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Srdečná vďaka!

Čas dovot ení ek

Slávnosti. Roztrhlo sa s nim i nad Záhorím asi

Mitovníci Zahoria dobre poznajú svoj rajón. Veď náš región poskytuje vefa možností na finančne nenáročnú rekreáciu. Turistické
chodníčky tákajú na pešie túry, častejšie na nich stretávam e i cykiistov. Jazerá, rybníky i "šutrovne" zase tákajú schtadif teto v ich
vodách. Prechádzka nivou rieky Moravy poskytuje úžasné zážitky z neopakovateľnej panenskej prírody. V Stupave môžete navštíviť
múzeum Ferdiša Kôstku, v nedatekej pútnickej Marianke miesta meditácie a zamystenia. A tak aj bez ptnej peňaženky môžete
prežif čas dovoteniek hoci doma, a!e mnohokrát prekvapení z toho, čo ste ešte nevideti práve preto, že to máme "doma".
fotoJ.G erthofer

celé vrece. A dobre nám tak, ak m ám e ešte chuť
a dobrú vôľu zabávať sa, podporovať sa, aby
sm e tak m ali k sebe b ližšie. Chlieb a hry - to
bolo okrídlené m otto starého Rím a, vládcovia
pochopili, že ak je brucho sýte a ešte k tomu aj
dobrá nálada, vtedy je pokoj. Ak, sa naša doba
podobá tej rímskej, m ožno len v tých hrách. M y
sm e však odolnejší, prežili sm e m nohé a cítim e,
že aj duša potrebuje pookriať. Chvála tým, ktorí
sa v tejto dobe odhodlajú a s vypätím všetkých
síl dokážu aj nem ožn é. C hvála Inforegu a
Jabloňákom za S viatok P om oravia, ch vála
záhorsko - bystrickým poslancom a starostovi,
ktorí

išli

svätiť

o b ecn é

sym b oly,

chvála

Zohorčanom , ktorí oživ ili "Kameňák", chvála
lozom ianskem u K arovičovi, ktorý zorganizoval
m otok rosové preteky, ch vála M achajovi za
zhrom aždenie záhorských keramikárov, chvála
ženám z N eväd ze a m užom z Veselej m uziky za
reprezentáciu Slovenska v Taliansku, chvála stu
pavskej D ovičičk e (prosím za odpustenie, za tak
dôverné oslovenie) a pani Evičke Ivicovej za to,
že pozdvihli nás k vydaniu slovníčka a ešte

Vetká "Axa" - Vysoká pr! Morav

naostatok: veľa síl Stupavčanom pri príprave
Dňa zelá... C hvála každém u, kto m yslí na
druhých. A veľa síl a ešte viacej šťastia, aby sa
podaril dobrý úm ysel. A tak nám, Záhorákom,
by už niekto m ohol na krk (okrem starostí)
zavesiť aj vavrínový veniec víťazstva nad nepri
azňou okolností, veniec víťazstva nad všetkým i
ekonom ickým i problémami. Veniec, ktorý by
patril starostom a prim átorom , p oslan com ,
občanom a hlavne podnikateľom, ktorí i v tejto
situácii nájdu, častokrát až na dne svojich
m ožností, ten potrebný groš, ktorý nás pozd vi
hne z m izérie bytia k výšinám ľudského ducha.
A tak, vážení čitatelia, prosím e o odpustenie, ale
nem ohli sm e konať inak, len tak, že sm e toto
číslo venovali všetkým podujatiam, ktoré v nás
pestujú to človečie. To ľudské, to naše, od
kolísky vním ané - záhorácke !
Pavel Slezák, šéfredaktor

Motocross v Lozorne - str. 8
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Rada školy žiada

P R U A T !E

N A IÚ S P E Š N E IŠ K H

Stupava - Primátor mesta Stupa
va už po piatykrát prija) v obrad
nej sieni Mestského úradu najús
pešnejších žiakov stupavských
škô!. Na podujatí, ktoré sa kona)o 26. júna boti prítomní zástup
covia vedenia ZŠ v Stupave,
Gymnázia v Stupave, Záktadnej
umeieckej škoty v Stupave a
Osobitnej školy v Stupave, ktorí
predstaviii pánu primátorovi
žiakov, ktorí v škoiskom roku
1999/2000 dosiahti najtepšie výs
ledky, reprezentovali svoju školu
na rôznych súťažiach a svojim
správaním boti príkladom pre
spolužiakov. Primátor vo svojom

Predsedníčka Rady školy pri ZŠ kpt. Nálepku v Stupave p. M.
Polakovičová zvolala dňa 3. júla t. r. zasadnutie RŠ. Hlavným
bodom rokovania bolo vyjadrenie podpory úsiliu riaditeľa
školyMgr. Ladislava Csillaghyho, ktorý márne usiluje a žiada
školskú správu o opravu strechy školy. Rada školy zhod
notila početné žiadosti, s ktorými sa vedenie školy obrátilo
na svojho zriaďovateľa Okresný úrad v Malackách a tiež
zvážila rozsah pomoci a podpory, ktorú poskytli rodičia,
firmy a organizácie pôsobiace na území mesta Stupava. Na
základe týchto podkladov sa spoločne so Združením rodičov
listom obracajú na Krajský úrad v Bratislave, Okresný úrad
v Malackách a Okresnú školskú radu pri OÚ v Malckách so
žiadosťou p poskytnutie finančných prostriedkov na odstrá
nenie havarijného stavu budovy ZŠ v Stupave. Zverejňujeme
obsah listu:
My v zastúpení rodičov, žiadame na základe viacnásob
ných urgencií riaditeľa ZŠ v Stupave Mgr. L. Csillaghyho,
o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu havárijnej situácie strechy na novej budove ZŠ, havárijného stavu
veľkej telocvične, kritického stavu podláh v triedach a na
chodbách z hygienického i bezpečnostného hľadiska.
V školskom roku 1 9 9 9 /2 0 0 0 rodičia vo veľkej miere
pomohli preklenúť finančné problémy a zaplatili:
- vymaľovanie tried v celkovej hodnote 87 500,- Sk, kúpu
a montáž protislnenčných žalúzií v hodnote 87 000,- Sk,
kúpu a montáž závesov v hodnote 8 400,- Sk. Rodičia
investovali do vylepšenia počítačovej techniky 30 000,Sk, M estské kultúrne stredisko Stupava zakúpilo a škole
zapožičalo počítače v hodnote 110 000,- Sk, ďalej rodičia
uhradili náklady na zabezpečovacie zariadenie počítačovej
triedy v hodnote 18 000,- Sk, zakúpenie kopírovacieho
stroja v hodnote 17 000,- Sk, zakúpenie televízneho prijí
mača a videoprehrávača - zariadenie videoučebne v hod
note 16 000,- Sk a tiež prispeli na vybudovanie
hádzanárskeho ihriska čiastkou 30 000,- Sk. V tomto škol
skom roku pomoc škole predstavuje čiastku 348 900,- Sk.
Rada školy a ZR žiadajú týmto OÚ OŠM a TK v Malackách
o poskytnutie finančných prostriedkov na vyriešenie uve
dených havarijných stavov (strechy, telocvične, podláh).
Vážime si pozitívneho vzťahu rodičov ku škole, čoho
výsledkom sú hodnoty, ktoré v priebehu tohoto školského
roka vytvorili. Nechceme pripustiť, aby došlo k ich zne
hodnocovaniu.

príhovore vyzdvihot prácu peda
gógov, ktorí svojim každoden
ným pôsobením vychovávajú
budúcu generáciu. Dokazujú to i
v ťažkých ekonomických pod
mienkach, kedy ich práca nie je
dostatočne morátne i finančne
docenená. Na adresu ocene
ných žiakov povedat, že svojím
prístupom k vzdetávaniu sú príktadom pre spolužiakov a odme
nou za úsitie rodičov. Na záver im
poprial bezstarostné prežitie tetných prázdnin, aby nabrali
dostatok sít a energie pre zvlád
nutie budúceho školského roka.
-ps-

Najúspešnejší žiaci základnej školy

List podpísala predsedkyňa RŠ Mgr. M. Polakovičová a
predseda ZR Ing. J. Haramia. List bol odoslaný dňa 3. júla.
Prílohu k listu tvoria kópie žiadostí riaditela ZŠ z obdobia od
8. 4. 1999 do 5. 4. 2000 (spolu 4 žiadosti).
Najúspešnejší žiaci gymnázia

Žiaci zákiadnej umeteckej školy

Žiaci osbitnej škoty
-2
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bývalej samostatnej obce sa
nenašla písomná správa o tom,
že by z jej ľudu vyšiel kňaz. O to

ný priebeh tejto slávnosti. Vdp.
Miloš Kohútek vo svojom prího
vore podákoval všetkým prítom
ným za velkú podporu a du
chovnú silu, ktorej sa mu dostá
valo prostredníctvom
modlitby.

väčšiu radosť i hrdosť v tento deň
prežívali veriaci i občania mesta.
Radosť a vdáku za novokňaza
ľudia prejavili tou najúprimnejšou
obetavosťou, pomocou a pod
porou a urobili všetko pre dôstoj-

Osobitné podákovanie
patrilo vdp. dekanovi
Felixovi Mikulovi, stu
pavskému farárovi za
duchovnú a otcovskú
podporu. Za mesto

Primície v Stupave
Stupava po dvoch rokoch opäť
prežívala mimoriadnu slávnosť v
živote farského spoločenstva. V
roku 1998 bol za kňaza
vysvätený vdp. Jurčo,
prvý zo Stupavy po
vyše štyridsiatich ro
koch odmlčania, záka
zov a prekážok, ktoré
bránili záujmu mladých
mužov o kňazské povo
lanie. V júni t.r. úspešne
ukončil
kňazské štú
dium diakon
Miloš
Kohútek, Stupavčan,
rodák z Mástu.
Po vysviacke, ktorá sa
konala v Konkatedrále
sv. Martina v Bratislave
v nedeľu 18. júna,
prichádza ako novokňaz do svojho rod
ného mesta, aby primičnou svä
tou omšou podákoval Pánu
Bohu i veriacim zo stupavskej
farnosti, za dar kňazstva. V sobo
tu 24. júna sa konala v Máste
primičná sv. omša. V histórii tejto

P o d lolby
Ptavecký Štvrtok - To by nebo!
Alojz Machaj (majiteľ Záhradnej
gatérie), aby si zase voľačo nevymyste). Tentoraz, aby sa to nepliet!o, aby niekto nemo}
povedať, že sa vidí ten '
tom svojom drevokresaní, v tých svo
jich diátach a dlátkach - poskyto! svo
ju gaiériu tvorcom z
hliny a to všetkým,
ktorí tvoria na Záhorí.
Odborným gestorom vý
stavy bola Mgr. Eva
Ševčíková, odborná pra
covníčka Malokarpatského múzea v Pezinku, kto- i
rá oslovila a vybrala vys- ^
tavovateťov. O výstave v
bulletine napísata: "Cieľom výs
tavy je predstaviť súčasnú pro
dukciu keramiky na Záhorí, tak
ako ju vnímajú dnešní tvorcovia.
Názov výstavy PODOBY HLINY
naznačuje, že jednotiacim prv
kom je práve materiál, ktorý vy
žaduje nielen dokonalé výtvarné,

Stupava blahoželal novo-kňazovi
primátor mesta Ing. A. Daráš. Na
záver sv. omše novokňaz udelil
svoje
požehnanie
stovkám
veriacim, ktorí sa na slávení pri-

ti t i n y
ale najmä remeselné spracova
nie. Preto sme pozvali na výstavu
keramikov tvoriacich tradičnú
úžitkovú a dekoratívnu keramiku
a zároveň keramikárov - výt
varníkov, tak aby naplno
vyznela krása tohto
materiálu a jeho pri
spôsobivosť.
Tieto
črty keramiky zvýraz
ňuje aj netradičná for
ma inštalácie v exteriéri
- v Záhradnej galérii kontrast a zároveň harmó
nia hliny ako čisto prírod
ného materiálu a hliny,
ktorá prešla citlivým pôso
bením ľudského ducha a
ľudských rúk." Machajko
dobre urobil, keď sa so
svojou záhradou podelil. Výstava
očarila svojou pestrosťou. Mohli
ste tu vidieť maľované džbániky a
koreničky, ale aj diela väčších
rozmerov, ktoré záhrade dodali
charakter parku v kúpeľnom
meste... Pekne sa teda urodilo
na Záhorí I

