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M e s a čn ík pre ludí dobrej vôle žijúcich
v kraji pod Pajštúnom.
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V tomto čísle: Poslanecký deň#Kiro Urdin skoro Stupavčan#Kniežacie
hroby na Záhorí ^Požiarnici zasahovali #Lábske ženy hýbu svetom #Modan
si vytancoval ^Spomienka na rodáka# A Vaša Mariš Pilná
Mi!í priate!ia,
veta "dobrých správ" a "radostných zvestí" už
^ týmto svetom.
*iľA/níci ohtasovati radostným stovom svoj
nástup.
- Mfazi svoje úspechy.
- Učenci svoje odbornosti vo vede a technike.
Radostná udalosť - kto by po nej netúži), ale
kto by sa v nich už aj nesklamal - veď mnohé
bo!i krátke, rozniesli sa, prešli a zanikli. Zanikli
aj so svojimi pôvodcami.
Jedna radostná zvesť však pretrváva veky odoláva všetkému ľudskému - lebo je to sprá
va Božia: "Zvestujem Vám velkú radosť, ktorá
bude patriť všetkému ľudu - Lebo dnes sa Vám
v meste Dávidovom narodil S pasiteľ - Kristus
Pán".
lajuplná bola táto noc, keď zazneli tieto slová
- tento Boží odkaz.
Lebo tú noc sa stalo neopakovateľné
Lebo tú noc sa stalo veľké
Lebo tú noc Boh sa spája so zemou vo svo
jom Synovi.
A preto oprávnene zaznieva to anjelské:
"Stáva Boho na výsostiach a na zemi pokoj
'"fn dobrej vôle"
bernému človeku sa zdá nesmierne čudná,
azda až vymystená. Vie síce, že anjel je posot,
ate žiadneho nevide!. Pozná snáď ten masy
anjetov "s oceľovými krídtami", ktorí na palube
často nosia smrť - neúprosne sa stíhajú a
nepoznajú zľutovanie, akoby chceli zahlušiť
spievajúcich Božích postov.
Snažme sa v tom uponáhľanom a rušnom sve
te urobiť všetko, aby sme v tú svätú noc prežití
to, čo svet dať nemôže.
A tak počuj ten Boží hlas aj Ty, dnešný človek,
ktorý stojíš na prahu tretieho tisícročia. Nie
kedy zranený, niekedy znechutený, možno i
sklamaný. Prečo - preto, aby si zostat člove
kom, ktorý objavuje, spoznáva hodnotu seba
a vetkosť Tvorcu, ku ktorému raz všetci prí
deme.
A tak vám, všetkým veriacim, ate i pochybujú
cim, odmietajúcim, zapáleným i ľahostajným,
ale v jednom podobným - hľadajúci a túžiaci
po kráse a dobre života, prajem Požehnané
sviatky Narodenia Vykupiteľa a Božej sily a
darov Ducha Svätého do nového roku 2001,
ktorý nám otvára tretie tisícročie.
Duchovný správca farnosti Stupava,
FetixMikuta
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S/ávnosŕ/ z v o n o v - p o so / sfvo z/ednoíene/ E u rópe
tVeďer/n dosta/ kamarátov
V/e/e kZo /e tVeder/n? Možno
áno a možno, že n/e. V každé/
kra//'ne na po/udn/e a pr/ s/ávnosfných pn7ež/ŕosŕ/'ach poču/' h/as
zvonom /-//aho/ŕa, zne/ú / p/ačú,
vyprevádza/ú nás do ž/vo/a / na
pos/edne/ ces/e ako na/váčš/a
poc/a zne/ú a pr/pom/ha/ú časo
vosť sveZa a ž/voZa. /c/? zvuk vždy
/ný, zv/áá/ny, nás v/7a domou oZvára nám me/od/ckú náruč čoho
si ve/m/ b//z^eho a dôverného,
a/rob/ vrave/ - v/Za/ d/'e/á Ze/Zo ze 
me, /a čo v/d/m dá/eko, Zá svoj/'m
h/asom vo/ám do rodného kra/a,
m/ešam sa ŕ/ v spom/'enkach do
večerných rozprávok ma/ky /a
ZVO/V /á v/tam.
H/edehn /e zvon a n/e hoc/a/fý /e
Zo s/ávny zvon konkaZedrá/y sváZého MarZ/na v BraZ/s/ave. Zvon/V
na korunovác/ách, zvon/7 na p o
p/ach, zvon/7 na vojnu a zvon// a/
na m/er Jeho h/as by ma/ zaznie
va/' v p/ne/ kráse a s/áve vždy vre
dy a/f /e n/ečo m/'mor/adne a/e /v
dňoch všedných. Vš/m// s/e s/, že
a/f s/ pusZ/'Ze zahran/čné rozh/asy
a Ze/ev/ž/e, že poču/e/e zvony kaZedrá/ a f/e ma/ú charakZer/'sZ/'c/fý
zvuk? /na/f zn/e B/G Bf/V v Lon
dýne a a/f zn/e nap/no Ve/ká Bhŕán/'a os/avu/e? /na/f zne/ú zvony z
veže /VOÍPE DAME v Par/ž/. Dô
verne známe sú nám a/ zvony
čes/fých Hradč/an a/ebo moskov
ské/ Spas/fe/ veže / ra/fús/feho
Sváŕošŕe/ans/fého dómu. Vníma
me feda / náš Mŕeder/n? Zv/áš/ny
/e a/ /eho osud. Zo záp/sov v/eme, že Braŕ/s/avčan/a ma//' hod/ny
na vež/ už v ro/fu 7549, a /fed'ŕam
ho// hod/ny /s/o /am bo/ a/ zvon.

