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M esačník pre ludí dobrej vôle žijúcich
v kraji pod P ajštúnom .
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V tomto čísle: Vrátil sa domov úspešný... *Sľuby plní, polygón v Stupave
bude*Nad Záhorím nová dominanta*O antických vykopávkach*Podujatia
v mesiaci úcty k starším*Deň zelá sa vy d a ril*A Vaša Mariš Pilná
Jeseň života je piná krás ak máš pria
teľov a biízkych ľudí okolo seba. Aiebo o našich miadých starkých a nieien
o nich...
Jeseň pozlacuje prírodu a v takýto čas nám príde
na um paraleia s ľudským životom. Mnohým nám
práve toto obdobie prináša krátke zastavenia a
zamyslenia sa nad tým, čo sme stihli a čo ďalej.
Hľadanie zmyslu života je azda najintenzívnejšie
v tomto období, keď sme už čosi dokázali a začí
name rátať to, čo ešte treba urobiť. Pozeráme sa
na tých, čo pomaly preberajú štafetu života, či
sme ich doviedli na cestu, ktorá bude užitočná pre
nich ale aj pre tých okolo nich. Či sme im dali nie
len to materiálne, ale aj to duchovné. Čoraz častej
šie počujeme okolo seba, že tento svet je surový,
plný násilia, porušovania základných morálnych a
etických hodnôt, v ktorom je čoraz ťažšie presa
dzovať práve skutočné hodnoty. Október ako
"Mesiac úcty k starším" preto prináša okrem tohto
atribútu aj mnohé otázniky, ako je to vlastne s
dnešnou úctou nielen voči starším ale zároveň aj
tu medzi nami? Tretie tisícročie prináša so sebou
mnohé otázniky. Technika predbehla naše mysle
nie a Človek nepripravený ju prijať sa stáva odrazu
outsiderom a vyzerá ako keby zastal kdesi v minu
lom storočí. Mnohí starší stoja v nemom úžase
nad tým, ako dieťa stíska suverénne gombíky
prístrojov, ktoré ich strašia v snoch, neuvedomu
júc si, že ide iba o technickú novinku, ktorú je
možné zvládnuť bez väčších ťažkostí, pri dobrej
vôli ale práve obava z pokazenia drahého prístro
ja, lebo nás učili, že všetko treba šetriť, je často
tou brzdou.
Vyhlasujeme, že naša mládež je omnoho
múdrejšia ako sme boli my, je to ale skutočnosť?
Rozhorčujeme sa nad tým, že sa nevie správať, ale
nie sme na vine práve my, ktorí by im mali dať
základy morálneho správania a vzájomnej úcty,
nie sú práve takí preto, že nevedia byť iní? A akí
to teda vlastne sme? Asi všetci takí, akí chceme a
vieme byť. Nuž v tomto mesiaci sa snažme aspoň
skúsiť zamyslieť nad tým, čo urobiť, aby úcta bola
i pre všetkých nás každodennou potrebou, merad
lom medziľudských vzťahov a aby obyčajná
ľudská slušnosť pre nás znamenala potrebu a nie
príťaž. Nejde teda iba o úctu ale o postoj nás
všetkých...
/Dr.Gabriela Škorvanková/

^ŕmosŕém S/áľnosŕ/' /capusŕy ŕvof/7/ o/(/*em bo/)aŕéŕ?o /cu/fúmeŕ?o programu, súŕáž/' a aŕra/(C//' a/
tv/ráž^y spracovan/a A-apusŕy. Ma sn/'m/ce Rudo Rác p/*/' rezačke /fapusíy /eďe/i z oďľážnyc/i, /áo/V
nemá//prob/ém u/fázaf'aAo sa ŕo "Avasené ze/é" rob/'...

Pozvánka na slávnosť mladého vína
Mestské kuttúrne stredisko Stupava a organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Stupava pozývajú pestovateľov vína, všetkých záhradkárov a priaznivcov dobrej nálady
na prvú "SLÁVNOSŤ MLADÉHO VÍNA", ktorá sa uskutoční v reštaurácii Stupava (bývalý
Maroš) v sobotu dňa 11. novembra na sviatok svätého Martina o 18.30 hodine.
Vinohradníci a vinári, ktorí majú záujem prezentovať svoje vína môžu priniesť vzorky
priamo na podujatie (najneskôr o 17.30). Po slávnosti program pokračuje zábavou. Do
tanca hrajú Záhoráci. Vstupné: ľubovoľné. Info: 07/ 6593 4312.

Siovník a pohľadnice kúpite
Mestské kuttúrne stredisko Stupava oznamuje že záhorácko -stupavský stovník
od autorky p. Magdatény Dovičičovej si môžete zakúpiť v Mestskej knižnici R.
Mórica na Hviezdosiavovej utici (te).: 6593 4818), v kancetárii Kuitúrneho domu
(te).: 6593 4312), a v predajni kníh na Htavnej utici (pri Obchodnom dome Stu
pava). Na týchto miestach a tiež vo všetkých novinových stánkoch v Stupave a
predajniach papiera si môžete kúpiť pohľadnice Stupavy - nová séria a tiež
mapu mesta Stupava.
-msks-
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SĽUBY PLNÍ, POLYGÓN V STUPAVE BUDE
Nie je to tak dávno, čo sa verejne
pretriasala tákavá ponuka pos
lanca NR SR, automobilového
pretekára Jirka Malchárka vybu
dovať v Stupave polyfunkčný potygón slúžiaci na výcvik profesio
nálnych i neprofesionálnych vo
dičov. Podobné stavby a výcvi
kové zariadenia existujú po celej
Európe okrem Slovenska a Ru
munska. Poslanci mestského
zastupiteľstva dôsledne zvažovali
myšlienku, projekt i spôsob reali
zácie tohto ojedinelého zariade
nia až nakoniec schválili spolu
účasť mesta Stupava v akciovej
spoločnosti, ktorej cieľom je vy
budovanie Polygónu v lokalite
Moligrunty (od bývalej kapustárne smerom na Malacky). Od pri
jatia uznesenia ubehlo niekolko
mesiacov a čo je skutočne pozi
tívne, občania sa zaujímajú o
osud tohto projektu a dožadujú
sa informácií. Obrátili sme sa na
pána poslanca, pretože sme mu
v čase rozhodovania o projekte
poskytli priestor v Podpajštúnskych zvestiach na vyjadrenie
svojich názorov, s otázkami tak
povediac ha telo.
Podpa/šfúns/re zvesí/; Pr/ obha/ovanŕ pro/eŕ/fu, do Aíorého mesŕo
vsŕúp/Vo s pozem/fom s nezanedbaŕe/hou výmerou, sŕe sa vys/ovŕ//, že sa budeŕe snaž/ŕ' pomáhať
mesŕu /' reg/'ónu pr/ r/'ešen/' prob/émov, More sú nad s/'/y samo
správy Móžeŕe uv/'esŕ' A-on/rréŕne
pr&/ady ŕoho, že sŕe mys/e// na
Sŕupavu a Záhone?
Jirk o Maichárek: Vzťah k určité
mu miestu vôbec nazávisí od to
ho, či tam človek býva, má pos
tavený dom alebo či je prihláse
ný k trvalému pobytu. Stupava a
jej okolie sa stali mojou srdečnou
záležitosťou a tak ako som pove
dal a sľúbil, snažil som sa skutoč
ne urobiť niečo pre prospech a
rozvoj tejto veľmi zaujímavej lo
kality s velkou budúcnosťou.
Miestny klub SO P sa na mňa
obrátil s dlhým listom, v ktorom
boli presne špecifikované problé
my, ktoré trápia občanov Stupa
vy. Nie všetko sa dá riešiť ihneď a
nedajú sa ani zákony meniť kvôli
tomu, aby som bol populárny v
určitom regióne. Jedno sa mi
však podarilo urobiť hlavne v
prospech Stupavy a Záhoria.
Inicioval som novelu zákona o
pozemných komunikáciách, o
ktorých bola reč i v spomínanom

liste. Ak sa podarí zákon presadiť Myslím si, že je to dosť dôkazov
v parlamente a som presvedče o tom, že sa snažím pomáhať Podpa/šiúnsÁfe zvesí/; Rea/fc/otv
ný, že sa tak stane, potom od 1.
na roz/?odnuŕ/e pos/ancov mesŕStupave i Záhoriu. Chcel by som
1. 2001 sa budú predávať diaľnič tiež povedať, že moje posla s/fé/io zasŕup/ŕe/šŕva umožn/ŕ' výsné známky pre kamióny v ce
necké aktivity si vyžadujú prie
ŕavbu po/ygónu bo// a/ anonymné
nách od 400 do 900 korún, časo
bežnú a aktívnu súčinnosť a záu //sfy. Dosŕa// sŕe /c/? n/e/en Vy a/e
vo obmedzené na 15 dní. Táto jem orgánov samosprávy, až po a/ pos/anc/, /fŕon bo// zasŕup/ŕe/zmena podstatne vyrieši problém
tom môžeme spoločne problémy sŕvom de/egovan/ do orgánov a/fkamiónovej prepravy po komu
úspešne vyriešiť.
c/ove/ spo/očnosŕ/. Vám sa v n/ch
nikáciách !. a t), triedy. Kúzlo spo
pr/sudzív/'e nepocŕ/vý úmyse/ z/sčíva v tom, že umožní preprav PoďpayšfúnsÁfe zvesí/; Pro/e/fŕ /caŕ'zadarmo ve/7<ýpozemok a ŕ/ež
com ušetriť v porovnaní s teraj Po/ygónu s/ Sŕupave bo/ z Vaše/ sa spochybňujú Vaše schopnosŕ/
ším ročným poplatkom za užíva sírany prezentovaný a/(0 "hoŕová
a možnosŕ/ rea//zovaŕ'pro/e/fŕ. A/ro
nie diaľnice vo výške 6 000 ko vec" a /r /e/ rea//zác/7 /e poŕrebný sa na ŕ/eŕo výhrady pozeráŕe?
rún. Okrem odľahčenia miest a /en súh/as mesŕa na vytvž/ŕ/e po- Jirk o Matchárek: Zakladateľmi
obcí prinesie táto novela do pok zem/ov. Momenŕá/ne sa zdá, že
akciovej spoločnosti sú dva sub
vec a/to /reby zaspa/a. Súr?/as jekty.
Občianske
združenie
ladnice štátneho fondu cestného
hospodárstva 200 - 300 miiiónov mesŕa máfe a n/č sa nede/e...
BECER ktoré je otvorené všet
kým občanom SR, ktorí súhlasia
korún na výstavbu a údržbu cest Jirko Matchárek: Môj sústavný
nej siete v SR. Zároveň novela
záujem a stretnutia s poslancami
s jeho Stanovami stojí na jednej
bude pôsobiť prevenčne proti
mohli vyvolať dojem, že potrebu
strane a strane druhej je mesto
korupcii polície, ktorá spočívala jem niečo veľmi rýchlo rozhod
Stupava. A spoločne sú partner
v tom, že pokuta za nezaplatenie
núť, aby som mohol na druhý
mi. Táto zostava je mimoriadne
diaľničnej známky bola nižšia
deň stavať a hneď na to prevádz
demokratická a dostatočne kon
kovať velký biznis. Opatrný pos trolovateľná. Ak mal autor anony
ako jej cena. Prepravca bude
mať možnosť vybrať si - buď si toj zastupiteľstva, ktorý plne chá
mov pocit, že ide o tunelovanie a
zakúpi diaľničnú známku a pôjde
pem a vážim si ho, posunul ča že my sme tunelári, tak si osobne
po diaľnici alebo si ju nekúpi a
sový plán a harmonogram, ktorý
myslím, že je to príklad jedného z
mála tých tunelov, ktorých výsle
zaplatí pokutu v porovnateľnej
som vypracoval a predložil mes
výške. K tejto novele ma inšpiro tu. Nemal som v rukách potrebnú
dok bude pozitívny. Stupava zís
val práve stupavský problém a
dokumentáciu a predovšetkým
ka na svojom kredite, popularite,
verím, že bude prospešná nielen
stanovisko mesta, aby som mo
vytvoria sa nové pracovné príle
pre Záhorie, ale pre celé Sloven hol postupovať rýchlejšie, naprík žitosti, podporí sa miestny ob
sko. Konkrétne za Stupavu som
lad v zadaní projektu. Máme za
chod, služby atď. Navyše projekt
intervenoval u podpredsedu vlá sebou založenie akciovej spoloč
sa realizuje na pozemku, o ktorý
dy SR Dr. Pavla Hamžíka vo veci
nosti. Ten, kto podniká, dobre vie
nebol žiadny mimoriadny záu
predĺženia splatnosti nenávratné aká náročná a zdĺhavá je to pro jem. Preto by som bol veľmi rád,
ho príspevku z fondov EÚ na výs
keby pisateľ anonymu vstúpil do
cedúra, ale aj to je už minulosť,
tavbu diaľničného zvodu z cesty
pripravuje sa projektová doku
združenia BEC ER aby sa stal
Stupava -Vysoká pri Morave. Po
mentácia na zastavanie a využitie
jedným z tých, ktorí môžu kon
darilo sa tak "zachrániť" vyčlene celej plochy, boli oslovení strate trolovať a zároveň budú mať záu
né finančné prostriedky určené
gickí partneri, ktorí potvrdili svoju
jem na realizácii a prevádzkovaní
na tento projekt pre tento rok a to finančnú účasť na tomto projek
plánovaného areálu. Bude mať
v situácii, kedy nie sú vytvorené
šancu urobiť niečo pre seba i pre
te. Ak nebudú kladené prekážky
Stupavu, nakolko predpokla
požadované predpoklady pre je zo strany príslušných orgánov,
ho realizáciu v tom časovom sle ak flexibilne splníme ich požia
dám, že ide o občana Vášho me
de, ktorý je podmienkou pre
davky predpokladám, že v pr
sta. Som rád, že ste mi umožnili
pridelenie spomínaných finan vom polroku roku 2002 bude
vyjadriť sa k tejto otázke, pretože
čných prostriedkov. V súvislosti s
i kritiku považujem za cennú a
ukončená prvá etapa výstavby
predložením spoločného projek
prospešnú, len ma mrzí, že kritik
polygónu. Chcem občanov Stu
tu obcí a miest okresu Malacky
pavy ubezpečiť, že sa na projek
nenašiel odvahu podpísať sa pod
na získanie finančných zdrojov v te intenzívne pracuje!
svoj názor.
rámci fondu )SPA som v Malac
kách na poslaneckom dni prisľú
bil, a k dnešnému dňu i splnil, že
zabezpečím bezplatné posúde
nie predloženého projektu expertami EÚ, teda odborníkmi na naj
vyššej úrovni. Týmto som sledo
val zabezpečiť čo najlepšiu prie
chodnosť projektu, aby v dálšom
O tv o re n é :
kole jeho posudzovania bol z
hľadiska vecných a odborných
P o - P i: 9 " - 1 8 *°
So: 8 °" - 1 2 "*
požiadaviek a splnenia nároč
ných kritérií čo najlepší a tým i s
H la v n á 6 $, S tu p a v a 900 3 1
najväčšou šancou na úspech.