Poďakovanie hasičom
Pem ek - Starosta obce Pernek p. Bokes úprimne dákuje členom
dobrovoľného požiarneho zboru za mimoriadne aktívnu činnosť, ktorú
vykonali v prospech obce. Brigádnicky vyčistili požiarny stav potoka,
pričom ten nánosov blata bolo ručne naložených za dve tatrovky.
Svoju zručnosť a schopnosti prejavili pri zásahoch. Bohužiaľ, najmä v
letných mesiacoch zasahovali pri požiaroch, ktoré vznikli na území
obce, ale aj v okolí napr. vo vojenských lesoch, na leteckej základni a
nedávno v Borinke. Vzhľadom na to, že ide o dobrovoľnú činnosť,
ktorú vykonávajú na úkor svojho voľného času a bezodplatne, patrí
všetkým úprimné poďakovanie.
- starosta-
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Z A h o r s líÁ P v jS tť íc A

N evším avosť n ás stojí viac;
ako čokoľvek iné

Školské brány sa zatvorili
V eselý džavot detí, ktorý sa po celý rok ozýval zo škôl , utíchol. D o
tajných zásuviek spom ienok schovali maturanti zelené stužky a vo vázach
pom aly odkvitajú záhony ruží a kvetov po úspešných prom óciách. Detičky,
dietky, deti, mladí ľudia a ich ciele a nádeje sa pom aly prehupli do prázd
nin. Teším e sa s nim i, sm e na nich pyšní alebo si spytujeme svedom ie ,či
sm e niečo nezabudli, neopom enuli a trochu zam račení sledujem e kritickým
okom ich menej výrazný úspech.
N a stránkach našich novín by sm e chceli bez rozdielu, či ste b oli veľmi
úspešní alebo sa vám v tomto roku darilo m enej, zapriať vám k ukončeniu
školského roka všetko dobré a pekné a do toho budúceho veľa chuti a síl. S
úspechov sa tešte a na neúspech nájdite liek, ktorý sa nazýva usilovnosť a
vytrvalosť. M y všetci dospeláci vám k tomu budeme držať palce.
/Dr. G. Škorvanková/

Branci odchádzajú
Každý rok v tomto čase sa
spomedzi nás vytratí niekotko
mtadých mužov, tch urastené
postavy nevídať na uliciach, tak
ako sme si zvykli. Ba i podaktoré
dievčatá akosi smutno zvesiti
krásne htávky. A otcovia hrdo
podotýkajú na otázku: "A kde je
ten váš?"
"Už je na vojne." Mamičky potaj

Pribtížili sa horúce tetné dni a my sme sa nevedeti dočkať kedy už
budú dovotenky, alebo kedy prídu vnuci, či kedy už pôjdeme do hory,
poľa, či niekde k vode. Práve tento čas je najvhodnejší pre rôznych
"špeciaiistov" na zdecimovanie nášho majetku, atebo čo sa stáva ešte
častejšie, na privtastnenie si našej úrody.
Možno si práve hovoríte, že načo sa omieta to, čo už dávno všetci
vieme. Nuž na to, aby sme po svete choditi s otvorenými očami a všímati si, čo sa okoto nás deje. Zbytočne budeme nadávať na potíciu,
že nie je tam, kde ju zrovná potrebujeme, ak aj sami neprispejeme k
svojej ochrane a bezpečnosti. Upozorňujeme aj na tých "tiež turistov",
čo v tese nechávajú rozbité fľaše, horiace cigarety a rôzny
nebezpečný odpad. Ak si nebudeme sami pomáhať vieme všetci, že
na to môžeme )en doptatiť.
/skog/

me zotrú slzičku, veď za chlapom
sa neplače, ale predsa odišti si
špiniť svoju povinnosť niektorí do
útvarov a niektorí zasa na civiinú
stužbu. Zažetajme im veľa sít,
dobrých veliteľov, aby im čas
vojenskej prezenčnej stužby
rýchio prešie! a aby ich doma
verne čakati. Chceme, aby vedeti, že na nich mysiíme a tešíme sa
na ich návrat.
/Dr. G. Škorvanková/

PednikaíeMa v ktpačkách

V pondetok 3. júta na hodky sa na ihrisku v Záhorskej Bystrici konat
futbatový zápas podnikateľov. Zápas otvorit stávnostným výkopom
avšak menej slávnostným "krompáčom" známy humorista Rasťo
Piško. S gurážou a plným nasadením sa stretti proti sebe dve
hviezdne mužstvá. Prvé viedot bojmi ošľahaný kapitán Dano Lidák v
dresoch svojej firmy Esko. Proti nemu neohrozene nastúpito mužstvo
pod vedením bývalého skvelého futbalistu dnes nášho mäsiara Doda
Piačka. Dramatický zápas, v ktorom málokto vede), aký je stav, dotia
hol na štadión tolko divákov, kolko ich nepríde počas celej sezóny na
našich seniorov. Zápas, ktorý sa niesol v duchu fair play naštrbili ten
dva momenty. V polovici prvého polčasu musela zasiahnuť zdravot
nícka služba, keď sa po nebezpečnom zákroku ocitol na trávniku a
neskôr na káre prvej pomoci majiteľ potravín Esko. V druhom polčase
to bola už len nechcená facka, ktorá dopadla na tvár starostu oblieka
júceho dres Esko tímu. To či to nebola náhodou predsa len odplata
za dáke nesúhlasné stanovisko, sa nám žiaľ nepodarilo zistiť. To, že
išlo v prvom rade o zábavu a pobavenie snáď nemusíme pripomínať.
A toto sa organizátorom určite podarilo. Budeme sa tešiť, čo vymys
lia nabudúce.
/red/

Stranu pripravila:
Dr. Gabrieia Škorvanková
Dojdzite, súsedé, budeme sa zas pretahovat!

Súsedé susedom
!2. augusta 2000
Vtaňajšie teto na pretome júta a augusta priniesio novú tradíciu do
nášho kraja. V rámci dobrých stykov sa začata budovať susedská
výmena programov, súťaží a rôznych vesetých podujatí. Stretti sme sa
na Vtkovkách, kde sa oba chotáre Záhorskej Bystrice i Mariánky
stretávajú. Na túke boto pódium, z ktorého zaznievato veseté stovo i
pieseň. V nedátekých stánkoch rozvoniavati dobroty a všade vtádta
dobrá nátada. Nakoniec sme si i zašportovati tebo veru búrka to bola
akurátna. Vtaňajšie stretnutie organizovata Záhorská Bystrica a to
tohtoročné bude zasa Marianka.
Chcete sa zabaviť? Chcete si zasúťažiť? Určite bude i meranie sít, ate
so susedským dobrým slovom a piesňou. Prťdte sa zabaviť a ukázať
ostatným, že vieme žiť v zhode, táske a svornosti, ako sa na dobrých
susedov patrí.
/Dr. G. Škorvanková/
-
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Záhorácke stávnosti Zohorania zv!ád!i úspešne
V nedeľu 9. júta sa zohorskí
usporiadateiia mali čo obávať,
pretože počasie na akciu, ktorá
sa pripravovala dihé mesiace,
nedávaio veľa nádeje. Občasný
dážď kropil vyprahnutú zem, ale
iskierku nádeje, že I). Záhorácke
slávnosti, ktoré usporiadala obec
Zohor na Kamennom mlyne do
padnú na výbornú, tú ani dážď
nezahasil. Presne o 14.00 hodine
Kamenný mlyn ožil. Zaznela hud
ba a za pochodu všetkých účin
kujúcich súborov smerom k amfi
teátru, na pódium vystúpili mala
cké mažoretky. V bohatom pro
grame, ktorý uvádzal Karol Polák
sa predstavili tanečné súbory a
speváci zo Zohoru, Lozorna,
Lábu, Stupavy, Záhorskej Bystri
ce a Devínskej Novej Vsi. Milým
prekvapením a oživením bola
návšteva "Matej miss sveta" Lucie
Dvorskej, ako ju nazvat Karol
Poták, ktorá hovorila o tom, ako
súťaž prebiehala. Miss spre
vádzali jej starí rodičia - rodáci zo
Zohoru. Zohorská starostka p. L.
Havranová, hlava a organizátor
stávností, v jednotlivých vstu
poch predstavila prítomným
obec Zohor, jej históriu a súčas
nosť a tiež slávnych rodákov,
ktorí obec preslávili. V programe
odzneti dve piesne, ktorých
autorom je zohorský rodák Fran

tišek Haramia. V hlavnom pro
grame vystúpili dychové hudby
Moravanka a Záhorienka, po ich
koncertovaní nasledovalo loso
vanie bohatej tomboly. Po vzru
šení z losovania, pokračoval pro
gram vystúpením dychoviek.
Záver podujatia patril dychovej
hudbe Štepánkovci, ktorí rozprúditi veselicu a zábavu až do nes
korých večerných hodín. Napo
kon dobrá nálada prekonata
všetku nervozitu z nevyspytateľ
ného počasia. Zohorania pripra
vili svojim susedom bohatý pro
gram plný prijemných zážitkov. A
na záver - stovo pani starostky L.
Havranovej: Vyjadrujem srdečné
podákovanie všetkým účinku
júcim za krásne zážitky a navo
denie atmosféry priateľstva, tásky a porozumenia. Osobitne
chcem podákovať sponzorom za
ich podporu, bez ktorej by nebo
lo možné slávnosti v takom roz
sahu a kvalite zorganizovať.
Podákovanie patrí: spoločnosti
SIBAMAC a.s., EKOIL s.r.o., ktorá
má prevádzku v Zohore, firme
A.S.A s.r.o. Zohor, Hasit s.r.o. so
sídlom v Lozorne a firme LEWO
s.r.o., ktorej spolumajiteľom je
Ing. Leskovský zo Zohoru.
Srdečná vdáka za podporu a
pomoc!
Foto: Jozef Gerhofer

K/ub Mečaka/ na chorobu
Nezabtvďa;íe na ochranu pred s/nÁrom

PEKA- PLAST

Je ŕu /eŕo, čas prázdn/'n a dovo/en/e/f, /redy sa v/ac vysŕavu/eme s/nečným /účom a "chyŕáme" bronz, a/ /red'/e ŕeraz moderná
sveŕ/á farba /rože. Dermaŕo/ógov/a upozorňu/ú na poš/roden/e /rože a
vážne choroby spôsobené s/nečným ž/'aren/m. /S/ /ced'pre váčš/'nu /e už
použ/van/e opa/ovac/'c/7 pr/prav/rov samozre/mosŕou, n/e /raždý y/e, že
ph výbere vhodne/ /rozmeŕ/Ay ŕreba pr/Madaf na opa/ovac/e pr/prav/ry
s dvo//ŕou ochranou pred s/n/rom, pred negaŕ/vnym/ úč/'nA-am/ L/VB a
L/M ž/'aren/a.
S/nečné ž/aren/e L/VB neprechádza s/r/om, /e h/avnou pr/c/'nou sčervenan/a a spá/en/a poAož/(y "chyŕan/a" bronzu, a/e a/ vzn/'/cu
p/gmenŕových šAvrn, névov; p/eh...
Ž/aren/e L/VA prechádza s/r/om, "po/edá nám e/asŕ/'c/'ŕu /rože,
spôsobu/e predčasné sŕarnuŕ/e p/eŕ/, /rože, de/7/draíác/u. Je zá/reme/š/e preŕo, že bo nec/?% nehre/e, a/e pren/'/cá do h/b/ry a môže vyvo/af
nezvraŕné zmeny y /rož/.
Konzu/ŕu/ŕe s Váš/m /e/rárn/7fom, Mo/ý opa/ovac/' pr/pravo/r /e
vhodný pre Vás, Vaše d/'eŕá, na Vašu p/eŕ' a po/rož/ru, Ato/ý pos/(yŕu/'e
dvo//ŕú ocbranu pred s/n/com, /e odo/ný voč/ vode, p/'es/ru č/ poŕu.
V
prvých dňoch zvo/ŕe vždy /rrém fm/ze/ŕo, spre/) s vyšš/m
ochranným /a/fŕorom, poŕom /ceďs/ už Vaša po/rož/ra na s/nečné ž/are
n/e zvy/rne, móžeŕe ŕa/cŕor posŕupne zn/žovaŕ! fa/áory 2 a 3 sú z h/ád/s/ra
zdravoŕne/ ochrany úp/ne neposŕaču/'úce. Použ/va/ŕe pnprav/(y aspoň
s ochranným /aAíorom 7 - 70 (na ve/ŕn/ sveŕ/ú po/cožAu napr spre/ s
ochranným /a/(ŕorom 20/8 L/V4). V /cra/ŕnách s /nŕenz/vnym s/n/fom s/
phba/ŕe ochranné pr/prav/(y a/ s vyšš/m/ ŕa/fŕormŕ. /Vezabudn/ŕe sa o
p/eŕ'a po/eož/cu posŕaraŕ'a/ po opa/ovan/ vhodným uŕ/šu/úc/m p/eŕovým
m//e/fom, /fŕo/ý Vaše/ p/eŕ/ dodá a/ poŕrebnú v/b/fosŕi /fŕorú v /eŕe sŕrácaŕe.
*
Ph výbere vhodného opa/bvac/ebo pr/prav/ru Vám porad/me
a/ cesŕou naše/ zdravoŕne/ /n/o//n/(y.' 07/ 6477 0086 a/ebo 0903 434
577. ML/Dr J. Kzrňá/fová, Pharm.Dr Grešnerová, Le/fáreň ph Radn/c/,
D/VV

AKCtA

PREDAJ
^ MONTÁŽ PLASTOVÝCH 0K!EN
Bratis!ava, Nejeďého 51,
lei.: 07/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

Mestské kultúrne stredisko Stupava
v spolupráci s AS Actoris systém pripravuje

Obchod pre chovateľov

V ZOO Ír
CENTRUM

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

K urz "Práca s personálnym počí-

tačom
t

^ 3

p re začiatočn ík ov"

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

stručná osnova:
Windows, MS Word, MS Excel
10 dní /40 hodín, v čase od 16^° do 19^° cena kurzu: 2750,- Sk

Pre majiteľov hospodárskych zvierat

Kurz je akreditovaný MŠ V SR, č. kred. 0653.
Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní
kurzu. Prihlášky a bližšie informácie: 07/65 93 43 12

granule pre krátiky
vitamíny, napájačky, krmivá

ELEKTROSPOTREBtCE - OBCHOD - SERV!S

zmesky a vitamínové koncentráty
pre hydinu a ošípané

JA N MORAVEK
^ PRÁČKY
CHLADNiČKY
MIKROVLNKY
^
V
MRAZNIČKY
1
ľ PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY J
UMÝVAČKY RtADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY, AUDIO -VIDEO

!!! NOVÉ VÝHODNÉ C EN Y ^ i
Otváracie hodiny:
ponde!ok - piatok

NAJVÄČŠÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV
PREDAJ NA SPLÁTKY TELERVtS
V HOTOVOSTI, NA PÔŽIČKY

Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
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
HoHého 657, 908 41 Šaštín - Stráže
tet: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

sobota

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU

800 . 12°'

6

-
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Stretnutiu predchádza os!ovenie
Stretávania ľudí sú v dnešnej dobe nad
vlády "železnej a čipovej techniky"
síce k práci nevyhnutné, a)e izolujú
človeka do anonymity a stále viac a
viac ho odpútavajú od osobných kon
taktov. Neosobná počítačová doba volá
viac ako inokedy po ľudskom cite a
osobnej komunikácii, čo žiadne multimédiá nemôžu nahradiť. "Osobné stre
távanie, spoznávanie a zbližovanie
susedných kultúr" je základnou filo
zofiou programu občianskeho združe
nia inforeg Záhorie, ktoré ju pretavilo
do praktickej roviny usporiadaním 1.
ročníka Sviatku Pomoravia v roku
1997. Na začiatku bol veľký entuziaz
mus, ale hlavne vedomie si správnosti
zvolenej cesty - dospieť k cieľu: spo
ločnej oslavy/ festivalu kultúry regió
nov Záhorie, Weinviertel a Južná Mo
rava, dominantnej aktivite v roku. Cieľ
bol na začiatku značne vzdialený a
vyžadoval nadčasové videnie a obrov
ský vklad vo forme cieľavedomej prá
ce postavenej na úzkej spolupráci
mimovládnej organizácie (Inforeg Zá
horie) so samosprávou. Inforeg Záho
rie išiel priamo za svojím cieľom aj v
kontexte požiadaviek, potrieb a konti
nuity vývoja cezhraničnej spolupráce,
ktoré dnes vykonáva ako jeden zo zak
ladajúcich
členov
Regionálneho
združenia Záhorie, ktoré je spoluzakla
dateľom Euroregiónu Weinviertel
/Pomoravie/ Južná Morava.
Na dosiahnutie cieľa je potrebná uve
dená úzka spolupráca so samosprávou
a ochota konkrétnych obcí pracovať
nielen pre vlastný prospech, ale vyt
várať podmienky a podporovať aj akti
vity širšieho regionálneho a medziregionálneho významu. Túto úlohu a
šancu v plnej miere pochopila obec
Jabloňové a jej nadčasové videnie sa
teraz prejavuje v konkrétnej forme každoročným
usporadúvaním
už
tradičného festivalu Sviatok Pomora
via (tento rok sa konal už jeho 4.,
prvýkrát pod názvom Euroregio festi
val) a budovaním multifunkčného kul
túrneho, turistického, športového a
vzdelávacieho centra regiónu Záhorie i
Euroregiónu Weinviertel - Pomoravie
(Záhorie) - Južná Morava. Pre dosiah
nutie týchto cieľov vytvorila obec Ja
bloňové najlepšie pomienky a podpor
né prostredie, čo je základnou požia
davkou pre trvalú udržateľnosť projek
tu, t. j. aby po skončení financovania
nevyvstala otázka "A čo ďalej?".
Projekt Sviatok Pomoravia (Phare
CBC) predstavuje vybudovanie pod
pornej technickej, sociálnej, turistickej
a športovej infraštruktúry a pod
porného prostredia pre cezhraničnú
spoluprácu, t. j. informačný servis,
kontaktné, poradenské a koordinačné

Slávnostná svätá omša. Zľava: dekan Jozef Slamka, farár Pavol Flajžik, farár Bernhard Maria, dekan Peter Haramia
Foto: J. Hladík

Anton Baláž uvádza cimbalovú muziku Jožky Severina s komponovaným pro
gramom Hody v Týnci.
Foto: J. Hladík

mnohí ďalší). E.S.C. bude pravideľne
aktualizovať intemetovú stránku regi
ónu Záhorie a Euroregiónu Weinviertel
/ Pomoravie / Južná Morava (v súčas
nosti sa vytvára). Tak ako o regióne
Záhorie, tak aj o partnerských regió
noch Weinviertel a Južná Morava tu
budú sústreďované všetky dostupné
informačné a propagačné materiály.
Prejav pochopenia doby zo strany obce
Jabloňové je zrejmý aj zo skutočnosti,
že pre účely Euroregio - Serviscentra
poskytla (rozhodnutím obecného zas
tupiteľstva) samostatný objekt v centre
obce, ktorý sa bude rekonštruovať pre
činnosť E.S.C a bude tu zriadená trvalá
výstava "história obce v obrazoch".
Euroregio - Serviscentrum vytvára
podporné prostredie aj pre oblasť ume
nia, konkrétne výtvarné aktivity regio
nálneho a medzinárodného významu
ako rôzne sympóziá, tvorivé pobyty
umelcov, výstavy a pod., čo je aj cie
ľom neformálnej Spoločnosti Albína
Brunovského.
Význam tohtoročného Euroregio festi
valu sa odzrkalil aj v dramaturgii pro
gramu, ktorej nosnou líniou bolo
oslovenie návštevníkov a vytvorenie
základu pre usporiadanie jubilejného 5.
ročníka v roku 2001. Duchovný rámec
začiatku obidvoch dní dal festivalu
hlboký duchovný a ľudský rozmer,
prispel k otvorenosti a uvoľnenosti.
Duchovná slávnosť slova na začiatku
festivalu v sobotu, ktorú celebroval
farár Pavol Flajžik, bola silno umoc
nená spevom mládežníckeho cirkevné
ho zboru z Lozoma so sólistkou Julkou
Jánošovou a hrou na organ Róberta
Dinuša z Vysokej pri Morave.
Ešte pred duchovnou slávnosťou sa už
tradične uskutočnili rôzne detské hry a
súťaže. Výhercovia si mohli tiež tra
dičným spôsobom kúpiť svoje ceny v
detskej shope za tradičné a populárne
festivalové peniaze Jaboňáčky.

Mužský spevácky zbor, Marchegg pod vedením Franza Hubeka
miesto, čo bude úlohou EuroregioServiscentra (E.S.C.), alebo inými slo
vami regionálneho a medziregionálneho informačného centra, ktoré bolo 2.
7. 2000 oficiálne otvorené v rámci pro
gramu 4. ročníka Euroregio-festivalu
Sviatok Pomoravia. Jeho služby bude
možné využívať od jesene 2000, na

Foto: J. Hladík

príklad tu bude sústreďovaná všetka
regionálna tlač, všetky dostupné infor
mačné a propagačné materiály o regi
óne v tlačenej aj multimediálnej forme
(video, audio, CD), vš&ky dostupné
materiály o význam ných rodákoch
nášho regiónu (Albín Brunovský, Mar
tin Benka, Ján Zelibský, Janko Blaho a

Programová časť Spievajúce regióny I.
(sobota) bola venovaná súborom z
regiónu Záhorie, hlavne z okolia
(Rohožník, Láb, Malacky, Lozomo,
Zohor, Marianka, Stupava a Záhorská
Bystrica).
Futbalové zápasy žiakov a seniorov
medzi domácimi mužstvami a rakús
kym Eckartsau podnietili záujem tejto
dolnorakúskej obce o vytvorenie part
nerstva s obcou Jabloňové a rozvíjanie
vzájomnej kultúrnej a športovej spo
lupráce.
Ľudová veselica v sobotu večer sa ko
nala v areáli osláv, hrala dychová
hudba Záhorienka a na Sviatku
Pomoravia mal veľmi úspešnú pre
miéru svojho programu karaoke DJ
Palo Knotek z Mauacek.
(pokračovanie na strane 8)