M A R 0 LU M
kozmetika - drogéria

T e L P R IV Á T : 07 / 6593 5925
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Vráti! sa domov úspešný a uznávaný
Hoci v tomto prípade nie je
práve najpriliehavejšie okrídiené
"Doma nie je nikto prorokom",
ale ak sa nad tým lepšie zamys
líme, v určitom smere piati aj pre
tento prípad. Domov, do Stupavy
prišiei na návštevu, so stále sil
nejúcim nutkaním vrátiť sa natr
valo, Adolf Benca junior (1959)
syn Adotfa Bencu zo Stupavy a
Rozálie Bencovej rodenej Javo
rovej z Mástu. Ako desaťročný
odišiel s rodičmi - emigrovat do
USA, aby dokázal tomu veikému
svetu svoj talent, húževnatosť a
cieľavedomosť. Dnes sa vracia
domov ovenčený uznaním, slá
vou, ktoré prislúchajú jednému z
najznámejších a najvýznamnej
ších maliarov USA. Na Sloven
sko prichádza s pokorou, aby tu
hľadal svoje korene, nabral in
špiráciu z krajiny, v ktorej prežii
svoje detstvo. Úctu a lásku k
vlasti, mu vštepovali jeho rodičia,
inak mimoriadne aktívni v spol
kovej činnosti Slovákov v Ameri
ke, s nádejou, že raz krajina, kto
rú sa rozhodli opustiť v roku
1968, bude slobodná pre všet
kých.
Adotf Benca jr. ako húževnatý a
veľmi nadaný žiak a študent, vyš
tudoval prestížnu Kolumbijskú
univerzitu. Nákladné a drahé štú
diá neptatili rodičia, pretože na
základe odporúčania prijímacej
komisie získa) štipendium ako
výnimočný talent. Absotvoval
štúdiá na Umeleckom inštitúte v
Chicagu a New York s Cooper
Union. Za vynikajúce študijné
výsledky získal dálšie štipendium
od popredných amerických inšti
túcií aj od Tylerovej školy umenia
v Ríme. V Bologni študoval ana
tómiu ľudského tela a intenzívne
študovai filozofiu. V archívoch
Lorenzzo de Medici skúmal
okoio 900 kópií diela Aristotela.
Ako sám hovorí, je paradoxné, že
západná civilizácia stavia práve
na filozofickom odkaze Aristotela
a pritom existuje také množstvo
prepisov jeho diela, že v sku
točnosti je problematické zistiť a
presne označiť "jeho pravé die

de Center v N. Y a v Seaton Ha!)
University Schoot of Law - kde

lo".
Všetky tieto poznatky z prírod
ných a spoiočenských vied sa
pretransformovali do osobitého
náhľadu na svet, ktorý je najlep
šie čitateľný z jeho diela. Vždy sa
vo svojej tvorbe venoval hĺbke
bytostného i duchovného, aby sa
stal neopakovateľným majstrom
a rozprávačom velkých i malých
príbehov. Nezachytáva svet foto
graficky, plošne, túto chvíľu a pre
tento okamih. Jeho malby majú
pozadie, hĺbku, lebo všetko sa
odohráva na pozadí už prežité
ho. V jeho obrazoch sa stretáva
minuté s prítomným, aby bolo
výzvou pre budúcnosť. Sila a vý
nimočnosť výrazu a štýlu urobili z
jeho diela vzácne a vyhľadávané
umelecké artefakty, ktoré na
americké pomery sú veľmi vyso
ko hodnotené. To je dáiší para
dox - hodnota, zmysel a cena
umenia, že o jeho obrazy, ktoré
svojou výpoveďou odhaľujú veľ
kosť i biedu človeka, spoločnosti,
ich dejín provokujú mocných
tohto sveta, aby ich viastniii.
Pritom sú často výčitkou a pripo
menutím, že "divadlo sveta" ma
jú práve títo mocní pevne vo svo
jich rukách.
Je obdivuhodné, že diela umetca so slovenským menom sa na
chádzajú v najprestížnejších gaiériách a výstavných sieňach
Ameriky - The Museum of Mo
dem Art - New York, The Metro
politan Museum of Art - New
York, National Museum of Ame
rika Art - Washington, High Mu
seum Attanta, Williams College
Art Museum - Williamstown a
v Európe môžete vidieť jeho diela
vo Vatikánskom múzeu v Ríme.
Ešte dlhší je zoznam amerických
a európskych galérií, v ktorých
mal A. Benca samostatné výsta
vy z nich vyberáme: M-13 Gallery - New York, Iwining Galtery New York, Arte Fiera - Bologna.,
Galerie Jean Yves Noblet Paríž a
iné. Doteraz absolvoval vyše
osemdesiat samostatných výs
tav. Momentálne prebiehajú dve
výstavy z jeho diela vo Wortdtra-

Ma -SVdvMosŕŕac/:
vystavuje stoosemdesiat portré
tov predstaviteľov moderného
práva. Samotný výpočet prestíž
nych a nám často i neznámych
inštitúcií nám možno nič neho
vorí, ale slová známeho nemec
kého historika umenia Klausa
Schrotera, ktorý už v roku 1985
napísal do Bencovho katalógu:
"...súdiac podľa jeho prác z posiedných štyroch - piatich rokov,
Bencu určite raz zaradia medzi
veľkých európskych umelcov,
ako boli Rembrandt, Goya,
Munch..." - nás určite nenechajú

ľahostajnými. Takéto hodnotenie
ešte nikto nenapťsa) (u nás doma
ani v zahraničí) o
nijakom žijúcom siovenskom výtvarnom
umetcovi. Venujeme
túto pozornosť náš
mu rodákovi aj pre
to, že oslovi) Mest
ské kuttúrne stredis
ko v Stupave s
ponukou zorganizo
vať výstavu jeho dié
ta práve v Stupave v
kultúrnom dome. ide
jeho o prvú výstavu
na Slovensku. Váži
me si túto mimoriad
nu príležitosť urobiť
niečo, pri čom spo
zornie celé Sloven
sko a opäť, ako už
niekolkokrát v tomto
roku, sa dozvie o
Stupave a Zahorí.
v .S7wpaľc Výstava, na ktorej
budú prezentované aj diela,
ktoré vytvoril počas svojho po
bytu na Slovensku, bude sláv
nostne otvorená v piatok 10.
novembra a potrvá do 31.
novembra t.r.
Písať o umení je veľmi ťažko, to
sa nedá precítiť z prečítaného.
Pozývame Vás, vážení čitatelia
na výstavu, aby ste sami prežili a
precítili umeicovu výpoveď o
tomto svete.
-ps!nfo: 07/ 6593 4312

Zasadata rada ško!y
Stupava - Z podnetu predsedníčky rady školy (RŠ) pri Základnej
škole v Stupave sa konalo dňa 4. októbra zasadanie rady školy.
Riaditeľ školy informoval o výsledkoch škoiy v škoiskom roku
1999/2000 a plánoch pre tento školský rok. Ďalej predložil návrh na
prechod školy na právnu subjektivitu, čo predstavuje určitý stupeň
samostatnosti školy v ekonomickej i právnej oblasti. Žiadosť o
finančný príspevok na rekonštrukciu strechy, ktorú podporiia i RŠ
je zatiaľ vyriešená ako predbežný prísľub pre rozpočet na budúci
rok. Kompetentné krajské orgány boli vraj prekvapené z výšky
finančnej podpory, ktorú škola získala od rodičov (my sme zase
prekvapení, že sú zodpovední pracovníci za rezort školstva prek
vapení...). Pripomienky k obmedzeniu dopravy v okolí školy v záuj
me bezpečnosti detí i opakované žiadosti o finančný príspevok na
vybudovanie oplotenie areálu školy budú postúpené mestskému
úradu na riešenie.
-ps-
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http://www.netax.sk/jjj/

STAV-BUILD

e-mail: jjj-stav@ba.telecom.sk

Čsl. tankistov 1/a
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava 48
te).: 07/ 65 95 66 47
65 95 62 32
tel./fax: 07/ 65 95 66 84

STRESNE

Rátajte s nami
P!atŕ do 30.11. 2000

*
*
*
*
*

ihneď okamžite k odberu
žiadne tabuiky a výpočty
prekvapenie s každou strechou
nakúpte v akcii, sktadujeme zdarma
využite BRAMAC úver
(piati aj na okná a dopinky VELUX, krov, STABiCOR...)
* kompietné siužby a servis ZDARMA
/

Vtožte vypinený
kupón do obátky,
postite na našu adresu
a budete zaradený
do žrebovania
o krytinu
za 50 000 Sk.

Súťažný kupón
Meno a priezvisko.............................................................................
Ulica.............................................................................................
PSČ Mesto.....................................................................................
Telefón......................................................... Vek.............................
Máte záujem o informačné materiály?
áno n
nie D
Máte záujem o návštevu poradcu?
áno n
nie n
Plánujete
opravu D
rekonštrukciu n
výmenu n
prístavbu D
novostavbu Q
strechy?
Kedy ju plánujete urobit? (mesiac, rok)....................................................

Súťažný kupón vtožte do obátky
a záštite na adresu:
J J J STAV - BU!LD
Čst. tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratisiava 48

PobpAjŠtMMsltC ZVCSti

AVON

th e c o m p a n y for w o m e n

Zo všetkých zmyslov je práve čuch najcitlivejší. Aromatický
stimui sa ihneď prenáša do mozgu a vyvoláva buď pozitívnu,
alebo negatívnu reakciu. Môže spôsobiť rozkoš, radosť,
túžbu, alebo pravý opak: odpor a znechutenie.
Práve preto je tento zmysel rozhodujúci.
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Každý parfum má svoj vlastný význam a preto parfum na
tele je určitou formou komunikácie s okolím. Pri výbere
určitého parfumu podvedome signalizujete, kto ste a
kým by ste chceli byť. Váš obľúbený parfum je odra
zom vašich snov, túžob a želaní...
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Predstavujeme vám novú vôňu z dielne
amerického kozmetického koncernu AVON.
Má v sebe žiaru, žiaru, ktorá oslní všetko navôkol. Jej
elektrizujúca osobnosť a vnútorný oheň nenechá niko
ho ľahostajným. Jej osobný šarm, nadšenie a energia sú
nákazlivé, preto sa jej každý snaží byť na blízku, tak blízko
ako sa len dá. Nie je len krásna,
je priam oslňujúca
Takáto je žena, pre ktorú bola stvorená vôňa Incandessence
a vy môžete byt práve taká ako ona!
Úžasná žiara, incandessence zvýrazní bohatosť
vašej osobnosti a krásy.

:

uvádzacia cena 599,bežna3cecá*749,-

Kurzy Sú kromnej jazy kove} šk<oly HUMBOLDT v STUPAVE!
Hum boldt IDŠ - Súkrom ná jazyková škola otvóro v novem bri 2000 zim ný sem ester štúdia angličtiny a
nemčiny na Základnej škole v Stupave.

Malacky, Piešfony. Veríme, že i v Stupave sa nám v budúcnosti po vzniku tradície podarí otvorif prípravné
dvojsem estrálne kurzy k výkonu základnej štátnej jazykovej skúšky z Nj a Aj. To je napokon i ciefom nášho
snaženia. Zápis do kurzov Hum boldt I0S bude vo štvrtok 9. novem bra 2000 o 16,30 v priestoroch
Základnej školy v Stupave, vyučovanie v skupinách začne od štvrtka 16. novem bra 2000 od 16,30 -1 7 ,0 0
hod. Informácie obdržíte na ZŠ v Stupave - Mgr. Ladislav (SILLAGHY, riaditeľ školy, alebo PaedOr. Karol
Verbich, riaditeľ HUMBOLDT IQŠ v Bratislave.
Každý odosielateľ kupónu obdrží inform ačný bulletin a pozvánku na zápis, ak vystrihnutý kupón obdržím e
do 3. novem bra 200 0! V opačnom prípade ponúkam e m ožnosf faxu o elektronickej pošty - Tel. 0 7 / 524
97 277, fax. 0 7 / 524 97 338, em ail: hum boldt@ hum boldt.sk

Hum boldt IDŠ je dcérskou spoločnosfou rakúskej vzdelávacej inštitúcie
Hum boldt W ien, ktorá tvorí súčasf holdingovej spoločnosti Klett Gruppe,
podielovým vlastníkom je i zakladateľ Hum boldtovho inšitútu vo Viedni Viedenská obchodná kom ora. Hum boldt IDŠ Bratislava je riadnym členom
Slovensko - rakúskej obchodnej kom ory o takisto členom Európskej asociá
cie korešpondenčných škôl.
Po prvých jednaniach s vedením Základnej školy v
Stupave a Mestským kultúrnym strediskom v tomto meste
otvára od novem bra 2000 Súkrom ná jazyková škola HUM B0L0T IQŠ Bratislava štúdium angličtiny a nemčiny v
priestoroch Základnej školy v Stupave. V nadchádzajúcom
zim nom semestri plánujem e zatiaí otvorif AJ pre začia
točníkov, AJ pre pokročilých, NJ pre začiatočníkov a NJ pre
pokročilých. V súčasnej dobe m á Hum boldt vytvorené elokované triedy
jazykových kurzoch v niektorých mestách po celom územ í Slovenska. Vyučujeme
svetové jazyky v Bratislave, v Malackách, v Piešfanoch, v Leviciach, v Spišskej
Novej Vsi, pripravujem e otvorenie zim ného sem estra i v Bánovciach n / Bebravou.
Podieľam e sa no jazykovej príprave vojakov z povolania v súvislosti so vstupom
do severoatlantických vojenských štruktúr v Trenčíne, v Malackách a v Piešfanoch.