PobpAjŠtMMsltC ZVCStí
Stretnutiu predchádza oslovenie
Domkončenie
Nedeľný nabitý program sa začal sláv
nostnou svätou omšou, ktorú cele
broval farár Pavol Flajžik a koncele
brovali farár Bemhard Maria (Mar
chegg), dekan Peter Haramia (Morav
ský Svätý Ján, rodák z Jabloňového) a
dekan Jozef Slamka (Zohor). Vo svo
jich príhovoroch k prítomným veria
cim aj iným návštevníkom duchovní
povýšili túto časť festivalu na skutočnú
oslavu viery, ľudskosti, spolunažívania
a porozumenia. Tak ako v sobotu pri
duchovnej slávnosti aj slávnostná svätá
omša bola umocnená krásnymi spevmi
miešaného cirkevného zboru Glória zo
Zohoru a mužského speváckeho zboru
z Marcheggu. Na omši bola prítomná
veľká skupina hostí z družobnej obce
Týnec na Morave so starostom, zástup
covia mesta Marchegg, richtár Spolku
Záhorákov Ing. Cyril Moravčík a zás
tupcovia samosprávy z regiónu Záho
rie. V oficiálnom programe v kultúr
nom dome zazneli príhovory zástupcov
partnerských regiónov Dipl. Ing. Hermann Hansy (Weinviertel Manage
ment), Dr. Miloš Petru (Sdružení obcí a
mčst Jižní Moravy a Regionálni a roz
vojová agentúra Jižní Moravy) a Ing.
Milan Kanda (Regionálne združenie
Záhorie), ktorý zároveň slávnostne
otvoril Euroregio - Serviscentrum. Prí
tomným sa prihovoril aj Dr. František
Šebej, predseda výboru NR SR pre in
tegráciu do EU. Z oficiálnych hostí bo
li ďalej prítomní zástupcovia Úradu
vlády SR Róbert Šramko, riaditeľ PIU
PHARE, Ing. Milan Michalička, PhDr.
Vladimír Hano, Mag. Walter Persché,
rakúsky kultúrny atašé, Dr. Jiŕí Koliba,

gionálnemu povedomiu a súnáležitosti. Bude tvoriť jeden z nosných kniž-\
ných titulov knižnice Euroregio - Serviscentra. Autorské čítanie Jozefa Moravčíka Jakubovca z knihy Hakáčové
víno vhodne dopĺňala, s láskavým do
volením televízie Markíza, inštalovaná
scéna zo známeho TV programu Senzi
Senzus, ktorého tvorcovia Daniel Mikletič (námet, scenár, réžia) a Ján Hladík
(výtvarný návrh a realizácia scény) sú
členovia Inforegu Záhorie.
Na záver oficiálneho programu sa us
kutočnila slávnostná recepcia.

starosta mesta Hodonín a podpredseda
Združenia obcí a miest Južnej Moravy,
Mag. Martina Waditschatka-Schneider,
E uregio-Servicestelle
(Weinviertel
Management), Dr. Ulla Kremsmayr,
Distelverein (Rakúsko), riaditeľ Slovensko-rakúskej spoločnosti Dr. Vladi
mír Daniš, richtár Spolku Záhorákov
Ing. Cyril Moravčík (+ Inforeg Záhorie
a Regionálne združenie Záhorie), zás
tupcovia mesta Marchegg, obce Týnec,
Múzea dediny v Niedersultzi, Regio
nálneho združenia Záhorie, Inforegu
Záhorie, Regionálnej agentúry Záhoria
a početné zastúpenie obcí regiónu
Záhorie starostami a primátormi.
V malom klavírnom koncerte Barborky a Veroniky Hladíkovej zazneli kla
sické i populárne diela (Franz Schubert, Brian Adams,...).
Inštalovaná výstava "Nezmyselné hra
nice" dokumentuje život v pohraničí
pred a po 2. svetovej vojne a pre Svia
tok Pomoravia bola rozšírená o cezhraničné aktivity za posledných 10
rokov. Výstavu koncepčne spracovali
a realizovali Helena Bakaljarová a Ján
Hladík a konala sa pod záštitou Rakús
keho kultúrneho centra v Bratislave.
Výstava je putovná a postupne bude
inštalovaná na rôznych miestach na
Záhorí a vo Weinviertel (jeden rok
putovania už má za sebou - 1. časť).

Jozef Moravčík Jakubovec
H AKÁČO VÉ VÍNO

Paščekári
Z mjesta došli paščekári
už týdeň tady nebyli
ešče hrušky nedozráli
už ich domú zbalili
Fčéra došli paščekári
friško humno pobjehat
nasadzili kopec puanty
do ju bude polévat
Z mjesta došli paščekári
nafasovat kabele
fazule sa nahutali
každý štyri taréle

Po vernisáži výstavy bola prezento
vaná publikácia "Hakáčové víno" autor
Jozef Moravčík Jakubovec, ktorú vy
dal Inforeg Záhorie ako svoju 1. vlast
nú publikáciu. Kniha je vzácnym lite
rárnym skvostom autorov - oslava čis
toty kultúry Záhorákov a počinom
vydavateľa smerom k zabudnutému re
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Regionálne združenie Záhorie
(bez korektúry)

Uvili sme si maličkú festivatovú kytičku, nezábudky, čakanky, krásne
slová a spomienky. Stúbiti sme si susedia, že budeme sa každoročne
schádzať, do našej novej stodoly bohatú úrodu krásu, radosť a dobro
zvážať.
F. Prokop - Sirota
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V programovej časti Spievajúce regió
ny II. sa prezentovali súbory zo všet
kých troch regiónov vo vekovom roz
pätí 3 až 70 rokov. Zvlášť zaujal kom
ponovaný program Hody v Týnci s
cimbalovou muzikou Jožky Severina z
Kostic, vystúpenie mužského spevác
keho zboru z Marcheggu, veľký úspech
zožali 4 až 5 ročné mažoretky zo
Záhorskej Vsi, ale aj ostatné súbory z
Radošoviec, Zohoru, Plaveckého
Mikuláša, Podbranču, Hradišťa pod
Vrátnom a dychová hudba z Morav
ského Lieskového, ktorá hrala večer na
Ľudovej veselici.
Obidva dni moderovali strýc Tónek
Anton Baláž a Palo Knotek z Mauacek.

oa ^ oa-

á a . č ^ p ra v M ľe ré M M z a č e z p e č / / a y ? r w a Á ľ a r o v / c v / a ^ / M ý w / / M e c č a M / z / M a w / a .y //a w /.

Nadŕgaua moja stará
misu gulí makových
nemjeu by ch
sa f šenku bavit
lebo gulí
nemjeu by ch

Podaii si u nás ruky kraje, ožiti staré zvyky a obyčaje. Pod jednu
strechu k jednému stolu, sadli si Rakúšania, Moraváci a Záhoráci
spotu.
7bač/// sa, sc/s/<a//, dorozum/vaŕ/ a sp/Va/ŕ s/ p/e/rne/ sŕodo/e, ktorá
vyrástta v areáii festivatu v Jabloňovom. Bude dôstojným stánkom
kuttúrnych a spotočenských podujatí aj každoročných osláv Sviatku
Pomoravia.
Ožiti otcovia, mamy, mládenci, dievčatá, matáci - spevom, tancom a
hrami na ptaci.
V bohatom programe v podaní súborov, skupín, sólistov, hudbou,
spevom a tancom rozkvitli vo festivate túky, polia, lesy a háje. Bot
krásny tetný deň. Zahoditi sme svoje každodenné starosti a prežili
sme víkend plný radosti. Aj nebo nášmu sviatku priato. Obtoha bola
stnkom zatiata a festivatová dedina cetá usmiata.

j M / a . O r g a M / z á ŕ o r o ľ M p o á M / 'a O a č o / .s p o ŕ M / M a n ý M / č H a č e / e ^ p . J á w o / M A ľ a r o v ŕ -

ŕŕo rv á ľo /M .

Nadŕgaua moja stará

Sviatok Pomotavia

^ y s / e í& o / M o č r o w Á r e A o M.s*ŕ/ŕa a Ma<% ŕeMŕa č / e M O v M o ŕ o ^ r o s o v é č o Ar/MČM v 7 ,o z o r n e č o / / M e a & ŕ M á r o á M é w a / '^ / r o v ^ ŕ v á á 7 o v e M y % a , A ŕ o r é M

Z mjesta došli paščekári
donésli nám kultúru
ceué humno oškubali
recko hrach aj fazulu

^ e

í/ o v A r a

p re ŕe M ro v zo áVoveMs^a, 7?M/čar.yAra, /Maa'ar.s'^a a CesÁre/ repač/ŕAy sáŕažŕ/a v
ŕrocč /raŕegór/ác/z - áo # 0 ccm, ynper <yeŕ?ŕo?* vo/'ný oa' 723 í/o 30 0 cc/M. Lozorno
reprezeMŕova/ Jo w á c/ p r e ŕe M r áYaMŕs/av Afarovŕč ("73 r ) , Aŕorý j a Mwŕas'ŕMŕ/ vo
vo/ne/ ŕrŕea'e na ce/Arovow j/e ^ o M ! w/e^ŕe. PreŕeAy p reč/e/za// čez p ro č /ew o y
óŕowácŕ zv/áá/ŕ o/gan/zác/M Ma yeáMM%M, čo ŕw po^vrá/č* p r e v a r / / zá-yŕapcovŕa
/éa'grác/e. A/oŕoArojoyý jp o r / /Má v Lozorne jaMCM Ma ČMáácMOjľ Mŕe/en p re
vyM&a/Mce ŕereMMe poáwz'enÁy a ,špecŕ/?cAý povreč /ra/e, a/e Ma/'/Mä pre/o, že ľM
ye ^'/M /*Má/, A^or/ áoM žM zorgaM/'zovaľ poáM/'aŕŕe Ma vy.s'oÁre/' weáz/MároáMe/
MrovM/. OrgaMŕzáŕorov p o ^ e í//a / návi/evMo^ľ, ÁrľorM ^ÁrrowMe oáčaáM/M Ma 7300
á/váArov a ŕ/ež p o k o r a .ľawoyprávy / MŕeAŕorýc/? y?r/e/M.
/:eá'/e M Mág zyy^ow,
že w e ^ o Move .ya ro á / v a/wo.s/ere MeJóverv, Mepra/MO^?/ a pocčyČMO^//, M^azMy'e ja , žeyeá/Mýw pro^'a/gM/MeMŕo/M j e áo/rázaľ, že we/Áro ^a á á Mročŕľ, w e & o ^a
<r/á preÁroMaľ/ ^ e á 'j wax/wá/My/M y)pä^/w .y//.

^ /ozorMMMsA/ orgaM/zá^or/
8

/MÔŽMčyf Ma $eča Arí/í/

-p^-

PobpAjštúnsItc zvesti
B &M
AUTODOPRAVA
preprava paietového
a iného materiá!u

# L!AZ 8t # HR 3001 +
Te!.: 0903 225 115
0903 385 862
FHADKOVA !NZERC!A
#Mladá učitelka hťadá od septembra 2000
podnájom v Záhorskej Bystrici atebo v
Stupave. Uvíta ubytovanie aj u staršej pani,
ktorej ochotne vypomôže. Te): 0903 100 378.
Zn.: Rozumná cena
*Predám v Stupave 4 - árovú záhradku aj s
chatkou. Kontakt: 07/ 6593 4546.

FA - L A - D R O
^

i

Hviezdoslavova
900 31 Stupava

EA - farby
o le jo v é

T e t . / f a x : 0 7 / 65 93 51 4 7

syntetické
práškové
vnútorné
vonkajšie

Predám - obrie šachy - drevená,
edetružená, vhodná do exteriéru,
so šachovnicou i bez (modro-žitá
kombinácia).
Cena dohodou. Ecowood
A. Machaj: 0905 415 745

LA - laky
autolaky
vodou rieditelné
na parkety
lesklé a matné
tmely silikóny

DRO - drogéria
prášky na pranie
mydlá
hygienický tovar
kozmetika

F o R 4 DoG
Chovateľské potreby
G beiská 21, Záhorská B ystrica
p o - p i a 7 " " - 17""
so

8

-

OTVORENÉ

12""

t el . : 0 903 /4 6 0 2 6 4
for4dog.sk@atias.cz
ROZVOZ KRM ÍV
Novinka krmivo
S u p e r d o g lOkg
2 5 0 ,- Sk
pre s t r á ž n y c h psov
objednávky:
0 9 0 3 / 2 5 7 767

* náradie pre amatérov a profesionáiov
* rebríky -drevené a hiiníkové
tštetce, štetky, špachtie, vaičeky
tteieskopické tyče a iné

Pondelok - Piatok
7 3 0 - igoo

tp red aj a prenájom pojazdného tešenia!

Sobota
730 _ 1 2 ° °

.A r .

P O U K Á Ž K A

na zľavu
R v čm t
pozýva priaznivcov peknej
p esničky a tanečnej hudby
každý nepárny piatok
o 19°° hod.
do svojich priestorov, kde máte m ožnosť prežiť príjemný
večer pri dobrej hudbe a bohatom výbere chutných jedá!
a nápojov. Príspevok na hudbu je iba 35,- Sk
-

9

-

-5%
na všetok tovar
v predajní
FA - LA - DRO

PobpAÍŠtMMsltC ZVCStí

N e ž sa n a ro d í slo v n íč e k
Chvalabohu žijú medzi nami
ľudia, ktorí svojim životom nie sú
síce knižnými hrdinami, nie sú
ani hviezdami na "smotánkových
večeroch", ale svojou prácou a
skutkami si zažíhajú hviezdičku v
našej pamäti. Skvelým výsled
kom takejto húževnatej, drobnomravenčej, nebadanej avšak
svojou cestou zaujatej až zaťatej
práce je dieto - slovníček stu
pavskej rodáčky pani Magdalény
Dovičičovej. Keď niekto zbiera
liečivé byliny a nesie na chrbte
nošu a byliny k tomu ešte rozvo
niavajú svojou opojnou vôňou,
každý kto bylinkárku stretne s
úctou povie, že sa narobila, keď
nesie takú nošu ... A ten kto má
tučné konto a "tegez plný peňez",
vzbudzuje síce skôr závisť, ale aj
tak sa o ňom povie, že asi je
šikovný "ket ví zarobit peníze".
Čo však povedať o nesmierne
vzácnej zbierke slov, pozbie
raných "od huby", nikde neod
písaných, len počutých, pospo
mínaných, či pospievaných. Už
som raz napísal, že ľudia radi
zbierajú starožitnosti, ktoré im
pripomínajú mladosť, rodičov,
starých rodičov, či dávno minulé
doby. A slová nárečia, ktorými sa
vyznávala láska, viera a prosba k
Bohu, slová ktorými sa i do krvi
ublížilo, slová, ktorými sa pohla
dilo i vzlykalo nad hrobom, tie nie
sú starožitnosťou. Sú súčasťou
nášho bytia, našej existencie, sú
viac ako koláč, ktorý vedela
upiecť len starenka, sú viac než
tajomstvo receptúry "kvaseného
zelá". Slová sú našim pokladom,
bez ktorého by sme boli nemí i
hluchí zároveň. Bez nárečia by
sme sa stratili, nemali by sme
"zhola nie".
V krútňave času, dorastania do
moderného národa s vlastným
štátom, pod rôznymi vplyvmi sa i
nárečie začalo strácať. Zostalo
však doma. Nakoniec, môže mať
ešte čestnejšie a dôstojnejšie
miesto v našom živote, ak
nárečie sedí u nás doma za
stolom a kraľujú spolu s chlebom
a soľou? Sú na svete krajšie perly
než na tej šnúrke starenkiných
láskavých príhovorov "rybinko,
kurátko, uastovičko, holubičko,
uásko moja, moje šecko..."? Aby
nám však nevymizli z pamäte,

aby neodišli navždy s našimi
najbližšími na večný odpočinok,
aby sme nezostali bez nich pani
Dovičičová ich zozbierala, roz
triedila, pospájala do krátkych
slovných zvratov, príbehov, aby
sme ich dokázali vnímať v tých
najkrajších a najtrefnejších súvis
lostiach. Od okamihu, kedy pod
porená velkým záhoráckym bar
dom, spisovateľom, eskamotérom slova Štefanom Moravčíkom, nabrala silu a odvahu
vyniesť na svetlo sveta svoju
zbierku slov, uplynuli pomaly dva
roky.
Všetko sa rodí
v botesti i v iáske
Skvelé odporúčanie od Štefana
Moravčíka, slová uznania boli pre
pani Dovičičovú velkým povzbu
dením i nádejou, že na ceste k
vydaniu knihy nestoja žiadne
prekážky. Vydavateľstvo v edícii
slovníkov slovenských nárečí
úspešne vydalo už vyše dvadsať
zväzkov, skúsenosti i dobré
meno, majú dnes cenu zlata. Čo
čert a nikto z nás nechcel zmenil
sa spôsob financovania a vys
chol i zdroj finančnej podpory
tejto záslužnej vydavateľskej čin
nosti. Zrazu, zostali jej v rukách
len husto popísané listy, ktoré
napriek všetkým kvalitám a oce
neniam nebolo začo vydať. Moc
peňazí (zvlášť keď ich je málo
alebo nie sú žiadne) kruto
zaúradovala. Našťastie pre nás,
nie sme tak chudobní, aby v
Stupave žila len jedna jediná
vzácna žena. A ženy majú tú
neskutočnú schopnosť, že ak sa
pre niečo rozhodnú, ak sa zatnú
a rozhodnú sa ísť za svojim
cieľom, tak dokážu pre tento cieľ
urobiť i zázraky. Pani Eva Ivicová
sa rozhodla prekonať túto
prekážku a zo všetkých síl pod
poriť autorku a ísť za pod
nikateľmi, úradníkmi i občanmi
nášho mesta s prosbou o
finančnú podporu, aby kniha
vyšla. Aby sa tak naplnilo jej
poslanie. Napriek ekonomickým
ťažkostiam, ktoré všetci dobre
poznáme, našli tieto dve ženy
pochopenie a podporu a podari
lo sa im splniť ten záväzok, s
ktorým do toho išli. Vyzbierali
čiastku 63 250 slovenských
-

korún, ktoré sú potrebné na
vydanie knihy. Vlastnými silami, z
vlastných peňazí, tak ako mno
hokrát predtým, koruna ku
korune, ochota k ochote dokáza
li prekonať neprajnosť doby.
Slovníček je v tlači a jeho
slávnostné uvedenie "do života"
sa uskutoční na Stupavské hody
v nedeľu 21. augusta t.r.
Pre tých po nás
Bez velkého pátosu, ak raz niek
to nájde tieto stránky a bude ich
čítať, nech ich pochopí tak, ako
to dnes v skutočnosti my
prežívame. Každá doba bola a je
ťažká. Žiadna nebola ľahká, bez
problémov a ťažkostí. Tak žili naši
rodičia, ich rodičia a všetci pred
nimi. A predsa prežili. Ak by sme
sa zamysleli a išli skutočne do

hlbokej hĺbky, musíme len
skromne poďakovať, že to všetci
pred nami dokázali. A že sme
my, na tom majú zásluhu oni.
Keby sme však boli len biologi
cky, telesne - bolo by to veľmi
málo. My sme i duchovne. My
sme nositeľmi odkazu. My sme
jeho strážcovia i tí, čo ho
odovzdávajú. Že vyšiel slovníček,
to dnes teší nás. Možno raz to
nebude až taký dôvod k radosti,
možno raz bude táto naša radosť
nepochopiteľná. Ale radosť z
úrody, tá bola vlastná našim
predkom a pociťujeme ju i my. A
tento slovníček, to je veľmi dobrá
úroda. Požehnaná, v potu tváre
dorobená, na úžitok nám i
všetkým, ktorí sa ňou ponúknu.
-ps-

Ďakujeme všetkým , ktorí
prispeli na vydanie Slovníka...
Flash Press v. o. s. SOOO, Cevaservis Stupava a. s. 2000,
SYBASE - Slovensko a. s. 1800, Agroservis Mást 1000,
rodina Ing. Ľ. Bílovej 1000, 6R Auto M. Gramblička 1000,
ABZ servis JUDr. Štefan Beleš 1000, Eva Ivicová 500,
Milan Vaškor 800, Autoteam - Jozef Lachkovič 800,
Autocentrum Jozef Merc S00, Roman Bubnič 500, Ing.
Milan Johanes 500, Duongová Mária 500, Temir Stupava
500, Potraviny Igor Brbúch 500, Pavol Zálesňák 200, hos
tia fašiangovej zábavy "Babský chmat" 2037, MUDr. Miloš
Smetana 500, Alena - obchod Odevy, textil, Stupava 500,
AVET Toman Aleš, Holíč 200, Stavmix Plus 3000,
Mykopesta Stupava 500, Compex Plus Stupava 1000,
Bariéra - H. Mercová Stupava 500, Jarmila Darášová
Stupava 100, M iestny klub KDH Stupava 2000, Zuzana a
Wolfhart Doubrawa SRN 200 DEM (4260) Pneumix Mária
Stríbmská 1000, Pneuservis Miroslav Stribmský 1000,
Hostinec Miroslav Móza 500, Spojovací materiál Anton
Stankovský 1000, Mäso - údeniny Milan Peschl 500, Mária
Martinkovičová 200, Moza elektro 500, Potraviny Hrica
1000, Fa - la - dro Jozef Pír 1000, Profi - náradie Karol
Kôstka 500, Embex Jozefína Brežná 200, Domáce potreby
Ingrid Kapitánová 250, akad. mal. Milan Kubíček 500,
Hilde Weiszová Bratislava 500, Hotel Willi Šport 2000,
Hotel Stupava kongresové centrum 1000, Contura fashion
500, Elektrospotrebiče - obchod - servis Ján Morávek
1000, Amera - zoocentrum 500, Reštaurácia Stupava
Mariana M inarovičová 500, anonymný darca 300,
Kvetinárstvo Miroslava Kováčiková 200, papiernictvo
Mária Darášová 300, Hafi a. s. 1000, ASMIV Ivan VlkovičVladimír Štefek 500, PREVAĽ s.r.o. 1500, predaj OOPP
Renata Mištinová 500, Ryby-hydina Bohuslava Hasonová
100, M estský úrad Stupava 5000, Ing. Anton Daráš 1500,
BEVEX, spol. s r. o. 1000, MO Matice slovenskej 1000,
SUTEX 500, rodina Janásová 200, Stupavská krčma 1000,
Železiarstvo AV&AD 300, TONDACH Slovensko, s. r. o.
2000), anonymný darca 200, Matej Sabol s manželkou 200.
Výťažok zbierky k 17. 7. 2000: 63 250 korún. Ďakujeme!
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S t u p a v č a n ia
Mosty medzi národmi sa nebu
dujú z kameňa ani z ocete.
Materiál vždy podlieha únave a
korózii. Mosty medzi národmi,
vzťahy medzi ľuďmi sa vytvárajú z
priateľských vzťahov, z dobrého
stova a zo vzájomného porozu
menia. S touto myštienkou
odchádzali účastníci stupavskej
"expedície" do talianskeho mes
tečka Piovene Rocchette na prvú
kultúrnu výmenu. Cieľom bolo
ukázať nielen našu kultúru, a)e
položiť základy budúcej spolupráce a výmeny medzi našimi
mestami. Ženský spevácky zbor
Nevädza a dychový orchester
Vesetá muzika prijali oficiálne
pozvanie starostu Piovene Roc
chette p. Giancarta Giordaniho,
ktoré vyslovil pri svojej návšteve
v júni t. r. A tak začalo obdobie
horúčkových príprav, ktoré sme
rovali len k jednému -dokázať, že
vieme reprezentovať nielen seba,
ale aj svoju vlasť. Čas odchodu
sa nezadržateľne blížil až nastal
ten osudný deň "D". Vo štvrtok
ráno o pol šiestej sa so všetkými
účastníkmi expedície rozlúčil pri
mátor mesta Stupava Ing. Anton
Daráš, ktorý im poprial veľa šťas
tia a úspechov pri reprezentácii
nášho mesta. Cesta prebehla
bez problémov a na jej konci nás
čakal neobyčajne srdečný člo
vek, pán Francesco, ktorý nám
predstavil Taliansko a Talianov v
tých najúžasnejších farbách.
Celý náš pobyt organizovala
dobrovoľná kultúrno - spoločen
ská organizácia Pro loco Piovene
Rocchette. Ľudia z nej sa o nás
starali ako o najlepších priateľov,
doslova ako "o vlastných" od
prípravy raňajok až do poslednej
minúty bohatého programu. Ne
poznali sme nudu alebo stres.