Kupón vypíšte paličkovým písmom a zašlite v obálke na adresu, alebo faxujte:
HUMBOLDT IDS, Štefánikova 16, P.O.Box 1 0 6 ,8 1 4 99Bratislava

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko, PSČ:
Telefón:
Absolvoval som kurz Humboldt !DŠ:
(označte)

V spolupráci s vedením M estského kultúrneho stredisko a Základnej školy m á m e .
v úm ysle vytvorif i tradíciu pôsobenia v stupavskom okolí. Prvé úspešné kroky m ám e za sebou, čerpám e
zo skúseností z organizovania jazykových kurzov i v ostatných mestách no Slovensku, kde v niektorých
skupinách evidujem e už prvých študentov pripravených pre výkon štátnej jazykovej skúšky - Bratislava,
-

Mám záujem o štúdium v kurze:
na ZŠ v Stupave KÓd ST02
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PobpAjštúnskc zvesti

A k o

o ž iv it

Lozorno - Napriek pekným re
čiam a velkým víziám, väčšina
obyvateľstva Stovenska žije v po
vestných "kráiikárňach" vybudo
vaných za socializmu. Ako to bo
lo, aké to je nie je podstatné z
pohlädu dnešných cien za nové
byty prípadne nákladov, ktoré si
vyžaduje stavba rodinného do
mu. Konštatovanie, že každý sa
musí starať sám o seba je síce

§ ád n n

rakter stavby, ktorá síce nemá
žiadnu architektonickú hodnotu,
takpovediac v zástavbe rodin
ných domov pôsobí rušivo, ale
ako povedal autor projektu tng.
Marian Beleš " Akákoľvek snaha
o výraznejšie úpravy alebo odliš
nosti prístavby by priniesla opač
ný efekt. Zvýraznili by sa nedos
tatky pôvodnej stavby. Uberali
sme sa cestou zmierniť túto "päsť

sme sa opýtali, či je takáto
prestavba skôr raritou, alebo či je
možnosť obdobným spôsobom
riešiť podobné bytové domy.
tng. Beteš: V tomto prípade jest
vujúci bytový dom dovoľuje i
dálšie úpravy, tak aby boli uspo
kojení i prípadní dálší stavebníci.
Je tu možnosť zopakovať prís
tavbu na druhej strane domu,
aby bola zachovaná symetrič-

Bytový dom pred prestavbou
pravdivé, ale okolnosti a pod
mienky, keď sme do tejto situácie
"vhodení" ťažko označiť za rov
naké pre všetkých. Ale to je z iné
ho súdka. V Lozorne stojí bytový
dom , ktorý postavilo pre svojich
zamestnancov bývalé JR D ešte
začiatkom šesťdesiatych rokov.
Pochopiteľne, že zanedbaná
údržba a nedostatok peňazí na
priebežné opravy sa podpísali na
jeho dnešnom technickom stave.
V bytovom dome žije aj jedna
mladá rodina, ktorá nebola spo
kojná so svojim životným priesto
rom a rozhodla sa tento stav
zmeniť. Našťastie družstvo byty
odpredalo ich užívateľom do
osobného vlastníctva, spolu s
pozemkom. To im umožnilo reali
zovať svoj odvážny plán - rekon
štrukciu bytu a prístavbu k byto
vému domu. Podporu z obec
ného úradu dostali, projekt prís
tavby navrhol architekt - už len
začať. Začali v roku 1998 - prís
tavbou k jestvujúcemu bytovému
domu, výmenou pôvodného ok
na za dvere a rozšírením bytu o
dve obytné izby, funkčnú garáž,
sklad a samostatný vchod. Pro
jekt prístavby rešpektoval cha-

b y to v k u
dálšie samostatné byty. Variant
riešenia je viacero a ich výber
závisí od finančných možností
stavebníkov. Podobných byto
vých domov je v obciach na Zá
horí veľa. Takéto rozumné vyu
žitie možností, ktoré poskytujú,
vylepšuje nielen ich architekto
nický vzhľad, ale pôsobí dobrým
dojmom v pôvodnej vidieckej
zástavbe, do ktorej bytovky

Bytový dom po prestavbe

na oko". Preto sme spád krovu
riešili valbovou strechou, zacho
vali sme i okno bytu nad prís
tavbou. Docielili sme tým koneč
ný efekt - prístavba neruší, ne
provokuje, pôsobí ako keby tam
vždy bola..." Mladá rodina prís
tavbou, ktorá vdáka svojpomoci
ich stála okolo pol milióna korún,
získal dve podkrovné izby. Za
chovalo sa i presvetlenie miest
nosti, v ktorej bolo okno vybú
rané a vymenené za dvere - pre
chod do prístavby a to vdáka
osadeniu strešného veluxového
okna. Stavebníci získali aj velké
priestory pre garáž a hlavne
sklad, ktoré sú postavené na
úrovni pozemku.
Spokojní so svojím nápadom
a hrdí na to, že našli odvahu
a pustili sa do netradičného spô
sobu ako si vylepšiť svoje bytové
pomery, odporúčajú všetkým,
ktorí majú možnosť a bývajú v
podobných domoch, aby nevá
hali a hľadali možnosti ako " z tej
klietky" ubziknúť do priestoru.

nosť stavby. Tí, čo bývajú na naj
vyššom poschodí domu môžu
uvažovať o prestavbe priestornej
povaly. Tú možno využiť na
rozšírenie jestvujúcich bytov o
podkrovné priestory, prípadne o

Kúpim 3 - izbový, atebo 4 - izbový byt v osobnom vtastníctve
v Stupave. Tet.: 0905/ 333 249, 0905 / 369 870

Zmena tetefónneho čís!a
Mestský podnik technických služieb Stupava oznamuje zmenu tele
fónneho čísla stálej pohotovostnej pohrebnej služby v dome smút
ku. Volajte: 0905 712 847.

So!áriom / Rcitauráda * BOC!f!N
Srdečne Vás pozývame do novootvoreného sotária v priestoroch
reštaurácie „Bocian" na Hraničiarskej ulici vo Vysokej pri Morave
Cenník:
1 min....................... Sk 3,50
Pernamentky: na 50 min....................... Sk 160,na 100 min...................... Sk 300,na 200 min......... ............. Sk 560,-

Po t/yčerpan/' 30 m/núŕ 2 dc/ nea//fo/io//c/(éŕio nápo/a zdarma.
Zároveň š/ro/fey vere/nosí/ ponúkame možnosť sfráv/ť v naše/
rešŕaurác// spo/očens/fé cŕiv;7e pr/ obede / večer/
a počas rod/nnýc/i os/áv.

Autora projektu tng. Mariana Beleša, ktorého projekčná kancelá
ria sídli v budove bývalého JRD,
-

nepatria. Myslím si, že tento
pokus o nápravu narušenej har
mónie, sa celkom vydaril,
tnfo: tng. Marian Beteš,
Projektová kancetária
Lozorno, te!.: 0903 / 448 275

Na Vašu návštevu sa teší
Eduard V/aš/č s rod/nou.
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Te).: 07/65967500 * Mobil: 0905 857 804
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Zdravé mesto
Opäť raz pripraví! pre nás Miestny
úrad akciu, ktorá bude chrániť naše
zdravie. Dňa 6.H. 2000 od 8.00 12.00 bude v Spo!očenskom dome v
rámci akcie MU MČ Záhorská
Bystrica "Zdravé mesto" bezp!atná

tfeŕbm.
/Vový ško/ský rok sme zaháj/7/ p/vou
akc/ou, k/orá sa /(ona/a v K/ube de//'
dňa 75. 9. 2000. /Vaša m/ádež pr/prav/7a program a ma//' sú/áž/ac/
moh/Z v rôznyc/i hrách vyhra/'pekná
ceny. Program svoj/m vys/úpen/m
spes/n/a /anečná skup/'na š/yroch
d/evčaZ, k/o/ých pozvan/'e pre nás
zorgan/zova/a Mara Baranov/čová.
/Va záver programu eš/e pekné
darčeky a prekvapen/e v /ombo/e a
o chv//ú sa už ce/á sá/a o/hasa/a
de/ským ša/en/m v /yZme hudby.
Mys//m, že akc/a sa naozaj podah/a
a chcem podakova/' vše/kým organZzá/orom, pomocn&om, obchodu
pan/ M/ak/'čovej, k/o/ý nám pos/(yfo/
z/ávu na nákup c/en, ako a/ D J PeZrov/ Drahošov/. 7a/o akc/a však ne
bo/a /ba o hrách, cenách a d/s/roZéke. /Vázov akc/e bo/ Der/ defom,
preŕože deZ/ moh/Z pn'n/'esŕ' darčeky
/ma/bvaná obrázky a/ebo hračky /,
určená pre der/, ž//uce v de/skom
cen/re v Ba/a Mare v Rumunsku.
D arček kZoré naoza; n/ek/oré der/
pr/n/es//, nás presvedč///, že už a/
naš/ na/mená/ premýš/ájú o význa
me pr/a/e/is/va, so/ZdarZ/y a nez/'š/nej
pomoc/. Vše/c/ by sme sa ma//

lekárska prehliadka. Radi Vás na nej
privítame. Keďže môžu prehliadnuť
iba 50 ľudí prosíme vás, aby ste upred
nostnili tých, na ktorých sa minule
neušlo. V prípade väčšieho záujmu sa
budeme snažiť o zabezpečenie viace
rých termínov na lekársku prehliadku v
priebehu budúceho roka.
(skog)

snaž/ť - rod/č/'a, uč//e//a a osfaŕn/í
Mor/ sprevádza/ú naše der/ pr/
dosp/evan/^ aby pochop///, že n/e /e
Zragád/'ou nemar' na/nová/ poč/7ač,
č/ ko/Zesková /rorču/e, aby bo// vní
mavá ku /udskému nešZásZ/u, b/ede, č/ chorobe, ktorým sú mnoh/ /ud/a u nás / w sveZe vysZaven/. Mys//m, že v Záhorské/ BysZr/'c/ ž//e
mnoho /úd/, /don sú pekným pr/'k/adom pre naše der/. Veď mnohá
vrec/a á/aŕ a hrač/ek, k/oré sa
prednedávnom vyzbZera/Z pre der/ v
deZskom domove v Medz/Vaborc/ach sú na/7epá/m dôkazom /oho,
že Záhorác/ ma/ú š/edrú povahu a
najmä ve/ké /áskavé srdce. Mys//m,
že / naše der/ a m/ádež sú na
naj/epšej ces/e a raz budú pokra
čovať v Zrad/c/7, že v Záhorské/ BysZr/'cZ ž/ju /úd/a pn'a/e/šk/ a vždy
ocho/n/ pomócf v núdz/. VýZážok z
d/'sko/éky použ/jeme na nákup spo/očenských h/er a pap/'ern/ckého
/ovaru a spo/u s darčekm/ Zo vše/ko
poš/eme zač/'aZkom novembra do
Bumunska. /^k by s/e chce// ešŕe
n/ečo do ba//ka pre der/ pr/da/j
móže/e sa Zn/ormova/' na MZes/nom
úrade v Záhorské/ BysZr/'c/ a/ebo u
č/enov K/ubu der/ a m/ádeže. Ďaku
jeme.
K/ub def/ a m/ádeže.

V k!ube dôchodcov bo)o opäť vese!o
Tradične v mesiaci októbri si s našimi seniormi pripomíname "Mesiac úcty
k starším".Os!ávi!i sme ho stretnutím v Spotočenskom dome v nedeľu 15.
októbra 2000 o 15. hod. Na stretnutie sa všetci tešiti, veď boto aj na čo.
V príhovore pán starosta V. Kubovič vyslovi! myšlienku, že seniori si
zastuhujú našu pozornosť neustále, nielen jeden mesiac v roku. Na
spestrenie programu vystúpil Detský folklórny súbor "Lúčka". No a
nakoniec, pri malom občerstvení, sa debatovalo o zážitkoch zo zájazdov,
na ktorých sme boli a čo sme tam zažili a samozrejme reč bola aj o tom,
čo budeme robiť ďalej.
Našim starkým i tým mladým starkým prajeme s láskou a úctou ešte veľa
síl do ich už tradične peknej a obdivuhodnej činnosti, ktorou obohacujú
nás všetkých a sú nám príkladom v týchto spoločenských aktivitách, za
ktorými stojí veľa hodín dobrovoľnej práce pre iných.