v

T a !ia n s h u
V piatok našu delegáciu prija)
starosta mestečka, ktorý tiež
spieva v mužskom sakrálnom
zbore. Milé prijatie odmenili spe
váčky slovenskými pesničkami a
z radnice sa ozývala slovenčina a
pekné melódie. V ten večer sa
konal v sále tunajšej knižnice
spoločný koncert Nevädze a
Veselej muziky. V Taliansku, tak
ako na Záhorí si z hodiniek nikto
nerobí veľkú hlavu, preto ani
nikomu nevadilo, že začiatok
koncertu sa posunul o tridsať mi
nút. Na koncerte sa zúčastnil
starosta i členovia mestskej rady.
Vystúpenie našich prijali domáci
s nadšením. Ako povedal staros
ta mestečka vo svojom poďako
vaní, hoci počuli a videli veta kva
litného umenia, v podaní profe
sionálnych súborov zo Sloven
ska, mali po prvýkrát možnosť
vidieť to, o čo usilujú aj oni.
Vystúpenie našich amatérskych
súborov bolo na vysokej úrovni a
v nás, podľa slov starostu, stretli
bezprostredných ľudí plných sr
dečnosti, priateľov s otvoreným
srdcom. Vyslovil presvedčenie,
že spoločný záujem - nájsť cesty
spolupráce, kultúrnej výmeny dostáva týmto konkrétnu podobu
a naplnenie. Zároveň podákoval
za pozvanie do Stupavy na Sláv
nosti kapusty. Po vystúpení sa
starosta s členmi delegácie stre
tol na spoločnej večeri, ktorá
skončila po polnoci. V nedeľu sa
účastníci zúčastnili svätej omše,
na ktorej aj účinkovali. Za našu
delegáciu sme pri obetovaní
odovzdali obetné dary - chlieb
uložený vo venci z obilných kla
sov a víno v prekrásnom kera
mickom džbáne. Po omši kňaz
podákoval vedúcim súborov a
odovzdal im obrázky so symbo
likou farnosti. Veselá muzika po
omši koncertovala pred kos
tolom. Reprezentovali sme sku
točne na úrovni o čom svedčili
srdečné stisky rúk a podákovania, ktoré sa dostali vedúcemu
delegácie p. Pavlovi Slezákovi,
vedúcej súboru Nevädza p.
Evičke Šimkovej a vedúcemu
dychového orchestra p. Štefano
vi Veselému. Náročná príprava,
tréma i pocity zodpovednosti boli
nakoniec odmenené uznaním a
odozvou, ktorá všetkých účast
níkov napĺňala šťastím i dojatím.
Ďakujeme, priatelia!
-ps-
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DOPLNENÁ KNIŽNICA
Obecný úrad vo Vysokej pri
Morave oznamuje občanom,
čitateľom miestnej knižnice, že z
prostriedkov obce boli do kniž
nice minutý týždeň zakúpené
najnovšie vydania rôznych bestseterov, rozprávok a náučných
kníh pre deti a mtádež, slovníkov
a encyklopédií.
Obec tak reagovala na sku
točnosť, že súčasná ekonomická
situácia neumožňuje všetkým

občanom zakúpiť si kvalitné
knihy a preto im ich ponúka na
čítanie touto formou. Naviac išlo
o mimoriadne výhodnú kúpu.
Velkoobchod kníh "BELIMEX" v
Pezinku poskytol na ich nákup
25% zľavu. Veríme, že knihy sa
budú páčiť a prajeme si, aby išli
"z ruky do ruky", veď na to boli
uvoľnené i finančné prostriedky
vo výške 15.000,-- Sk.
Dr. Anna Tomečková

Žiaci z vyšších ročníkov pomáhajú upratovať verejné priestranstvá v obci

Pani riaditeľka Mgr. Ondrovičová dáva pokyny deťom
pred škotskou brigádou

, ^
Stupava, Htavna )6
Te!.. fax:

07/ 65 93 44 42

w íe re , závodné stravovanie,
svadby, rodrnne osiavy, kary, zabavy,
ptesy a iné spotočenské podujatia.
Možnosť rezervácie stotov, "separé"
miestností. Kapacita 20, 40 a 100 miest.
-

OBZRETIE ZA SKOLSKYM ROKOM
Tak, ako na ce!om Stovensku, aj vo Vysokej pri Morave pre 185
žiakov záktadnej škoty skonči) postedným zvonením 30. júna a roz
daním vysvedčení škótsky rok 1999/2000.
Vysvedčenie je zrkadtom práce žiakov počas uptynulých 10 mesia
cov. Jedni odchádzati na vytúžené prázdniny s pocitom spokojnosti a
radosti, iní, kde hodnota známok predstavovala vyššie čísta smutnej
ší. Kotektív všetkých pedagogických pracovníkov počas uplynutého
školského roka odviedol kvalitnú, dobrú prácu. Osobitne srdečne im
za to podákovat starosta obce pán Milan Lapčík. Spotupráca škoty a
obce je na želateľnej úrovni. Obec podľa možností pomáha škole,
škola pomáha obci najmä účasťou na obecných podujatiach,
prípravou kultúrnych vystúpení a inou prezentáciou svojej práce.
V uplynulom školskom roku 38 detí absolvovalo plavecký výcvik, 42
detí bolo v škole v prírode. Krúžky: literárno - spevácky, prírodoved
ný, nemeckého jazyka a konverzácie, aranžovania , strelecký a špor
tový so zameraním na volejbal a vybíjanú viedli učitelia školy, krúžok
hasičský, jazdecký, rybársky a dva futbalové, vedú rodičia detí. Škola
a jej učitelia venovali zvýšenú pozornosť slabo prospievajúcim deťom,
nebáli sa navštevovať ani problematické rodiny detí, kde naviac
rodičia podporujú ich záškoláctvo. V snahe zlepšiť dochádzku na
vyučovanie i prospech, mimoriadnu a individuálnu pozornosť veno
vali rómskym deťom.
Škola sa aktívne zapája do projektov "STROM ŽIVOTA", "MODRÉ Z
NEBA", "ŽIVÁ VODA" a spolupracuje s organizáciou DAPHNE. V rámci
enviromentálnej výchovy je zapojená do celoslovenskej ekosúťaže.
Učitelia i deti sa aktívne zúčastňovali na brigádach pri ktorých si
upravovali okolie školy, ale i verejné priestranstvá v obci. Deťom sa
podarilo v uplynom školskom roku nazbierať 18.928 kg starého
papiera a 28 kg pomarančových šupiek. Na akciu HODINA DEŤOM
prispeli deti čiastkou 1.062,-- Sk a učitelia čiastkou 550,-- Sk.
Zlepšila sa práca na úseku boja proti drogám. Rôzne športové turna
je sa niesli pod heslom "NIČ SV O JE TELO AKTÍVNYM POHYBOM,
ŠPORTOM, NIE DROGRAMI!". Mnohé derti pod vedením svojich
pedagógov sa aktívne zúčastnili na rôznych okresných a krajských
súťažiach, či olympiádach. Výborne sa umiestňovali deti v streľbe zo
vzduchovky, kde pod vedením p. učiteľa Tibora Rovného si v okres
nom kole vystrieľali chlapci v družstvách prvé miesto a jednotlivci
prvé, druhé a tretie miesto a dievčatá v družstvách druhé miesto a
jednotlivo prvé, druhé a štvrté miesto. V obci vyrastajú talentované
speváčky. V súťaži "VESELÁ NOTtČKA" sa Andrea Novoveská umiest
nila na prvom mieste a v súťaži "SLOVENSKÝ SLÁVIK" Nikolka
Fischerová na treťom mieste. Za prácu prezentovanú na Literárnej
Senici L.Novomestského získala spomedzi 108 účastníkov Janka
Kopčová "Čestné uznanie", lak by sme mohli pokračovať v pozi
tívnom hodnotení školy i ďalej. Lenže uplynulý školský rok poukázal i
na to, že ani s prospechom, ani so správaním to nie je u niektorých
detí celkom v poriadku. Priemerný počet vymeškaných hodín na
žiaka predstavoval číslo 133. Z celkového počtu 185 žiakov
neprospelo 8 žiakov, traja budú robiť opravné skúšky. Alarmujúci je i
fakt, že 16 žiakov malo zníženú známku z chovania. Zarážajúca je
skutočnosť, že títo sa stávajú pre mnohých novodobými hrdinami, či
dokonca "vzorom". Toto sú hlavné rezervy v práci školy i rodiny pre
budúcnosť. Od 1. septembra 2000 nastáva zmena na poste riaditeľa
školy. Po 29 rokoch učenia a piatich rokoch riaditeľovania odchádza
na iné pracovisko terajšia riaditeľka školy pani Mgr.Elena
Ondrovičová. Počas jej pôsobenia vo Vysokej pri Morave jej rukami
prešlo niekolko generácií detí. Funkcionári obce, rodičia i deti si ju
vážili nielen ako pedagóga, ale i ako človeka. Za všetkých i touto ces
tou dákujeme pani Ondrovičovej za všetku prácu i lásku, ktorú veno
vala deťom v obci, želáme jej veľa dobrého zdravia a úspechov na
novom pracovisku. Deťom i učiteľom pekné a veselé prázdniny, aby
nabrali dosť síl a energie do nového škotského roku.
Dr.Anna Tomečková
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CLEN CECHU STRECHAROV
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Najnovsta

O Rýchie poskytnutie úveru

NAJVÝHODNEJŠÍ —

BRAM AC.

e Výška úveru do 80% ceny strechy
e Úver vo výške od 50 000 do 300 000 Sk
T A TRA B A N K A
Najtepši Rtú za mum

ÚVER
Spotrebný úver

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

Bramac Vám prináša možnosť,
ako si opraviť, zrekonštruovať, alebo
postaviť strechu okamžite, bez dlhého sporenia.
Spolu s Tatra bankou Vám ponúka Bramac úver
s výhodnými podmienkami:

na rekonštrukciu alebo stavbu strechy od spoločnosti BRAMAC a JJJ Stav - Buitd
Záhorská Bystrica
PRE KOHO?
Pre všetky fyzické osoby - tuzemcov (občanov), ktoré sú v priamom pracovnom pomere na území
Slovenskej republiky a majú pravidelný mesačný príjem v dostatočnej výške na splácanie úveru, t.j.:
Pracovný pomer
- na dobu neurčitú (po skúšobnej dobe), príp.
- na dobu určitú, nie však kratšiu ako je doba splatnosti úveru

O Veľmi výhodná nemenná výška
mesačných spiátok úveru
O Úver poskytnutý na 1, 2, 3 aebo 4 roky

Využite služby našich odborných poradcov
v J J J Stav - Buiid Záhorská Bystrica

Spôsob splácania
Mesačne v presne definovaný deň, a to:
- ak ste klientom Tatra banky, a.s. a máte v nej otvorený bežný účet priamym inkasom z bežného účtu,
- ak nie ste klientom Tatra banky, a.s., prípadne ste jej klientom avšak nemáte v nej otvorený bežný
účet trvalým príkazom zo svojho bežného účtu vedeného v inej banke a prípadne inou dohodnutou for
mou (napr. vkladom hotovosti bezhotovostným prevodom a pod.)
AKO POSTUPOVAŤ?
Zatelefonujte na JJJ Stav - Build Záhorská Bystrica, kde je možné realizovať práce prostredníctvom
spotrebného úveru.

Príjem
Výška čistého mesačného príjmu klienta (vrátane príjmu manže!a/-ky) po odpočítaní výdavkov na celú
domácnosť a po odpočítaní všetkých ostatných záväzkov klienta (splátky stavebného sporenia, ostat
ných úverov a pod. vrátane záväzkov manžela/-ky) musí byť v minimálnej výške mesačnej splátky
spotrebného úveru.

Dohodnite si stretnutie priamo u nás s naším pracovníkom, ktorý Vám vyhotoví kalkuláciu ceny strechy
a odovzdá vzory tlačív - potrebné k poskytnutiu spotrebného úveru.

NA AKÝ TOVAR?
Na rekonštrukciu alebo stavbu strechy od spoločnosti BRAMAC (krov, krytina, okná, práca)

Ak spĺňate požiadavky
1. Vybavte si u zamestnávateľa Potvrdenie o príjme, a to pre seba a súčasne:
a) ak ste ženatý/vydatá a požadujete úver do 150 tis. Sk vrátane) - aj svoju manželku/manžela,
ak požadujete úver od 150 do 300 tis. Sk - aj pre svoju manželku/manžela a 1 ručiteía,
b) ak ste slobodný a požiadujete úver do 150 tis. Sk (vrátane) aj pre svojho 1 ručiteía,
ak požadujete úver od 150 do 300 tis. Sk - aj pre 2 ručiteľov.
2. - vyplňte spolu s ním tlačivo Žiadosť o poskytnutie úveru,
odovzdajte mu jednostranne podpísané a notárom overené nasledovné doklady: Dohody o
zrážkach zo mzdy (od Vás, manžela/manželky a ručitefa/-ľov), Vyhlásenia ručiteľov a Zmluvu o
spotrebnom úvere.

S AKÝMI PODMIENKAMI?
Výška úveru
Od 50 000 do 300 000 Sk (zaokrúhlená na celé desaťtisíce).
Doba splatnosti
1 ,2 ,3 alebo 4 roky

Na základe ceny strechy a z toho vyplývajúcej požadovanej výšky úveru prehodnoťte svoju bonitu schopnosť splácať úver.

Výška splátky
Rovnaká počas celej doby splatnosti úveru závislá od celkovej výšky a doby splatnosti úveru.

V prebehu niekoľkých dní od podania žiadosti, odovzdania dokladov a po splnení podmienok poskyt
nutia úveru - Vám bude doručená Tatra bankou uzatvorená zmluva o poskytnutí spotrebného úveru.

Financovanie z vlastných zdrojov
Minimálne 20% z ceny strechy (projektu)
Konkrétnu výšku úveru a dobu splatnosti a z toho vyplývajúcu výšku splátky si môžete vybrať podía
'Vašich požiadaviek

Poobdržaní uzatvorenej úverovej zmluvy zaplaťte priamu platbu (rozdiel medzi predajnou cenou a
výškou poskytnutého úveru) spoločnosti BRAMAC na č. účtu 2627003597/1100 s uvedením Vášho
rodného čísla vo variabilnom symbole a Vaša strecha sa môže stavať
Následne - pokiaľ ste sa rozhodli splácať úver formou trvalého príkazu, navštívte pobočku svojej banky,
ktorá vedie Váš osobný bežný účet a požiadajte o zriadenie Trvalého príkazu v prospech účtu, vo výške,
v perióde a s platobnými symbolmi (variabilný, špecifický) dohodnutými v úverovej zmluve.

Viožte vypinený
kupón do obáiky,
pošiite 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 D
nič D
Máte záujem o návštevu poradcu?
áno D
nie D
Plánujete
opravu D
rekonštrukciu Q
výmenu O
prístavbu D
novostavbu D
strechy?
Kedy ju plánujete urobit? (mesiac, rok).....................................................

Súťažný kupón viožte do obáiky
a zašiite na adresu:
J J J STAV - BU!LD
Čs!. tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratisiava 48
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Koniec 20. storočia a príchod
nového
tisícročia
priniesol
viacero jubiieí z bohatej a dávnej
minuiosti Marianky. Práve v
tomto roku uplynulo 970 rokov
odvtedy, keď neznámy pustovník
žijúci v malom lesnom údolí, z
úcty k Panne Márii vyhotovil z
hruškového dreva nevelkú sošku
(42 cm vysokú) Panny Márie s
Ježiškom. Soška umiestnená pri
prameni bola uctievaná od svoj
ho vzniku v r. 1030 pustovníkmi,
neskôr pútnikmi z okolia, až sa
zvesti o zázračných udalostiach
v okolí sošky Madony rozniesli
jednoduchými ľuďmi široko ďaleko.
Soška
Zázračnej
Madony
napriek
nepriazni
drsného vlhkého podnebia v
Mariatálskom údolí, i veku prežila
deväť storočí nepokojov a vojen.
Je dnes uctievaná návštevníkmi
vo svojom chráme v Marianke.
Vznik
Zázračnej
sošky
v
Mariatálskom údolí súvisí s
počiatočným osídlením údolia
pustovníkmi. Dávne udalosti zaz
namenali písomne až v 17. a 18.
storočí pavlínski kňazi na pod
klade stredovekých zápiskov
legiend objasňujúcich ranné
obdobie dejín Mariatálu. Tieto
legendy sa zachovali ústnym
podaním. Pavlínsky kňaz L.
Kummer zaznamenal opisom z
neznámeho prameňa legendu
súvisiacu so vznikom sošky a jej
pohnutým osudom v 11. storočí.
Dej je zasadený do obdobia,
kedy v roku 1044, po smrti kráľa
Štefana )., v ranno - feudálnom
Uhorskom štáte došlo k tzv.
"pohanskému
povstaniu".
Pohania ničili všetko, čo malo
kresťanský ráz. Žiadali, aby sa v
krajine obnovili pohanské obyča
je. Aj dälší pavlínsky kronikár
Fessler poznamenáva, že okrem
troch boli pozabíjaní všetci
uhorskí biskupi. Ďalej pokračuj
me legendou tak, ako ju odpísal
z Kummerovho rukopisu p. Čík
vo
svojom
diele
"Dejiny
Mariatálu". "Pustovník", ktorého
Kummer kladie v tejto dobe do
Mariatálu, "videl, že ani mestá ani
opevnené budovy nemôžu v
týchto búrlivých časoch poskyt
núť bezpečného útočiska pre
jeho vzácny klenot. Rozhodol sa
preto ukryť sošku v dutom

strome. To sa mu zdalo byť najis
tejším miestom.. Kojil sa náde
jou, že až nastanú pokojné časy
odnesie sošku z ukrytého mies
ta, aby ju nadälej v kaplnke
uctieval. Nie je isté, či bol pus
tovník krvilačnými prenasle
dovateľmi zabitý, či vylial za uče
nie Kristovo krv, alebo či bol
starostlivosťou Božou pri pokoji
povolaný do večnej blaženosti. O
tom sa nezachovali určité správy.
Ale je isté, že po jeho odchode
zostala mariánska soška cez
jedno storočie v dutom strome."
Kummer sa nezmieňuje o tom,
žeby hneď pri prvom zázraku

z jeho predchodcov urobil sošku
a ukryl ju pred pohanskými
nepriateľmi v strome. Strom sa
po čase zrútil a soška padla do
blízkeho prameňa, kde ostala
cez sto rokov. Vzal sošku a
zbožne ju umiestnil na drevenom
stĺpe. Tu bola 283 rokov
uctievaná
od
mariánskych
ctiteľov.
Posledné oslavy okrúhleho 900
výročia od zhotovenia Sošky
Panny Márie sa konali v roku
1930 a sú podrobne opísané
ešte žijúcim kronikárom mariatálskych dejín páterom Xaverom
Stan. Číkom. Autor vo svojich

bola v prameni aj soška
objavená. Ale objavenie sošky
popisuje takto:
Keď krutá metla prenasledovania
prestala bičovať kraj, znovu sa
usadili Pustovníci v Mariánskom
údolí. Videli tie divy, ktoré sa diali
pred ich očami z vyvierajúcej
vody, ale na otázku, zkade tá
zázračná moc, nik nevedel
odpovedať. Ľudia načierali vodu,
boli uzdravení, ale nenapadlo im
skúmať, odkiaľ pochádza tá
zázračná sila. Istého dňa jeden z
pustovníkov, po vrúcnej modlit
be, ťahaný akousi nezvyčajnou
predtuchou a silou zamieril k
zázračnému prameňu. A čo vidí ?
Z prameňa vystupuje jasná žiara.
Prizrie sa bližšie, pátra po príčine
toho jasu a objaví v prameni
malú sošku Panny Márie. Tu sa
rozpamätá na tradíciu, jako jeden

"dejinách Mariatálu" z roku 1942,
podrobne podáva udalosti z
národných osláv 900 výročia
Zázračnej sošky. Oslavy 900
výročia Zázračnej sošky sa kona
li napriek chladnému prístupu
štátnych orgánov tzv. prvej ČSR
v národnom duchu. Mimoriadne
vlaky prepravovali tisíce pútnikov
na túto veľkolepú slávnosť.
Oslavy začali už dňa 15. augusta
1930 na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Hoci úrady vôbec
nejavili záujem, ani nemali účasť
na tak významnom jubileu, hoci
nemali nad slávnosťou protek
torát, hoci neprišiel nijaký zás
tupca vlády do Mariatálu,
slávnosti sa vydarili skvele.
Veľkolepým oslavám jubilea
predchádzali stavebné opravy
chrámu, regulačné práce poto
ka. Už na počiatočných augus
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tových slávnostiach i napriek
nepriaznivému
počasiu
sa
zúčastnilo na 20 000 ľudí. Na
dálšie sviatočné stretnutie pút
nikov prisľúbil osobnú účasť aj
Andrej Hlinka. A skutočne. V deň
24. augusta roku 1930 bol uví
taný
mohutným
zástupom
veriacich za zvuku piesne "Príde
Hlinka z Ružomberka". Na dálšiu
slávnosť 900-ho výročia iba
mužov vpochodovalo ich do pút
nického údolia 15 000. Dňa 7.
septembra roku 1930 bolo v
Mariatáli do 20 000 účastníčiek tento sviatok bol úmyselne
zvolený pre ženy a matky,
pretože veriace účastníčky púte
mali byť prítomné na najväčšom
dni jubilejných slávností - na
slávnosti korunovania zázračnej
sošky mariatálskej Matky Božej.
K jubilejnej korunovácii bola
pripravená
nová
korunka.
Zhotovil ju bratislavský zlatník
Ambróz z votívnych zlatých a
strieborných darov. V týchto
slávnostných
dňoch
bol
položený
základný
kameň
krížovej cesty, ktorá bola dobu
dovaná o šesť rokov neskôr.
Aktivitou domácich obyvateľov
Marianky sa podarilo s vedomím
Kongregácie Tešiteľov pripraviť
pre zberateľov propagačnú akciu
" 970 rokov od zhotovenia
Zázračnej
sošky".
Bude
používaná propagačná vložka do
výplatného stroja. Grafický návrh
vypracoval p. Ferenčík - obyvateľ
Marianky - grafik, scénograf
SND a pedagóg. Vyobrazil
dávnu udalosť kedy pustovník rezbár a zhotoviteľ vzácnej sošky
v
modlitbách
kľačiaci
v
zalesnenom mariatálskom údolí.
V súčasnosti prebieha rokovanie
o technických detailoch tejto
akcie tak, aby v posledný augus
tový a v prvý septembrový
týždeň mohol výplatný strojček
na poštovom úrade v Marianke
frankovať poštové zásielky pre
všetkých
záujemcov.
Motív
propagačnej vložky výplatného
strojčeka však bude použitý aj
ako súkromná pritlač na KS a
týmto grafickým vyobrazením
bude vybavený aj Pamätný
nálepný list.
Marián šteffek KF 52 - 53
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Cezhraničná spoiupráca
ekoiógov na Záhorí
Po otvorení a sprístupnení pohraničného pásma na slovensko rakúskej hranici sa začaia intenzívna spoiupráca siovenských a
rakúskych výskumných ústavov zameraných na ekotogický výskum
v nive rieky Moravy. Popri zákiadnom výskume vegetácie a živočíšst
va, ktoré dlhé roky v tomto priestore na siovenskej strane absentova),
venovati svoju pozornosť zootógovia aj špecifickej probiematike
lovnej zveri. Prvé výskumy začali v roku 1994 v spoiupráci Ústavu kra
jinnej ekoiógie SAV v Bratislave s Forschunginstitut fúr Wildtierkunde
und Ókologie der Veterinnär Universität Wien (Ústav pre výskum
ekoiógie divožijúcich zvierat na Veterinárnej univerzite vo Viedni).
Obsahom spoiupráce boi výskum drobnej srstnatej zveri (zajac,
srnec) v rôzne štruktúrovanej poľnohospodárskej krajine na oboch
stranách rieky Moravy. Na siovenskej strane sa skúmaia oblasť
Devínske jazero -Vysoká pri Morave -Záhorská Ves - Láb -Zohor. Na
rakúskej strane oblasť dediny Zwendorf (oproti vysokej pri Morave).
Výsledky spoločných trojročných výskumov ukázali rozdiely v kvan
tite skúmaných druhov v závislosti od spôsobu obrábania pôdy. Napr.
na vetkoplošne obhospodarovanej krajine slovenskej časti územia
bola kvantita zajacov nižšia než na rakúskej strane v úzkopásových
súkromných poiiach. Na tieto výskumy nadväzuje projekt, zameraný
na výskum priechodnosti územia a možnosti migrácie velkých cicav
cov medzi alpským a karpatským horským systémom. Tieto špeci
fické otázky rieši od tohto roku opäť Ústav krajinnej ekoiógie SAV v
Bratisiave v spolupráci s Inštitút fúr Bodenkultur Wien (Ústav
poľovníctva a bioiógie divožijúcich zvierat na Poľnohospodárskej uni
verzite vo Viedni). Cieľom projektu je zhodnotenie bariérového efektu
diaľnice E 65 (Bratislava - Brno) na migráciu niektorých druhov cicav
cov, ktorým sa po odstránení drôtených plotov v pohraničnom území
otvorila možnosť prechodu do ďalších regiónov. Pri výskume sa
používa metodika vypracovaná v rakúskom ústave a apiikovaná aj v
iných štátoch strednej Európy. Cieľom projektu je zistiť možné
migračné cesty zveri v rámci stredoeurópskych štátov a v konečnom
dôsledku aj navrhnúť spôsoby na zlepšenie štruktúry krajiny v
poľnohospodárskych obiastiach.
(prevzaté: Záhorie 2/2000, Eva Kaiivodová)