Kino Oiympia
21.10. - 22.10. SIBÍRSKY BARBiER - USA
Bo) to Rus, to mnohé vysvetľuje.
28.10. - 29.10. SEX, DiEVČATÁ, ČOKOĽVEK - USA
Komédia o )áske, nechuti k práci, strachu z vernosti a iných POP
hviezdach
Predstavenie: sobota a nedeľa 16.00 hod. a 19.00 hod.
Detské predstavenie: 18.10. PRÍBEH Y PR E DET)
ŕná/oAťí/ľ, čo

MoopoA. /í/e Zmy čy

ó'Zwa/Z /eJo p/w/ľ^vo/'epovZw^o^/Z
7aÁrŕner í/enno Jewwe c^oď/zne oko/o

MfayŕHeAo MraďM a zJrav/me

^yeAo

procowZkwZ. /M po/rečM/'ewe
, č/
/joŕwoc, zó/Jewe a /?oie JoAre aMe

Híí/H vží/y
o/voreMé,
/M^r//Mc// v

Dvere

/M vží/y

rozí//e/ oí/ ^oí/oAnýc/?
ya w//éAo zv.swe-

VM a pr//aŕŕa verzv JočMwe /čo

o MZey'e ZcA /a/: ve/b wc/ wZw. Dovo/'/e
w/ ŕeíáa po/ožZ/' vá/n wZ/Z /?oíZ oččowZa
o/ázocÁTM. "Pýrowa/Z .y/e sZ tvž Jow
z Me/!MM/e/hoj/Z zo /en/o roA?"
/o^y'e č/oAre, aA w/e, wóže/e /o/; MročZ/'
í/o ^0. ok/óčro 2000. ^rZwe, že /aA
MročZa we/cZ Ma /?roypec/! jvo/ Z ce/e/
očce. ĎokM/ewe
/Mí/ MČ ZR/

Č/síota po/ ž/voŕa, šp/na ce/ý.......?
Časŕo poču/'eme s/ová - vy sa má/e, ž//eŕe s/ v krásnom prosŕred/^ dýcha/e
s/ /u/ŕ ako ma/váz/a n/kfo vám nebúcha nad h/avou, ba an/ nemus/ŕe rozš/rovaŕ'svoju s/ovnú zásobu o výmenu názorov zo susedného by/u v pane/áku.
/Vo čo s/ budeme rozpráva/'... nuž /ak/o môže hovor//' /ba /en, k/o/ý nemus/'zhrabáva/'//s/y po dvore, k/orámu" prajné duše" nepoodhadzu/ú odpadAy rovno pod okná,a/ebo pod bránku, ba sú //ak/" špor/ovc/", čo vám /ch
švacnú rovno cez p/o/ do dvora. A /y, č/ovek, po/om upra/u/, zb/era/, jedu/
sa / PovZe/e s/', nech sZ uprace /en, čo hod/7, a/e nakon/ec /o predsa /en
urob//e a má/e a/ pravdu, veď máme na /o a/ zákon, čudu/e/e sa? Ano /e /o
zákon č. 58 / 7997 Z. z ., k/orým sa /ba dop/na a men/ zákon č. 735 / 7967
a na k/o/ý nadvázu/ú zákony č. 455 / 7997 a č. 764 / 7996 a č. 768 /7996
a a/ 222 /7996 Z. z. V Zých/o zákonoch nájdeme, že v/as/n/c/, č/ už /yz/'cké
osoby a/ebo právn/cká osoby sú pov/nná "Závady v schodnos/Z pr/'echodov
pre chodcov //. /. chodn/'ky a /am, kde n/e sú 7,5 me/ra pred
nehnuZe/bos/bu/ bez pr/e/áhov ods/raňova/j ne/ýka sa /o /ba v/as/n/kov a/e
aj správcov a/ebo už/va/e/bv nehnu/e/hos// pok/a/' //e/o závady vzn/k/Z
zneč/'s/en/m, po/ádov/cou a/ebo snehom."
V zákone je aj phpom/enka, že obce s/ eš/e rozsah pov/nnos// upravujú s
pr/h/zadnu/zm na m/es/ne pome/y svoj/m/ všeobecne záväzným/ nar/aden/am/. /Veverz'/e? 7u sú naše, č.2 /7997 zo dňa 30. 8. 7997 oboznám/e sa s
n/m/, aby vás po/om dajaká /á pokuZ/čka neprekvap/7a.
&5 Č/s/en/e chodn/kov a komun/kác//
/ 7 / Chodn/'k je každá komun/'kác/a s/úž/aca chodcom a /o buďsamos/a/ná a/ebo odde/ená od komun/'kác/e výškovo - obrubníkom. /Va m/es/ach,
kde n/e je chodn/'k vyznačený, /reba č/s///'pruh o š/rke 7, 5 m pr/7/'ehajúcZ k
nehnu/e/hos/Z.
/ 2 / MajZ/e/; už/va/e/'a/ebo správca nehnu/e/hos//, v súv/s/e zas/avanej čas/Z
obce je pov/'nný čZs/Z/' chodn/'k v ce/ej jeho š/rke. Chodn/'k hran/'č/ s
nehnu/e/hos/ou /' v/edy; ak medz/ nehnu/e/hos/ám/ a chodn/kom je pruh
pozemku s/úž/ac/ na /ný úče/ napr ze/eň. Za chodn/'k sa považujú aj
schody.
'
/ 3 / Chodn/ky sa č/s//a pod/á po/reby zame/an/m, kropen/m, umývan/m,
ods/raňovan/m b/a/a, neč/s/ô/ a pod. /Več/s/o/u z chodn/'kov je zakázaná
zhzna/'na vozovku.
/ 4 / Za č/'s/o/u chodn/'kov zodpovedá majZ/e/; už/va/e/' a/ebo správca
pr/7áh/ej nehnu/e/hos//. Schodnosť a č/'s/o/u chodn/kov sú pov/nn/ uaTž/ava/'
v čase prevádzkovej doby /'prevádzkova/e/Za obchodov; s/už/eb, pohos/Znských zahaden/, hoc/ n/'e sú majZ/e/m/ pr/7áh/ej nehnu/e/hos//.
Čoskoro sa s/re/neme aj s ZnýmZ nar/aden/am/, /ak ako je /o obvyk/é vo
vše/kých váčš/ch europských mes/ách a aj s prob/ámom /r/edenáho
odpadu, k/o/ý s/ n/ek/or/ občan/a porný//// s d/'vokýmZ sk/ádkam/.
/Verešpek/ovan/m /ých/o zákonov a nahaden/ ohrozu/'eme n/e/en ž/vo/ná
pros/red/e a/e aj sam/ seba oberáme o pen/aze a hodno/y.
/Pod/á ma/er/á/ov M/ý MČ Záhorská Bys/r/ca spracova/a Skog/

NAJNOVŠÍ, N A JL A C N E JŠ Í
A NAJMODERNEJŠÍ
S YSTÉM VYKUROVANtA

ČERPACtA STANiCA PLYNU LPG
Otvorené

HALOGÉNOVÝ OHRtEVAČ

po - pia:

8°° -18°°

so:

8 °°-1 5 °°

mimo otváracích hodín

- vysoká tepetná účinnosť
- energetická úspornosť
- moderný design
- bezhíučná prevádzka
- i'ahko prenosné (4,4kg)
- držiak na prenášanie
- rozmer V: 69,5cm, Š: 19cm,
podstavec: 33,5cm
- minimátna údržba
- záruka 12 mesiacov
- minimátny odber 400W
- maximátny odber
8Ó0W bodové vykurovanie
1200W priestorové vykurovanie

-vykúri až 150m3 izoiovaného priestoru

Hiavná u!ica 9/21, Stupava
Oproti čerpacej stanici
Siovnaft, vo dvore firm y
G R Auto

nate).:

0903 462 782
0903 462 682
0903 462 582

Vodiči, šetrite životné prostredie,
svoj motor, a svoje peniaze!
Jazdite na LPG!

Akcia

3 .500 ,-

informácie a objednávky
na tei. čfsie: 0903 122 843
POTRAV!NY H +H
Bezručova 980/1, Stupava, te!: 6593 6545
'

Oznamujem e našim zákazníkom , že máme otváraciu dobu:
pondetok - piatok: 6°° -12°° 14°° - 21°°
sobota: 6 °°- 1 2 °° 15°°-21°°
n ede)'a:8°°-12 °° 15°°-20°°

STUPAVA
(oproti benzín, čerpadlu)

poMwAa;

Ponúkame potravinárske výrobky, mäsové výrobky,

ZÁHRADNÍ MALOTRAKTORY: prísiuš.
k
PRÍVESNÍ VOZÍKY
Te!.: 07/6593 4828
^
10.00- 17.00 h
^ 5

miiečne výrobky, sušené ovocie, orieškoviny, dro
gériu, a!ko, neatko. Ďa!ej ponúkame stužby, rýchte
občerstvenie aj za gastro hstky.

8
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PEKA - PLAST

PRVA STAVEBNÁ
SPORiTELŇA

900 31 STUPAVA
H!avná 46 - budova N - MARKETU

Te!.: 07/ 65 93 59 90
Aj váš byt môže vyzeraf ako nový.
So stavebným sporením si ho
zmodernizujete podľa vašich predstáv
a možností. Záteží )en na vás. pre akú
ciefovú sumu sa rozhodnete. Sami si
zvotíte aj výšku svojich mesačných
vktadov. tnšpirujte sa naším návrhom
a uzatvorte zmtuvu o stavebnom sporení.
Pravidelné sporenie vám umožní využiť
všetky výhody stavebného sporenia
v Prvej stavebnej sporHefní, a. s.

30 % štátna prém ia
prim erané m esačn é vklady
stavebn ý úver s garantovanou

PREDAJ
MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKiEN

ročnou úrokovou sadzbou 6 %
m edziúver s najvýhodnejšou

ročnou úrokovou sadzbou
súťaž s bobrom o zaujímavé

Bratisiava, Nejedlého 51,
Te!.: 07/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

finančné a vecné ceny

Obchod pre chovateľov
V

ZOO

ľ

CENTRUM

Hiavná 17
900 31 Stupava
Tei.: 0905/ 325 316
0905/ 636 349
0905/ 898 352

STAV
Karo! JANATA
Maroš SEEW ALD
Matacká 1
900 31 Stupava

e pokrývačské a klamp. práce
* strešné okná F A K R O
* poradenstvo zdarma
* stavebné a murárske práce

Otváracie hodiny:
pondetok - piatok
goo. 1500

0) 0903 427 571
(3) 0903 427 569

E L E K T R O S P O T R E B i C E - OBCHOD - S E R V i S

JAN MORAVEK
PRÁČKY
CHLADNIČKY
MtKROVLNKY
MRAZNtČKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RiADU
B O JLER Y DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTRO SPO TREBtČ E
TELEVÍZORY, AUD)0 - VtDEO

Otváracie hodiny:

sobota

* strešné systémy T O N D A C H

* podkrovia

S ponuky vyberáme:
- široký sortiment značkových krmív
už od 290, Sk/ za vrece
- každodenné akcie na konzervy
a granuie
iežadiá, misy, obojky, vodítka, hračky,
kozmetika, vitamíny, prepravky, medicináine prípravky, hrebene....
-sortiment aj pre náročných zákazníkov

900 . 1 goo

S Kartou výhod
môžete získať
až
zľavu.

PREDAJ A M O N TA Z:

- všetko pre psy, mačky, vtáky, hiodavce
(široký sortiment - nízke ceny)
- akvaristika

pondelok - piatok

Pre vašu inšpirácia

aktuáina ponuka:
zmesy a granuie pre
hydinu, ošípané, kráiiky
objednávky na nosnice

NAJVÄČŠÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVIS
V HOTOVOST), NA PÔŽIČKY

Pod záhradami 62, 841 02 Bratistava
te): 07/6436 2311, fax: 07/6436 3900
Hlavná 85, 900 31 Stupava
te): 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
tel:0703/772 5465, fax:0703/772 5466
Hottého 657, 908 41 Šaštťn - Stráže
te): 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTiMENT - DOVOZ TOVARU DO DO!V!U
-
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PobpA]ŠtMľ!sltC ZVCSt)
krátkom odpočinku navštívili
dôchodcovia miestny kostol známe pútnické miesto Blahosla
V postedný septembrový deň
sme sa prebuditi do pekného s!- venej Panny Márie - Kŕtinskej. lato historická stavba chrámu bola
nečného rána. Celý deň bo) ako
na objednávku. Stniečko hrialo,
dokončená v roku 1750. Svetlosť
vietor nefúkat, nepršato. A práve jej dáva 33 okien. Je 56m dlhá,
38m široká a hlavná kopula 35m
takýto deň bo) dopriaty dôchod
com z Plaveckého Štvrtka na vysoká. Prekrásna stavba, ktorej
architektom je GtOVANI SANTIvýiet, na nedálekú Moravu.
V
rámci programu Sociátnej Nl, z obdobia rozkvetu barokové
ho umenia prítomných očarila.
komisie pri Obecnom zastupiteľ
stve v Plaveckom Štvrtku je aj
A všetky tieto dojmy ešte umocjeden z bodov - zájazd dôchod
nita svätodušná omša, ktorú
cov. A ten sa uskutočnil 30. sep odslúži) pre slovenských náv
tembra. Náplň zájazdu bola bo- števníkov miestny dekan a du-

Boli sme na výlete.

Druhý ročník festivalu______
Aŕa/yanAa - č/ž po
sa v MarŕaM^e - Ha/sŕaršow s/ovews^ow /7MŕMŕc%o?7! ŕwŕesŕe - %ona/a preA/ŕač&a wa/ýc/? spevácAyc/? sporov zawerawýc/: na
p/eseň. K soŕ?oŕM 23. sepŕe/nAra sa v wa/e&wow prosŕrsa'ŕ Mí/o/ŕa
preí&ŕavŕ/o ďeväľ sporov - yVeAes/rá rosa z Aŕá/'ove/ prŕ ácnc/, áľa/om zo áľaŕHor/wa, spevácke ď:vo zo -Sŕnpavy, SM&or Ovečky zo ZoAorM, spevácAy zŕ?or z
Lozorna, ^rcAa z Z)MMa/s%e/ Z.MŽwe/', v4wporŕas z Fraŕŕs/avy, ZŕŕMfgŕa zo 57ovewsAť/zo Gro&M. -Spo/M ŕM vys/Mpŕ/o vyše 90 Mcŕn^M/Mcŕc/:, ŕe/?ŕo poceŕ óo/?Mžŕa/ preiýŕ/V poceŕ Jŕvá^ov, čo ye s/MMŕwé. Prograw MváJza/a p. O/ga
Mŕcová. í/voď paŕrŕ/ p. Mafgŕŕe %rf?erove/, Aŕorá s MŽaswýw cŕŕow spŕeva/a
/Ive Mar/a. ^presŕávAac/?
yysŕMpeMŕaw; p. Joze/*Xrá/ /7Mŕavý?M rozprá
vam/w pre&ŕavŕ/ pr/ŕowŕ?ýfM wŕwM/osŕ' MarŕanAy. Na záver všeŕAy sAMpŕny
áosŕa/ŕ oá sŕarosŕH o^ce p. F/ec/:M pawä/wý //sŕ, aÁro spo/w/eM^M Ma 2. rocn/%
yésf/va/M a sošÁľM Pawwy Mane. PoáM/'a//e sa Arowa/o poá zás^7oM očecweAo
íiraáM v spoŕaprácŕ s Ä^owgregác/'oM Ara/ov 7ešŕŕe/ov v Máríaw^e.
-ocM-

Parkúrové preteky
Marianka -V nedeľu 1. októbra v
areáli PPA Contro! (bývalého
družstva) v Marianke sa konali
Malé parkúrové preteky pod
záštitou starostu obce. Jazdecké
preteky s prekážkami prebiehali
v štyroch súťažiach a boti lákadtom pre milovníkov jazdectva.
Zaujímavé sprievodné podujatia

hatá. Najprv dôchodcovia navští
vili Mohylu mieru na Stávkové,
kde sa 2. decembra 1805 odo
hrala bitka troch cisárov. Tu bojo
vali rakúske a ruské vojská cisára
Františka I. a cára Alexandra ).,
ktorá zvíťazila. Bitka u Slavkova
znamenala velké víťazstvo fran
cúzskych zbraní pod Napoleono
vým vedením.
Okrem mohyly sme navštívili
Zámok v Stávkové, kde sme sa
dozvedeli viac o cetej histórii.
Ďalším zastavením bota návšteva
obce Kŕtiny. Po dobrom obede a

PEod

chovný správca p. Tomáš PRNKA. Po omši oboznámil prítom
ných aj s históriou miestnej obce
a kostota. S poďakovaním sme
odchádzati z tohto pútnického
miesta. Naša cesta smerovata
domov, ale ešte sme sa zastaviti
v hypermarkete Otympia pri
Brne. Večer sme sa vrátiti veselí,
šťastní a hlavne obohatení o poz
nanie novej kultúrnej pamiatky.
Už sa tešíme na budúci rok, kam
zasa pôjdeme.

júceho priemyslu a ich vplyve na životné prostredie i scenériu krajiny.
Spolu s Vašou dvojročnou dcérkou Erikou, najmladšou účastníčkou, i
vašou mamičkou -najstaršou účastníčkou slávnosti, manželkou, rodinou,
priateľmi Vám, pán Alojz Dvoran, Vám Janko a Richard Dvoranovci, Laco
Matúšek, Fedor Lehman, Tono Ort, Tono Brinzík, Marian Šoltés, Laco
Orechovský i tí ďalší, ktorí priložili ruku k dielu, citlivo a obrazne, doslovne
s čistotou vsadenému krížu na Vysokej, chceme my, všetci Záhoráci pove
dať, že sme na Vás hrdí. Sme očarení. Dokázali ste v dobe, kedy nezišt
nosť a práca pre celok sú čoraz vzácnejším úkazom, uskutočniť vec priam
nadčasovú, aby "Záhorí, naše Záhorí" bolo opäť o kúsok krajšie a zaují
mavejšie. S vďakou oceňujeme i pochopenie pracovníkov CHKO Malé
Karpaty, podporu vdp. Flajšíka a rodinných príslušníkov všetkých zain
teresovaných.
Ďakujeme Vám, chlapci za Vašu myšlienku, za vaše dielo. Za iskru, ktorá
pri Kríži na našej vysokej rozsvieti v nás a v našich potomkoch svetlo
a teplo ohňa lásky k rodnému kraju a jeho ľuďom.
Bože, ochraňuj všetkých, ktorých hory živia a tešia!

Viera Jurigová, Plavecký Štvrtok

m yšH en k y a

Magdaléna Kývalová, KST Stupava

č in u

Lozorno - Vysoká - Ako je známe cestovanie prináša zážitky, potešenie,
poznanie a inšpiráciu. Kresťanskí aktivisti, mnohí z nich turisti - členovia
KST Lozorno si z túr po Slovensku i horami v Alpách priniesli myšlienku,
ktorá sa stala skutočnosťou. Po mnohých prípravách a vybavovačkách sa
dňa 29. augusta na vrchole Vysokej konala nezvyčajná slávnosť.
Vysviacka dreveného kríža, ktorý korunuje jednu z dominánt Záhoria. Kríž
vysoký šesť metrov s rozpätím 3 metre sa stal majákom nielen pre turistov.
Majestátny symbol našej kultúry, histórie i súčasnosti sa stal
skutočnosťou. Iniciátori postavenia kríža si dali i dátšie predsavzatia. Pri
výročí posviacky kríža chcú každý rok organizovať výstup na Vysokú a
založiť tak tradíciu stretnutí ľudí dobrej vôle. želaním strojcov tohto diela je,
aby každý, kto príde na tento výstup si pripomenul dôležitosť postoja
človeka v zápase o presadzovanie pozitívnych a ušľachtilých myšlienok,
význam viery, posolstvo Syna Božieho, všetko, čo odznelo z úst vdp. Pavla
Flajšíka a otca myšlienky inštalovania Kríža na Vysokej pána Alojza
Dvorana z Lozorna pred vyše 120 turistami z Lozorna, Pezinka, Perneka,
Kuchyne, Malaciek a Modry. Pri obhliadke a kontrole miesta, kde Kríž stojí
príslušnými pracovníkmi odboru životného prostredia OÚ v Malackách
pán doc. !ng. Ján Dvoran s nimi dohovoril cyklus prednášok pre študen
tov chemicko technologickej fakulty UK o odpadoch prudko sa rozvíja-

prehliadka vozidiel - veteránov
boli zase potešením pre každého
návštevníka. A to ešte netušili, že
občerstvenie - výborný guláš a
dve pečené prasiatka sú milým
prekvapením pre každého, kto
prišiel na podujatie. Hlavným
sponzorom bola spoločnosť PPA
Control a Jazdecký klub Fiaker.
-ocú-
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100 - ročnica
Krásneho a nezvyčajného jubilea 100 rokov sa doži) 26. septembra
2000 obyvateľ Jabloňového Leonard Martinkovič. Pri tejto príležitosti
ho starosta obce Florián Kotes pozval na slávnostný zápis do pamät
nej knihy obce. Na zápise bola prítomná i manželka oslávenca Anna,
ktorá pred mesiacom oslávila 90. narodeniny a spolu s manželom i
67. výročie sobáša. Mi!ú slávnosť, na ktorej boli prítomní najbližší
príbuzní - traja synovia, 11 vnukov a 13 pravnukov spestrilo vystúpe
nie ženského speváckeho zboru.

Zo Zohoru
* Po troch rokoch pripraviia milé prekvapenie pre starostku obce Zohor a
jej obyvateľov pani Vilma Hofferová rod. Schwachová, bývalá občianka
Zohoru, ktorá dnes žije v USA so svojim synom. Zaspomínali si na svoje
prvé milé stretnutie a prijatie, ktoré sa im dostalo na Obecnom úrade v
1997-om roku. Starostka vyjadrila nesmiernu radosť nad úžasnou znaiost'ou slovenského jazyka syna pani Hofferovej, ktorý pred tromi rokmi
svoj materinský jazyk temer nepoznal. Všetkým Zohoranom posiela p.
Hofferová spolu so synom srdečné pozdravy a prajú im veľa šťastia.

Z V C S tí

NASE DETÍ SU StKOVNE
Stupava - Opäť je tu september
a s ním začal nový školský rok.
Začal pre školákov, ale aj pre
malých škôlkárov. S radosťou
sme uvítali zlatožltú tetku jeseň.
Začali sme sa teplejšie obliekať,
pochutnávať si na ovocí a zeleni
ne zo záhrad, všímame si krásy
jesene.
S jeseňou sú spojené i rôzne
sviatky. U nás na Záhorí, konkrét
ne v Stupave už pár rokov - tra
dične slávime "DEŇ ZELÁ". Na
oslavu týchto sviatkov sa tešili a
pripravovali aj naši malí škôlkári.
A čo robili? No predsa strašidielka, ježkov, tanečnice. A ako to
vyzeralo v našej M Š? Najskôr
sme nosili tekvice, patizóny, cukety a prírodné výzdoby od vý
myslu sveta. Pri tejto jesennejzbierke nám výdatne pomohli i
mnohí rodičia, za čo im pekne
dákujeme. Keď sme už mali kopu
prírodných pomôcok, začatí na
še závity pracovať na plné obrát
ky. Čím prekvapiť, aby sa naše
výtvory zapáčili, aby mali ľudia
čo obdivovať? Na pomoc nám
prišia i pani učitelka zo ZUŠ siečna Stankovská, ktorá pracuje s
našimi deťmi - výtvarníkmi. Prišla
k nám do MŠ a začali spoločne
pracovať. A kým boli ostatné deti

a pani učitelky vonku, oni urobili
kus práce. V chodbe, hoc na súši
sa objavil velikánsky krokodít.
Deti otvárali až ústa. Veď on vy
zerá) ako živý!
Ale v našej MŠ nepracovali len
výtvarníci. Veď tých zvieratiek a
rôznych postáv sme urobili
omnoho viac. S velkou radosťou
a aktivitou pracovali deti i pani
učitelky. S nožíkom dospelí a
zvyšok deti. Vydtabávaii tekvice,
vyberaii z nich semienka. A tých
nápadov čo mali! V piatok 29. 9.
2000 sme mali takmer všetko ho
tové, už len drobné úpravy. Naše
prírodné umelecké diela si obze
rali i rodičia a nielen obzeraii, ale
i pochvá!i!i. A naše deti? Roz
právali stále o tom, ako praco
vali, pomáhali a z práce sa veľmi
tešili. Naše zvieratká i postavy z
rozprávkovej ríše sme previezli k
DK, kde oslavy prebiehali. Bolo
tam veľa prác, ktoré boli zaujíma
vé, nevšedné, prekrásne. Tešili
sme sa z toho, že i naše práce sú
medzi nimi. V nedeľu, v závere
slávností sme sa dozvedeli, že
naša MŠ vyhrala druhé miesto.
Veľmi nás to potešiio a dodalo
chuť do dáišej práce.
za MŠ Janka Kráľa napísala
Elena Lukášová

PoďäÁfovaníe za úrodu
Sfupava - V nede/ú 7. oAtóbra sa vo ŕars/rom /rosŕo/e kona/a s/ávnosŕná s vára omša spo/ená s poďá/fovan/m za úrodu. 7aŕo s/ávnosŕ'bo/a
súčasŕou programu ce/omesŕs/(ých S/ávnosŕ/ kapusty a vhodne dop/n//a úsŕrednú myš/ŕen/cu ŕohŕo podu/aŕ/a. S/ávnosŕ/ sú ŕoŕ/ž
posŕavené n/e/en na ŕrad/c/7 pesŕovan/a /capusŕy; preŕože momenŕá/ny "m/zemý sŕav" ŕe/ŕo ob/asŕ/ po/ho/iospodárs/re/ výroby a na/má
/eho spracovan/a u nás, /nšp/ru/e s/rôr /r s/zám než /f os/avám.
7rad/c/'u zacbraňtv/'ú drobn/ / váčš/' pesŕovaŕe//a, rozv//a sa ŕrad/čné
záhradA*árčen/'e, pesŕovan/e ovoc/a a hrozna a práve ŕu /e ŕo náde

* V sobotu 14.10. sa v Kutturnom dome v Zohore uskutočnito tradičné
stretnutie päťdesiatnikov. Jedným z bodov programu bol aj slávnostný
zápis do pamätnej knihy obce Zohor na tunajšom Obecnom úrade.
Jubilantov pozdravili svojim programom deti z MŠ v Zohore.
* Investičné akcie v obci sa realizujú podľa schváleného plánu a v súlade
s rozpočtom na tento rok. V súčasnom období začína realizácia spätných
úprav miestnej komunikácie Požiarnická ulica v celkovom náklade cca
740 tis. korún. Ďalej sa realizujú drobné stavebné a technické úpravy a
opravy v priestoroch KD Zohor napríklad čiastočná výmena parkiet, prebrúsenie, lakovanie a iné.
-ocú-

jné po/rračovan/e a udrž/avan/e odkazu -v AonAvéŕnych /údoch a /ch
prác/. S/ávnosŕ/ A*apusŕy os/avuy'ú prácu ro/b/lka, /eho večný zápas o
úrodu a /eho úcŕu /r pôde / bože/ pomoc/. AM požehnan/a úrody
doda/ S/ávnosŕ/am duchovný rozmer /Mo v /fázn/ vdp. dekana /í
M//ru/u odzne/o - mus/me sa uč/ŕ'pokore a vdáčnosŕ/ za všeŕAo, čo
sa nám dosŕáva. A že sa nám dosŕa/o ho/ne o ŕom svedč/// /rrásne
naaranžované obeŕné dary /áoré pred obeŕný sŕó/ pr/n/es// /rro/o-

Starostka obce Zohor Vás pozýva na stretnutie dôchodcov 65 -

vané d/evčaŕá a m/ádenc/. Hudobný doprovod v podan/ dychové/

ročných a starších, dňa 21. októbra 2000 t. j. v sobotu o !4.30 hod.

hudby Vese/á muz/Tra, pr/Yomnosŕ' v/ayTconos/čov s mesŕs/rou zás-

v Kultúrnom dome v Zohore. Program: príhovor starostky obce -

ŕavou a pr/máŕors/cou šŕandardou zosobňova// pr/ŕomnosŕ' ce/ého

kuitúmy program - občerstvenie - hudba do tanca a na počúvanie.