Nadácia Matkíza darček šMMkatom

Stupava - Deti z materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Stupave
dostali darček v podobe čističky vzduchu. Škôlka sa totiž nachádza
pri najfrekventovanejšej mestskej komunikácii, kam smerujú aj okná
miestností, v ktorých sa deti hrajú a spávajú. Dôsledkom bol smog a
prach z ulice, ktorý doposiaľ museli deti dýchať. Čistička by im aspoň
čiastočne mala urobiť vzduch dýchateľnejším. Markízakov deti odme
nili pesničkami a básničkami.
-šv-

Te).: 07/ 65 93 59 90

stavebné sporenie junior extra je najvýhodnejšia
ponuka detského sporenia pre vaše dieťa. Je určená
všetkým deťom od narodenia až do dovŕšenia 18 rokov.
Zmiuvu o stavebnom sporení v tarife junior extra môže
pre svoje dieťa uzatvoriť jeden z rodičov, resp. jeho
zákonný zástupca. Extra istota znamená, že v prípade
úmrtia zákonného zástupcu, ktorý je uvedený v zmiuve,
bude Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pokračovať v
sporení pravideinými mesačnými vktadmi až do naspore
nia 50% cieľovej sumy, maximátne 280 OOOSk.

Pernek - V nedeľu 9. jú!a sa na tunajšom futbalovom ihrisku odohrá! 6.
ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce pernek. ZúčastniM sa ho
mužstvá z Jabloňového, Perneka, Lozorna a Kuchyne. Po rozlosovaní hrali
futbalisti Perneka s Kuchyňou (do finále postúpil Pernek) a Jabloňové s
Lozornom, postúpilo mužstvo Jabloňového. Finále, ktorému sa prizeralo
vyše tristo divákov, skončilo víťazstvom Jabloňového.
-ocú-

Letné kino
Amfiteáter BORNÍK
Stupava
SO
UT
SO
UT
SO
UT
UT
UT

PRVA STAVEBNÁ
SPORITEĽŇA

Mih rodičia,

O pohár starostu

29. 7.
1. 8.
5. 8.
8. 8.
12. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.

900 31 STUPAVA
Hiavná 46 - budova N - MARKETU

Výhody stavebného sporenia junior extra:
>nízke mesačné vktady už od 150 Sk
>cieľová suma od 50 OOOSk až do výšky 560 000 Sk
>bezp!atne extra istota až do výšky 280 000 Sk
>štátna prémia až do výšky 6000 Sk a 3% úrok
>výhodný 6% stavebný úver, ktorý bude môcť vaše dieťa
čerpať po dovŕšení 18 rokov
>12% rendita
>zisk zo sporenia 43% po 6 rokoch
pravideinéhb sporenia
>možnosť použiť po 6 rokoch sporenia ceiú nasporenú
sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na bytové účeiy
atebo na čokoľvek podľa viastného výberu

Šiesty zmyse!
Zeiená mí!a
P!áž
Ako dym
Dvojnásobné obvinenie
Ospaiá diera
Giadiátor
Veľmi nebezpečné známosti

Začiatok predstavenia od 21°°. V prípade nepriaznivé
ho počasia sa premieta v Kuitúrnom dome o 20°°.
Zmena programu vyhradená!
-
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Po&pAjštúnsltc zvestí
Ludé, už vite, že sa ten náš
muadý zať dau chovat slépky.
No, prečítau tých knižek, jak
keby išeu maturovat a né slépkám vhodzit. A)e mosím povidat,
že rostly pjekne, aj ked si on
mysieu , že je to z tých knižek, já
sem im potajomky nakrájaua
koprivy se šrotem zamíšaua a z
teho žiti, né z jeho delenej stravy.
Že aby riziko nenéseu sám, tak
sme sa hnet na začátku dohodli,
že pjet je mojich a pjet bude
jeho. Ná a!e čujte co sa nám
stauo. Mňa by ani ve sne nenapaduo, že ešče dneskáj sa také
votaco stane. Ráz sme tak
votagde byli a neskoro sme sa
vráciti dom a po tej tmje išeu
zavrít koplín a ufám nezavreu
porádne. Ona vám tam moseua
vbjehnút voiajaká kuna. Kuna
atebo co to byuo za ohavu, no
moseuo to mnet situ, ket me o
také pjekné siepičky došii. Ráno
sem vstaua idem na dvúr a tam
pri bránce perá jak z duchny.
Kukám reku nejaký holub lebo
vrabec, ale kde má vrabec také
pjekné červeňučké períčka. To
vám byuo perí z našich slepiček!
Leceua sem na zadek a htedzím
na tú nesmírnú spúšč. Co počí
tam, to počítám byuo ich eném
osem. Dvje tá sviňa huadná
zadáviua a volakam dočerta
odnésua. Hnet sem mu volaua a
hnet to aj dostau, že jak ten
koptín zavreu, ket sa tam taká
hrubá kuna mohua dostat. No
ten byu na nie, neščasný jak
keby mu vyleceuo laboratórium
do luftu. Došeu dom a lamentovau, hrešiu jak pohan. A já nie. A
on, že co sa tak tvárite jak keby
sa nie nestauo. A já reku, mne
kuna nie nezežraua, to tebje
zežraua dvje slépky, mne ostali
šecky,
já
sem
spokojná.
Panenko! Jak keby ho poščípaua lesní fčela. Že jak to
môžem povidat, že on vjedzeu,
že sme lakomí, ale že mu
odškríčím aj to, co voiajaká kuna
zežraua, že to si ani ve sne
nemysleu. Mysieu - nemysleu,
múj milý, tys mneu dobre zavrít a
jak si zavreu sám vidzíš. Kuna ti
zežraua dvje slépky ! A fertich,
nemám vjec co dodat! A byuo
ulíčené aj obrovnané...
Chyciu mobil a začau volat. Jak
votajaký buázeň chodziu s tým

mobilem hore dole po dvori a
eném m l e u a m l e u . Zachvílu
dojeu k nám jeho kamarád polovník a donéseu železa.
Staré, hrubé, ale ufám byli v
porádku. Na taký drátek navlékli
vajce, to tam narichtovali, roztáhli tí železa a že ešče je skoro, že
ich zaiscá, aby sa neco nestauo,
že až slépky zavre, potom ich
položí ke dvercám. Aby sa nie
nestauo, tak ich dau na cihly, co
máme poskuádané pri ploce. Za
tým plotem bjehajú tí slépky. Ná
už sa stmívauo, reku idem ich
kuknúť, aj ich zavrem, ket ten
muadý ani slépky nevi zavrít.
Naráz sem ostaua kamenná.
Predstavte si co sem vidzeua. Na
tém ptotku byli nasedané tí
sprosté stépky a jedna za druhú
klvali do teho vajca, co byuo v
tem sklepci nastrážené. Moje
nervy, keby tak byli tí železa odiscené,
co
pri
tých
jeho
schopnoscách by nebyu žádný
zázrak, tak by ím tí huavy sprosté
slepačí ostali v železách co byua
nastrážená na kunu. Ale došeu aj
on, slépky sme zavreli, železa
opatrno odnéseu k tým dvercám
a že ich odiscí. Mne nakázau, že
keby sa kuna nechyciua, aby
sem do tých želez strčiua nejakú
latu, nech sa zavrú. Č o b y sa
kuna chytaua, šak ona není
sprostá, ona s mojím zatem
nežije! Ráno sem strčiua štek do
tých želez, ledvá sa zavreli,
žádný cvak, ani trísky nelétati, jak
mi to večér opisovau, abych tam
nestrkaua nohu, že mi odlecí.
Také železa, šak to by sa
moseua do nich chycit kráva s tú
hrubú huavú, aj to by ju ufám
eném čŕchuo.
Zas došeu a ket sem mu povidaua, že trísky nelétali, povidau
mi, že ternu nerozumím. Išeu ich
prehlédat a já za ním, lebo sem
netušia nie dobrého. Prehtédau
ich, poistku skúšau, chybu
hledau a jak povidau, že on sere
také železa, tak jak na povel sa
zavreli a to vajce roztrhali. A ten
múj zať, lumén, jak byu nad nima
zohnútý tak tým žútkem zesmrádnutým, mneu tú múdrú hubu
oblíčenú. No vidzite, povidá mi,
jak by dopadua tá kuna! A že tí
železa sú na nie! Nejsú na nie,
povidám, eném tá kuna za nie
nestojí, ket nedošua...

PfiptavMjeme Deň ze!á
Stupava - Ako sme sľúbili, tak aj bude. V tomto roku sa uskutoční 4.
ročník Slávností kapusty - Deň zelá 2000. Spolu s pestovateľmi tejto
plodiny, ktorá preslávila Mást, Stupavu a Záhorie, ťažko prežívame
nepriazeň počasia, ale veríme, že nakoniec ťažká práca sa dočká
dobrej odmeny v podobe bohatej úrody kapusty. Slávnosti pripravu
jeme ako sviatok - oslavu práce roľníka, pôdohospodára a tiež ako
oslavu záhoráckych ľudových tradícií. Pripravujeme tradičné výstavy úrody, viazania kvetov, súťaže pre deti o najkrajšiu "dzivokú buču",
súťaž o najťažšiu hlavičku kapusty. Sprievodnými podujatiami budú
výstavy výtvarníkov a keramikárov. V programe dáme priestor folk
lórnym súborom z okolia Stupavy. Každý deň vystúpia i profesionálni
umelci. Podujatie sa skončí ohňostrojom. A kedy máte prísť do
Stupavy na Deň zelá? No predsa 29. septembra až 1. októbra t. r.
Takže nezabudnite! V Stupave bude veselo.
Pavel Slezák, riaditeľ MsKS Stupava

EKE TERRA - STUPAVA Organizátori M. Majstrovstiev
ČeskoSíovenska v pretekoch
maíotraktorov do vrchu ozna
mujú, že jesenné ko!o sa usku
toční v Stupave dňa 9. 9 2999.
PriMášky a info na te!. čísle:
97/ 9593 43!2
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Pýtajte s! informatófium
Mestské kultúrne stredisko Stupava vydalo publikáciu Záhorácke informatórium. Okrem inzercie a reklám obsahuje prehľad dôležitých telefón
nych čísiel obcí, v ktorých vychádzajú Podpajštúnske zvesti. Publikáciu
dostanete zadarmo na vašom obecnom úrade.
- msks-
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