mesŕa na ŕe/ŕo s/ávnosŕ/.
-11
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Územie bohaté na náiezy z antiky
Stupava a okotie - Chodíme po
pôde rodného kraja a ani možno
netušíme, že týmito miestami
kráčati dejiny späté s antickou
civilizáciou. Usilujeme sa dostať
do Európy a tu na našom území
vtádo! staroveký Rím svojim ob
čanom, vojakom, roľníkom a ob
chodníkom, budova! si tu opev
nenia a predsunuté stanovištia
na ochranu svojej ríše pred útok
mi barbarov. Nech by tí, čo tu žiti,
státi na ktorejkoľvek strane vte
dajšieho delenia sveta, isté je, že
zanechali po sebe hmotné pa
miatky, ktorých objvavovanie sa
stáva nielen senzáciou, ate i
pritvrdením hrdosti na miesto,
kde žijeme. Vdáka svojej zeme
pisnej polohe patrí Slovensko k
tým krajinám Európy, ktoré boli
prvé štyri storočia nášho letopoč
tu v bezprostrednom kontakte so
starovekou Rímskou ríšou. Jeho
pôda ukrýva, a vdáka archeoló
gom aj vydáva svedectvo o zása
hu antickej civiiizácie do života
jeho obyvateľov v dobe ešte pred
príchodm našich siovanských
predkov. Rímske pamiatky na
našom
území dokumentujú
vstup Slovenska na scénu sveto
vých dejín už takmer pred dvoma
tisícročiami. Nálezy z Devína vo
svetle najnovších vykopávok vý
rečne hovoria o výnimočnej pozí
cii tohto strategicky významného
bodu na sútoku Dunaja a Moravy
už na prelome letopočtov. O rím
skych vojenských aktivitách v
predpolí severopanónskeho limi
tu hovoria aj tzv. krátkodobé, tzv.
poľné tábory, rímske stavby s
civilným poslaním boli postavené
v úzkej spotupráci s germán
skym obyvateľstvom. Po vojen
skom obsadení územia na juž
nom brehu Dunaja na prelome
letopočtov sa Rimania začali zau
jímať aj o krajinu na druhej strane
rieky. V snahe kontrolovať pohyb
Germánov a chrániť svoje vlastné
hranice vystavali postupne niekolko vysunutých oporných bo
dov. Jedným z nich bola aj men
šia rímska pevnosť v dnešnej
Stupave.
Rimania si ju postavili na južnom
svahu vyvýšeniny Kopec, ktorý je
od Dunaja vzdialený len 16 kilo
metrov. Z tohto miesta mali vizu
álny kontakt s Carnuntom, ale i
možnosť kontrolovať velkú časť
Bratislavskej brány a Záhoria.

Len niekolko sto metrov pod
Kopcom viedla kontinentálna
Jantárová cesta, ktorá spájala
Baltické more s jadranským po
brežím. pevnosť teda chránila aj
obchodné podnikanie Rimanov a
možno slúžila ako teritoriálne
kupecké stredisko. Po páde Rím
skej ríše sa kamenné múry pev
nosti postupne rozpadávali. Slo
vania, ktorí toto teritórium osídlili

otogických nálezov - časti hline
ných a sklenených nádob, min
ce, zlomky strešnej krytiny a
drobné bronzové ozdoby. Na lo
kalitu kopce vstúpili archeológo
via znovu až v 70. rokoch. Pod
vedením L. Kraskovskej zo SNM
sa podarilo nielen overiť a upresniť výsledky výskumu prof. Ondroucha, ale aj rozšíriť poznatky
o vývoji rímskej stanice. Výskum

v 6. storočí, ako dokazuje popolnicové pohrebisko v polohe Vývejiská, na sídelnú tradíciu Rima
nov nenadviazali. Zvyšky antickej
pevnosti boli objavené až v novo
veku, keď po hlbšej orbe nad rui
nami stavieb začali roľníci vyorávať črepy, mince, fragmenty tegúl
(strešnej krytiny) a pod. O obja
voch písal už pred dvoma storo
čiami slávny Matej Bel a správne
ich označil ako rímske. Neskôr
sa o lokalitu zaujímali príslušníci
miestnej inteligencie pálffyovský
knihovník W. Honz a farár i.
Gond, výskum bol však amatér
sky. Odborný výskum sa v loka
lite začal až v roku 1925, kedy
bola lokalizovaná poloha tábora
a podľa kolkov na tegulách iden
tifikoval légie, ktoré pevnosť sta
vali. počas výskumu v rokoch
1940 - 41 s a prof. V. Ondrouchovi z UK v Bratislave podarilo
okrem vymedzenia celkovej roz
lohy tábora odkryť aj budovy vo
vnútri a pomenovať ich. Bola to
predovšetkým veliteľská budova
s dokladmi podlahového vyku
rovania, odkry) kúpele a viacero
murovaných vodných nádrží. Pri
výskume získa) množstvo arche-

sa zameral na tzv. veliteľskú bu
dovu. Objavený bo) dálší objekt murovaná sýpka, mimo ohrade
ného priestoru. Začiatkom 80. ro
kov sa v odborných kruhoch
začato uvažovať o sprístupnení
tokatity ako múzea v prírode. Od
roku 1986 prebieha síce revízny,
ale detailný a celoplošný výs
kum. Jeho vedením boli poverení
V. Turčan zo SNM - Archeo
logického múzea a t.
Staník z pamiatko
vého ústavu v
Bratislave. Spo
lupráca oboch
inštitúcií pri
niesla nové,
sčasti nečaka
né až prevrat
né
poznatky.
Bol zvolený pos
tup komplexný odkryv celej stanice až
pod základové špáry
jednotlivých murív. Touto metó
dou sa podarilo zistiť pozostatky
dálších budov s rôznou velkosťou a pôdorysom, lakto sa dá
tum vybudovania spomenutého
múzea v prírode musel posunúť
(možno do priaznivejších časov)
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až na obdobie po skončení kom
plexného výskumu. Podľa nále
zov ako prví na plošinu Kopca
vstúpili ľudia v mladšej dobe
bronzovej. Ďalšie kramické fragmetny pochádzajú z laténskej
doby a pripomínajú keramiku
objavenú na súčasných kelt
ských oppidách v Bratislave,
Devíne a Plaveckom Podhradí,
doklady osídlenia z tejto doby sú
známe zo Stupavy i Zohora. Po
obsadení územia Germánmi tu
vyrástla menšia germánska osa
da (polovica 2. storočia) a hneď
potom sa tu usadili rímski vojaci,
ktorí na splanírovanom teréne
začali svoju stavebnú činnosť.
Výskumom boli identifikované tri
základné vývojové etapy komple
xu. Charakter meniacich sa ar
chitektúr je dokladom toho, že
zástavba bola viackrát asanovaná a menila sa aj funkcia areálu.
Z prvej etapy rímskej zástavby sú
známe dva objekty v severnej
časti areálu. Z prvého sa zacho
vali zvyšky dvoch paralelných zá
kladových žlabov. Druhý objekt minimálne 280 cm vysoký obvo
dový múr s doposiaľ nejasným
určením stál v severovýchodnej
časti areálu. Jeho západná stena
dosahovala dĺžku minimálne 33
metrov a pokračovala na východ
najmenej 11 metrov, na jeho
stavbu sa použil tzv. karpatský
splach, spájaný iba hlinenou
maltou, základy stien boli hrubé
minimálne 45 cm. V druhej vývo
jovej etape areálu sú použité
dvojvrstvové konštrukcie zákla
dov nových stavieb, ktoré nahrá
dzali nedostatok lomového
kameňa. Na rímske
pomery nekvalitnú
maltu spôsobilo
nahradenie ne
dostatkového
piesku alebo
štrku miestnou
piesčitou hli
nou. V strednej
časti hornej plo
šiny stál objekt s
obdĺžnikovým ne
pravidelným pôdory
som, ktorý obsahoval
osem miestností s rôznou veľ
kosťou, zoradených do dvoch
traktov. Objekt bol zrejme ústred
nou stavbou areálu, podľa hrúb
ky obvodových stien mohol byť
dvojpodlažný. Najrozsiahlejšou
bola výstavba ohrady areálu, vy-
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medziia takmer štvorcovú plochu
približne 65 x 70 metrov. O po
dobe zástavby v tretej vývojovej
etape je najviac doktadov. Záktadnú skiadbu objektov zachy
táva Ondrouchov pôdorys doptnený o nálezy zo 70. rokov. Dis
pozícia a architektonický výraz
celého areáiu i jednottivých
stavieb tretej etapy doku
mentuje zmenu cetkovej
funkcie iokatity. Rozsiahie
prestavby zmenili charakter
jednottivých stavieb. Liaty
mi podlahami - pavimentom -s terazzovou úpravou
a polychromnou matiarskou výzdobou miestností,
chodby i átria získala napríktad tzv. veliteľská budo
va luxusný charakter. Jed 
ným z najvýznamnejších
architektonických objavov
nielen v Stupave, ate aj na
Stovensku, bot nález dátšej
zrútenej steny. Tentokrát iš
lo o súvislý úsek minimálne
4 m vysokej časti severnej steny
átria s dvojicou pôvodných
okien, ktorá sa v cetistvosti zrútita na rovný terén nádvoria.Čiastočne zachovanou hmotou steny
tak zostala pre
krytá a tým aj
chránená plo
cha vonkajšej
omietky s veľ
kosťou asi 24
nf. Unikátnym
bol práve nález
okien, pretože
na našom úze
mí sa nadzáktadové murivá
antických sta
vieb zachovali
výtučne vo frag
mentoch. Vzhľa
dom na potrebu
pokračovať vo
výskume aj pod
plochou zrúte
nej steny bolo
rozhodnuté o
vyzdvihnutí,
prenose a nástednom reštau
rovaní nálezu kvôti jej prezentácii
formou múzejného exponátu.
Náročné reštaurátorské práce,
financované štátnym fondom Pro
Stovakia, realizujú pracovníci Pa
miatkového ústavu v Bratislave Oblastného
reštaurátorského
ateliéru, ktorí pre túto ojedinelú
akciu vypracovati originálnu technotógiu. Potom, ako Rimania
opustili v priebehu 3. storočia
stupavskú pevnosť, stala sa

občasným útočiskom Germánov,
po ktorých zostali stopy ohnísk
na mattových dtážkach a frag
menty ručne zhotovovaných ná
dob. Záverečnú fázu predstavuje
pozdĺžny objekt z obdobia sťaho
vania národov, objavený pri se
vernej stene kúpeľov. Popri čre

poch obsahovat aj drobné kru
hové pretamované bronzové ko
vanie. Najatraktívnejším nálezom
sú bezpochyby mince, za unikát
možno považovať aureus cisára

Vespasiana (69-79), vyrazený eš
te pred príchodom Rimanov na
tokatitu. Najmtadšie mince sú
razby z druhej potovice 3. sto
ročia. O funkcii stanice najviac
prezrádzajú militáriá a pracovné
náradie, bohužiaľ takýchto pred
metov sa zachovalo málo., obyvatetia pevnosti ich zrejme odniesti so sebou. Pobyt vojakov
dokazuje predovšetkým krúžko
vé žetezné brnenie a kovanie v

-

tvare levej hlavy zo zadnej strany
stávnostnej prilby. Ešte menej sa
zachovalo doktadov o poľnohos
podárskej činnosti. Unikátnym
nátezom sú štyri vápenné jamy
so zachovanými zvyškami dre
vených sudov, v ktorých sa dová
žalo vápno z impéria. Po cetej
ptoche stanice sa našli črepy z
antických a v menšej miere aj
germánskych nádob. Do Stupa
vy sa rímska keramika dostávata
cez centrum v Carnunte. Životnú
úroveň obyvateľov stanice doku
mentujú aj fragmenty sktených
misiek, pohárov a toatetných
ftaštičiek.
Po ukončení terénneho výskumu
a vyhodnotení získaných poz
natkov sa v Stupave začne budo-

vať Antické múzeum v prírode.
Lokalita sa tak stane pópri svo
jom historickom význame aj
príťažlivou turistickou atrakciou, s
dôrazom na kuttúrne a národné
povedomie, (prevzaté, skrátené:
Rímska stanica v Stupave, t. Staník, V. Turčan, Pamiatky a múzeá
3/2000) V budúcom čísle: Knie
žacie hroby, o nálezoch v Zohore
a vo vysokej pri Morave
Na ŕoíograf/ách;
7. Ce&ový poŕi/áď na oďf/yŕú nms/fu sŕan/cu v -Sfupave
2. Bronzové /rovan/'e v ŕvare /eve/
/l/avy
3. Šŕavebný marená/ z nms/re/
sŕan/ce
4. súbor pam/aŕo/f - arc/ieo/og/c/(ýc/i ná/ezov zo Sŕupavy

Stupavskí futbalisti naďalej pokra
čujú v úspešných stretnutiach vo
svojej skupine. Po 11. kole sa na
treťom mieste. Bodové rozdiely v
prvej tretine tabulky sú minimátne.
Prvé miesto patrí Dubovej. Do kon
ca jesennej časti zostáva odohrať
ešte štyri kolá. Na domácej pôde
budeme môcť našich chtapcov vi
dieť ešte dvakrát a to 22.10. o
14.00 hodine s Modrou a 5. no
vembra o 13.30 proti družstvu z Vi
ničného. Po nevysvettiteľnej prehre
v siedmom kole v Dubovej 6:1 sa
naši futbalisti spamätati. Doma
proti Studienke sme videti zápas
výbornej úrovne. Vyhrali sme 4:2,
góty: Ščasný, Maroš 2, Hóz. V
Mysleniciach vdáka disciplinovanej
a zopdovednej hre sme vyhrali 2:0
- góly: Drahoš, Kôstka. Máiokto zo
stupavských priaznivcov si pamätá
na taký hektický zápas, aký sme
videti v 10. kole doma s hosťami z
Jabloňového. V stretnutí padlo ne
uveriteľných 11 gótov. Po chybách
v obrane sme dostávali veľa zby-.
točných gótov a cetý zápas sme
museli doťahovať náskok súpera.
Za stavu 3:5 málokto veril v naše
víťazstvo. Chtapci ostabení od 40.
minúty vylúčením Hóza za dve žlté
karty sa morálne nezlomiti. Víťazst
vo vybojovaii gótmi Drahoša, Jánoša 2, prokopa, Kôstku a prekrás
nym gólom Ščasného z 25 metrov.
Zápas dohratí s dálším vytúčeným,
Drahošom, taktiež za dve žité karty.
Cennú remízu 0:0 vybojovati naši
futbatisti v Limbachu. Vrásky tréne
rovi v tomto zápase urobil dátší
vytúčený náš hráč Ščasný za "rečenenie". Vylúčenie znamená okrem
finančnej sankcie aj zákaz činnosti
na minimátne dve stretnutia pre
všetkých troch hráčov.
Tabula mužov
1. Dubová 11 9 1 1 39:14 28
2. Viničné 11 8 1 2 24:10 25

3. Stupava 11 8 1 2 25:18 25
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Výstedky dorastencov
Stupava -V. Leváre 3:0
' Slov. Grob -Stupava 4:1
Stupava -Viničné 0:2
Budmerice -Stupava 3:1
Výsiedky starší žiaci
Stupava - Petržalka 2:0
D.N. Ves - Stupava 4:0
Stupava - Potygraf 0:0
Pezinok - Stupava 2:1
Výsiedky mtadší žiaci
Stupava - Petržatka 0:2
D. N. Ves -Stupava 1:0
Stupava - Potygraf 7:1
Pezinok - Stupava 2:1
Výstedky prípravka "A"
Domino -Stupava 2:4
Stupava - Polygraf 0:3
Stupava - Bernolákovo 1:1
D. N. Ves -Stupava 0:2
Výstedky prípravka "B"
Domino -Stupava 6:4
Stupava -Vrakuňa 1:3
Karlova Ves -Stupava 0:2
Stupava - Limbách 5:0
Na margo výsiedkov tejto najmtadšej kategórie by bolo na mieste podákovať trénerom prípravky p. Koberčíkovi a p. Draškovičovi, ktorí sa
starajú o najmtadší stupavský do
rast. Vo svojej záktadni majú tak
mer 40 detí. Okrem toho, že ešte
sami aktívne hrajú v seniorskom
družstve, dávajú touto mravenčou
prácou veľmi dobrý základ rozvoju
futbalu v našom meste. V'daka
patrí aj vedeniu FK Tatran Stupava
za podporu miádežníckeho športu
a vytváranie dobrých podmienok
na harmonický rozvoj našich detí.
Ko/oman Kaŕona
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S!ávnosti kapusty - DEŇ ZELÁ 2000
7ohforočné S/ávnost/ kapusty
v Stupave sa n/es// v znamen/ do
bre/ ná/ady, pohody a pr/azne po
čas/a. Na/má počas/e zohráva pr/
podobných podu/af/ach tú na/dô/ež/te/š/u ro/u, od neho záv/s/ ús
pech, č/ hroz/aca katastrofa, pr/
More/ organ/záíorom spadne ús
mev z tváre spo/u s n/eko/kým/
stovkám/ v/asov. N/č také sa naštást/e nesta/o, /ed/né, čo spad/o bo/ kameň zo srdca, ked skonč//
ohňostro/ - m/mor/adne vydarený
a očaru/úc/ - a rým / podu/at/e a
vzápätí pár m/nút nato zača/o pršatl An/ /epš/e to nemoh/o dopad
núť///
S/ávnost/ n/e/en stupavs/fé
Mnohým/ akf/v/tam/ us/7u/e Mestské
ku/túrne sfred/s/fo Stupava vyp/n/ť
vákuum, ktoré nasta/o, po vzn/ku
okresu Ma/ack/ a rôznych zmenách
v tomto reg/óne, na/má v oh/asf/
ku/túry. Momenfá/ne /e ku/túra na
p/ec/ach a nadšen/ obe/' a pár obetavcov; /don sa snaž/a ku/túru a
ku/túmosť zachovať A/ program,
na/má sobofňa/š;^ bo/ konc/povaný
ťa/f, aby v Stupave bo/o pód/'um ot
vorené a vo/hé pre "susedov" /ch
ťo/k/ór a trad/c/e. Pozva// sme /ch a
pr/'š//' - Láb/ané, Bystr/čané, det/ z
Rohožn/'ka, Ros/'ca z Dev/'nske/
/Vove/ Vs/, Lozorňanky - speváčky
stupavské /Vevádze, Rasto 7rnovec
- stupavský ga/doš, spevácka skup/na ž Mar/anky atď Večer v sobotu
paťr/7 Vese/e/ muz/ke, ktorá v staro
novom obsaden/' vyhráva/a a/ po
po/noc/, tancova/o sa a sp/eva/o...
Ťážko všetko op/šať ako napnk/ad
šou program spo/očnost/ Coca co/a s mnohým/ a/ra/cc/am/, ktoré
bo// senzác/ou na/má pre det/
a m/ádež. /Va /ch pôd/u vystúp// so
svo//m/ odvážnym/ č/'s/am/ s/7ák
a sva/ovec Zdenék Chobot - trhá/
te/e/ónne zoznamy ohýba/ roksorové tyče, v zuboch ohýba/ k//nce, na
h/ave s/ da/rozb/ť betónové d/ažobné tvárn/ce a as/ pod vp/yvom úde
rov do h/avy nabra/ ešte odvahu a
nechá/ sa pre/sť osobným automob/7om -na/p/v /en ta/f a po druhýkrát
s/ pod ho/ý chrbát podsypa/ rozb/'fé
s/f/o. Zareva/, a/e prež/7/ /Va pód/u
ma// šancu vystúp/ť/ domáce taneč
né súbory - Modan a /Ve^v // aby
zoža// búr//vý pot/es/f.
Sútáie a výstavy
Organ/zác/u výstavy ovoc/a, ze/en/ny kvetov a predovšetkým sútáž o
na/tážš/u h/av/čku kapusty vza// pev
ne do rúk stupavsk/ záhradkár/ pod
veden/'m Laca Ráca a ostatných

č/enov výboru. V/7ma Kos/ková
a dá/š/e ko/egyne z výboru prebe
rá// exponáty na výstavu už od štvrt
ka, u/o Sabo/ - na/starš/ a na/obetave/š/ organ/zátor sám so svo//m
trabantom zváža/ od záhradkárov
výstavné'/fusy aby zachrán/7 dobré
meno a česť stupavské/ výstavy.
Všadephfomný p. Apošto/ a dá/š/
ch/ap/ pr/pravova// výstavné p/ochy
váž/7/ kapusty a predovšetkým sfráž/7/, aby bo/o čo vystavovať
Výs/edky sútáž/
Vyhodnoten/e sútáž/ o na/tážš/u h/av/čku kapusty o na/kra/š/u úrodu
ovoc/a a ze/en/ny a súťaže o na/kra/š/e dyňové straš/d/o sa kona/o
v nede/ú. /Va sútáž/ o na/tážš/u h/av/čku kapúst/ sa zúčastn/7o 70 vys
tavovateľov s 39 vzorkám/ zo Stupa
vy Záhorské/ Bystr/ce a Marce/ove/.
/Va prvých troch m/estach sa
um/estn///.*
///. m/esto - Nemec A/o/z,
Stupava -Mást - 73kg,
//. m/esto- S/ezák Lad/s/av,
Stupava -Mást - 74kg,
/. m/esto - L/dák Štefan,
Záhorská Bystr/ca - 75kg
/Va výstave ovoc/a a ze/en/ny sa
zúčastn//o 63 vystavovate/bv zo
Stupavy Bor/n/(y Lozorna, Jab/oňového, Perneka, P/aveckého Štvrtka,
Záhorské/ Bystr/ce a Marce/ove/.
/Va prvých troch m/estach sa
um/estn/7/.'
OVOC/E
///. m/esto - Sabo/ Mate/
hrozno Chrupka ružová
//. m/esto- Bartov/č Jozef
hruška Bosková ť/aška
/. m/esto - K/as Már/o
/ab/ko Red de//c/us
ZELE/V/NA
///; m/esto - S/ezák Lad/s/av
zem/aky Šante
/L m/esto - Brezovská Em/7/a
papr/ka Kap/a
/. m/esto - V/7AZEL Marce/ová
ko/ekc/a ze/en/ny
7akt/ež máme ocenen/e pre ko/ekc/u D/W PR/RODX ktorú zaranžova//vnúčatá naš/ch záhradkárov a to.*
Matúško a S/monka Ha/ušovc/ a
Bohdanka Verb/ch.
Všetko ovoc/e a ze/en/na bo/o po
výstave rozde/ené do matersk/ch
škó/. Ceny pre sútáž/ac/ch venova//
- Mesto Stupava, Mestské ku/túrne
sfred/sko Stupava, spo/očnost'Shogun so s/d/om v Marce/ove/, ceny
pre det/ v sútáž/ o na/kra/š/e dyňové
-

straš/d/o venova/o Mestské ku/túrne
sfred/sko Stupava a preda/ňa Pap/er a hračky p. ŕ/aydena. Ceny pre
sútáž o na/kra/š/u úrodu ovoc/a
a ze/en/ny venova/o MsKS Stupava
a preda/ňa záhradné/ techn/ky a
sfro/ov Gazda v Stupave.
7ombo/a, tombo/a
Po m/nu/oročných skúsenosf/ach s
preda/om vstupen/ek, ktoré bo// h/boko pod skutočnou cenou a nák/adm/ na program, sa organ/zátor/
rozhod// ponechať na dobrú vó/u
výšku vstupného, ktorú každý návštevn/'k vyp/at/7 za vstupenky, ktoré
bo// z/osovafe/hé. /-//avnú cenu do
fombo/y venova/ generá/ny spon
zor podu/aí/a J J J Stav bu//d Zá
horská Bystr/ca preda/ca streš
ných systémov Bramac. Vy/osovan/e strechy pre Váš dom sprevádza/o napáf/e, ktoré vygradova// otec a
syn H/aváčkovc/. A tak ako to už
býva - šfast/'e sad/o na štásf//vca medovn/kárku zo Štefanova, ktorá
možno an/ nevede/a, že /e v Stupa
ve, a/e podstatné /e, že do Stupavy
frať/7a a vyhra/a. od radosť/ a šfásf/a
po prevzat/ výh/y rozda/a všetko, čo
nesfač/7a predať zba///a svo/ stánok
a upa/ova/a domov. Poteš/ť sa z no
ve/ strechy.
Dary mestu
Phk/ady pr/fáhu/ú a /nšp/ru/ú. Dúfa
me, že tomu bude a/ po s/ávnosfnom odovzdan/ darov mestu Stu
pava, ktoré pr/ pr/7ež/fosf/ Dňa ze/á
venova// spo/očnosť 7ondach S/ovensko so s/d/om v Stupave a ŕ/rma Karov/č z Lozorna. Pr/ s/ávnosfnom ofvoren/ Dňa ze/á zásfupcov/a
spo/očnost/ odovzdá// do rúk sponzorské da/y.* spo/očnosť ÍO/VDAC/V
S/ovensko, spo/. s r o. výrobca pra
vé/ pá/ene/ škr/d/e "Obyvafe/om
mesta Stupava a Mestskému ku/fúrnemu sfred/sku daru/e škr/d/u na
strechu na nový ob/ekf "Sed//ac/(y
dvor", kto/ý bude s/úž/ť ako /etný
stánok ku/túry a súčasne fržn/ca" v
hodnote cca 550 f/s/c korún, ŕ/'rma
K4ROV/Č Lozorno, výroba, predá/,
rea//zác/a stav/eb - venu/e Mestské
mu ku/fúrnemu sfred/sku v Stupave
pr/ pr/7ež/'fosf/ Dňa ze/á mafer/á/
a montáž pód/a v areá// "Sed//ackeho dvora" v hodnote 70 f/s/c korún.
Nako/ko /de o pr/pravovaný pro/ekf,
ktorého rea//zác/u mus/ schvá//ť
mestské zastup/te/štvo, /e sympat/cké, že už teraz sa naš// sponzor/,
ktor/ svo//m d/e/om chcú pomôcť
mestu / MsKS pr/ rea//zác// dósto/ného stánku, v ktorom ná/de svo/e
m/esto n/e/en Deň ze/á, a/e / rad
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dá/š/ch ku/túrnych a spo/očenských
podu/at/, ktoré mesto Stupava organ/zu/e. 7áto podpora /e vy/adren/m
ve/kých sympat// a zároveň uznan/a
mestu a organ/zátorom podu/at/a,
ktoré /m "stá/o zato", aby sa tu
prezenfova//, aby bo// takto šfedh a
ochofn/ podpor/ť myš//enku, ktorá
raz bude spá/ať Stupava so š/rokým
záhoráckym oko//m.
Deň ze/á - budúcnosť
Štvorročné skúsenosť/ nás utvrdzu
jú v tom, že pôvodná myš//enka sa
postupne rozv//a. Po/nfa podu/at/a
spoč/va/a v os/ave trad/c/7' a v prebúdzan/ hrdosť/ na to, čo dokáza//
naš/ predchodcov/a. Zv/ášť v na
šom reg/óne sa rozv/ja/o po/hohospodársťvo a spracovaťe/šk/ pr/emyse/ a to /v časoch, ktoré bo// nároč
ne/š/e, č/ podobné tým dnešným.
Veď n/e/en stupavská konzerváreň
rod/ny Apošťo/ovcov; a/e / rad dá/š/ch ŕ/r/em umne využ/va/o bohatst
vo úrody tohto kra/a. fx/sfova// p/vovary //ehovary, //kérky, pá/en/ce,
m//ekarne a to /na báze Jurkov/čovských phne/pov družstevn/cŕva. 7o
všetko sa nám zdá ako vzd/a/ená
m/nu/osť a/e ma// by sme s/ zobrať
ak n/e /nšp/rác/u, tak aspoň poučen/e - /ch us//ovnosť a pracov/tosť
dokáza// prekonať / t/e na/fážš/e
prekážky Budúcnosť s/ávnost/ v/d/me v š/'rš/ch súv/s/ost/ach. Zmys/up/nosť v/d/me v tom, že s/ávnost/
budú /en vyvrcho/en/m a vrcho/com
te/ ostatne/ č/nnost/ oko/o "ze/á".
Predsfavu/eme s/ pr/dať k tomu
osvetovú a vzde/ávac/u č/nnosť v
ob/ast/ pestovan/a kapusty a kapustov/h, spo/uprácu s Agro/nšt/fúfom v
/V/tre a v nema/e/ m/ere budeme
us//ovať a/ o rozvo/ tak strašne zaspate/ a ve/kým/ s/ovam/ zak//afe/
agrofur/st/ky V reg/óne pôsob/a rô
zne spo/ky a /nšt/túc/e ma/úce v záh/av/ "Záhor/e", nev/eme prečo sa
doteraz nedosfa/o pozornosť/ a/ stu
pavským Dňom ze/á, Podpa/štúnskym zvesť/am a dá/š/m akt/v/ťám,
ktoré pochádza/ú zo stupavské/
"ku/túrne/ d/e/ne". Všetky t/eto akt/v/ty sú výhradne //nancované / pod
porované mestom Stupava, ktoré
sa tak stáva //drom ku/túry v okrese
Ma/acky. Mus/me as/ h/adať svo/u
cestu k podpore a k /ondom, ktoré
ex/stu/ú, avšak sú zat/a/' pre nás
zatvorené. Po skúsenosf/ach už v/eme, že s/ ne/ako porad/me. Budúc
nosť Dňa ze/á teda v/d/me v koncepc/7, ktorá pr/nes/e ešte v/ac
"úrody" okrem troch dn/ dobre/ a
zas/úžene/ zábavy.
-ps-

PobpAÍŠfMtlshc ZVCSÍi

PobpAjŠtMtlsltC zvesti
Kone /alí i/vé...
Čov/e/f /feŕ n/'/fam nechodz/ an/ n/c
nev/'. Mne sŕač/' /'ŕdo M/'esŕeč/fa, pob/ehám obchody; /fde co ma/u /ac/nš/' a pomá/y s prázdnu /fabe/ú
/dem domú. Lac/ná/' /e dneska/ ŕa/<é, co sem vo/a/fedy na ŕo pov/daua, že /e ŕo drahé a o ŕem, co /e dra
hé pro dúchodcú, nescem sa rozp/sos/aŕ, /ebo ŕo by byua hrubš/' /fn/ž/fa
než /e ŕe/ naše/ Dov/'č/'č/<y s/ovn/7f.
/náč, ve//'ce p/'e/fná /fn/ž/fa, /fúp/'ua
sem dv/'e - /ednu naš/m pod sŕrome/f, aby /maspoň na Mánoce neco
zažár/uo medz/ ŕýma samýma už/'ŕečn/ma ^y'ecama, /feré s/ ^'ečš/'na
národa pod ŕen sŕrome/f /f/ade.
/Vech sa poŕešá, nech sa zehre/ú ŕú
voňavú, suadun/fú záhoráčŕ/'nú, aby
sa aspoň na chv/7en/fu sŕa// rým, co
sú/ A/e né o ŕem sem sceua vypráv/aŕ. 7eda o ŕem /a/r/e dobre, /cer čov/'e/f vypadne z domu. /Va/'sŕarš/ náš
vňu/f, nám oznám/u, že /de do stie
ra. Že, co sa ŕu má ŕráp/ŕ za ne/'a/fých deseŕ ŕ/'s/c m/'es/čne (/'á sa za
ne ŕráp/m ŕň m/'es/'ce), /feŕ /nde mô
že vyrob/'ŕ padesáŕ (ŕo nemám za
ro/f). Mňa ob/é/z suze, sŕa/ý sa ob/éu v/7iem, /eho mac/ sa začaua
ŕrásŕ a /eho oŕec začau h/edaŕ chy
bu ve výchov/'e, /rerú hneŕ pr/p/šau
svo/é/ žene. 7o sa mňa hubo/fo
doŕ/fuo, proŕože ŕo /e mo/a céra a
mo/a /rréŕ a /á na ňu nedám dopusc/ŕ. Mc, na ŕem nen/', pov/dám, náš
ŕac/he/f ŕéž /š// do sv/'eŕa a naša mam/'n/fa po n/ch dosŕáva// dúchode/f
ve ŕran/foch. Byu z ŕeho choseň/
Chuapec má pravdu, nech /de. 7une/ovaŕ sme hó doma neuč/7/, prodávaŕ drogy a /fradnúŕé auŕá/(y sa
mu hňus/ a vo/a/'a/f ž/ŕ mos/. Ďaua
sem mu ve///fú pusu, s/coro m/ šŕáŕn/ zuby s^pad/z, Anz'č/fa, céra spusCzua sŕrašný puač a zaŕ' zamrm/au,
že sem ŕrefená. A/ ŕa/f chuapec od/eu na /od; co /ezd/' po Rýne hore
do/e. A pos/au m/ //sŕ, co sem byua
ve//ce ráda. P/šau /a/f sa má dobre,
/a/f sa narobí šaA* a/ u nás sa čov/'e/f
narob/' a na/fonec má hoú r/'ŕ, a že
/a/f sú ŕ/ dúchodc/ spo/fo/n/'. Predsŕavŕe s/ na ŕe/ /od/ sa horedo/e roz
váža/u amer/'c/f/' dúchodc/, že aby
spozná// a v/dze// Európu. 7a/f sem
s/ ŕo prem/'ŕua na ŕ/' naše s/ovens/fé
podm/h/fy. Co ŕa/f náš dúchodca
može ešče v/'dzeŕ a spoznávaŕ? Po
d/á/ mo/'e/ s/fúsenosc/ v/dzeŕ može
a/foráŕ ŕa/f svo/e nasŕáva/uc/ hro

bové m/šŕo a spoznávaŕ súsedú nebošŕ/7fú pr/ /fe/ých bude ráz /ežaŕ.
Kde bych /á mohua za ceuý ž/voŕ
nasŕrádaŕ pen/že na ŕa/fú cesŕu?/ Já
sem ráda, že s/ od/ož/m na pohreb,
a/ ŕo mos/m s/edovaŕ /furzovn/ //šŕe/f
a ceny na pohrebn/m ŕrhu, abych
mneua dosŕ a/ebo aspoň a/foráŕ.
Ja/f m/tvá by sem neprež/'ua, /feby
mo/e dzec/ mňa mose// pochovaŕza
pož/č/fu ze sŕavebn/ho sporeňá. 7a/f
sme my /udé mo/7', dopad//'. Za ŕo
šec/fo, co sme sa narob/7/, máme
dnes ŕa/féŕo sŕarosc/. Ker sem ŕen
//sŕ doč/'ŕaua, mneua sem pred očama /eden ve//7fý obráze/f. 7en mú/
vňu/f na ném byu už dúchodca. Sedzeu v /uxusn/ rešŕaurác/7 na vý/eŕne/ /od/, /ferá odchádzaua z Dewha
až do /-/ambur/fu. Sedzeu ŕam spo/fo/'ne, mr/feu na č/šn//fa - byu ŕo
vňu/f vo/a/'a/fého Amehčana - a
ob/'ednau s/ ŕo na/drahší co na ŕe/
/od/ ponú/fa//. A predsŕavŕe s/, a/ ŕo
zap/ac/u, a/ ŕemu č/šn/7fov/ nechau
ŕr/'nge/ŕ. 7en obráze/f sa m/ ve//ce /úb/'u. 7o ráz bude spraved/nosŕ...

Pamätníci poskytnite informácie
Moje meno je Peter Kaššák. Zaují
mam sa o pôsobenie Amerických
letcov nad Slovenskom počas dru
hej svetovej vojny a taktiež o osudy
posádok strojov zostrelených nad
naším územím. Z jedného nemec
kého dokumentu, písaného pre
americkú stranu za vojny, som sa
dozvedel, že dňa 1. februára 1945
havaroval americký bombardér B17 z 301. Bomb Group v oblasti de
dinky Gelse, ktorá sa nachádza v
južnom Maďarsku. Avšak súčasťou
tohoto dokumentu bolo aj hlásenie
veliteľa poiície v meste Mast zo 7.
2. 1945. Mast bo! nemecký názov
pre Stupavu. Podľa spomínaného
dokumentu mali byť desiati americ
kí letci, posádka spomínaného
bombardéru z Gelse, prevezená do
Mastu (Stupavy) do tzv. Joining
Center for POW (Sústredóvací tá
bor pre vojnových zajatcov).
O existencii tohto tábora sa dopo

PS. Preh/asu/'em, že nemám n/c
proc/'va Amer/'čanom, aby sa snad
negdo neuraz/'u a hneŕ aby z ŕeho
nebyua ne/a/fá ŕa/ešn/' nora. A/e,
proč by a/ Amer/'čanúv vňu/f nemoheu byŕ č/šn/7fem. Co /e na ŕem. Ša/f
an/ my ne/sme urazený že naš/ vňuc/ sú č/šn/'/fma...

Mobitko
Len jednu vec mám rád,
Bez nej nespravím krok.
Sprevádza ma ceiý deň aj noc
je to môj mobiiko
Je to hračka, služobník,
ba čo viac spoločník.
Mám z neho obrovskú radosť
je to môj mobiiko.
Nedám za nič na svete
konečne som spokojný
keď zazvoní a zabliká
môj najcennejší mobiiko.
Vtedy môžem sa spojiť so svetom,
počuť z dialky známy hlas!
Radosť z ošialu ovládne ma.
Som proste král kratov s
mobilkom.
Konšŕanŕ/ň Ču/en, Peme/f

Mestské kuitúme stredisko Stupava v spolupráci s AS
Actoris systém pripravuje:
Kurz "Práca s personálnym počítačom
pre začiatočníkov"
stručná osnova: Windows, MS Word, MS Exce!
!0 dní /40 hodín, v čase od í 6** do !9^° cena kurzu: 2750,- Sk

siaľ nič nevie, a preto by som Vás
chce) požiadať o pomoc pri získaní
nejakých informácií o tomto tábore.
Predovšetkým od kedy do kedy
bola jeho funkčnosť a kolko letcov,
alebo č!enov iných vojenských zlo
žiek prešlo jeho dverami. Ak by bo!o možné, taktiež konkrétne mená
zajatcov. Pre úplnosť dodávam me
ná posádky am. lietadla: E. W.
Owens, A. Zaborski, R.D Welsh, W.
G. Gelhausen, N.W. Ulrey, E.R Burchett, H. E. Bottorf, E. A. Leonetti,
J. P ConneHy, E.B. Mi))er. Meno ve
liteľa polície, ktorý písal htásenie
bolo 1". Sgt FeUmann.
Dúfam, že mi pomôžete a prispe
jete tak k odhaleniu dálšieho kúsku
histórie S!ovenska a taktiež k rozší
reniu poznatkov o histórii Stupavy.
Ďakujem s pozdravom Peter Kaš
šák, Trnava. Kontakt: 0903/145369,
e-mail: pkassak@yahoo.com

Kurz kresienia
4 dn! na prebudenie tvorivosti pravej mozgovej hemisféry
metódou Betty Edwards
ZA 4 DN! SA NAUČÍTE KRESLIŤ!
Mnohí ľudia, ak majú niečo nakresliť majú zo svojej kresby rozpačitý
pocit. Kreslenie im nejde a to ich deprimuje a trápi vždy, keď ich
niekto požiada, aby niečo nakres!i!i. krestenie je u nich spojené so
z!ým pocitom a tak sa mu snažia vyhnúť. Keď už sa rozhodnú niečo
nakrestiť, ich kresba sa spravidla podobá kresbe 10 ročného
dieťaťa. Aj to sa môže sťať dôvodom, prečo sa boja používať kres
bu ako sebavyjadrovací prostriedok, tento kurz ponúka záujemcom
možnosť zmeniť svoj krestený prejav, umožní im sebavyjadriť sa
prostredníctvom kresteného objektu a uvoľniť zábrany získané
väčšinou v období detstva, ktoré im bránia nájsť v krestení voľnosť
pre svojho ducha a radosť z konečného výstedku. Pomocou
jednoduchých techník (vnímanie !ínií a ich vzájomné vzťahy, neg.
priestory, kontúry, hľadáčik, perspektíva, práca mozgových hemis
fér...) sa naučíte do procesu krestenia zapojiť pravú mozgovú hemi
sféru. Zdokonalíte svoje vnímanie a svoju tvorivosť. Po absolvovaní
kurzu nebudete mať probtém s krestením portrétov, predmetov,
zátišia. Zistíte, že krestenie sa môže stať skutočnou zábavou a
môže vám priniesť dovtedy nepoznanú radosť z kresleného prejavu.
Kurz je zameraný na ľudí, ktorí nevedia krestiť, sú amatérmi, ale
môže osloviť aj ľudí, ktorí sa venujú kresbe. Je dobré priniesť si
farebnú fotografiu 13x18 cm z anfasu (nie profi!).
Cena kurzu: 2 700 Sk (rodinný príslušník má zľavu 500 korún), vek
účastníkov: nad 13 rokov.
Kontakt: Daria Lukáčová tei.č. 07/ 6383 4464 aiebo 0905 43 55
21 .Termín konania kurzu: 9. - 12. 11. 2000 v Kuitúrnom dome v
Stupave.inform ácie a prihiášky: Kuitúrny dom Stupava,
kanceiária - 07/ 6593 4312.
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