Cez BraZ/s/avu preš/o ve/á po
hrôm a možno /zvony ŕo odn/es//
a/fo a/ v neskorš/ch časoch a/e
na/sZarš/^ /f/or/ /e /am dodnes /e
ŕam od ro/fu 7670. Mú/y Dómu
ma/ú hrúb/fu 7,5 m, d/hý/e ŕa/fmer
70 m a š/ro/fý fa/fmer 23 m v
na/vyššom bode sváŕyne má 78,5
m a /foruna na poduš/fe váž/ 300
kg úc/yhodná /fa/edrá/a, vzneše
ná a /frásna.
Zvu/f Weder/'na zvona na vež/ m/
zne/ z /oho/o Dómu vždy a/fos/
osame/o a smufno, n/e nebo/ s/abý, /ba m/ phpom/ha/ osame/ého
púŕn/'/ra, só//sZu, možno a/ ŕrochu
vyhovova/ s/ovens/fe/ nosŕa/g/7,
a pre/o ho n/7f ne vede/ spo//f'ešfe
s /ným zvu/fom.
Vš/m// s/e s/, že vše/Ay zvony

/uha. /Vám ZakúZo poc/u vys/ov/7/
/ č/nom sprosŕred/fova//' oko//'Zé
/fra//ny Možno s/ na/má ŕ/ sZarš/
poved/'a, vedpráve na vo/ny mno
hé z n/ch roz//a// a/ ne/eden náš
zvon /zo Záhona, /f/o/ý s/ po/om
/úd/a po /forun/fách zozbieraných
z b/edných d/an/^ da// znova u//a/!
Zabudnime s/aré /fhvdy a po
kúsme sa pn/aŕ' neziš/ne /en/o
da/; /a/f a/fo bo/ darovaný s úc/ou
a snahou o vzá/omné porozume
nie a priaŕe/šZvo.
Vše/ky zvony bo// u//a/e v s/ávne/
zvonárs/fe/ d/e/n/ pani Mar/e 7omáš/fové Dy//ychové v Brod/fu u
Pŕerova a dovezené do Braŕ/'s/avy
/fde bo// vys/avené v /fa/edrá/e.
S/ovensko reprezen/u/ú dva
zvony Sedemboies/ná Panna Má-

ma/ú mená a/fo /úd/a, a že ma/ú
srdcia, Ziež a/fo /úd/a. Od dávno
veku puknuf/'e srdca vo zvone
vešZiio veiké neš/ás//e, rak ako,
keď pukne /údské srdce.
/Veviem s/ preds/av/'Z' váčšiu
poc/u kra/ine ako keď niek/o da
ru/e pre ňu zvon ako keby /e/ darova/ h/as a ponúko/ /e/ kus svo/ho srdca. V dnešnom rozvade
nom sve/e p/nom nás/7/a, bruŕai/Ty
a nenávis/i/e /o o /o váčš/a zás-

r/a Pa/rónka S/ovenska a zvon
darovaný BraZ/s/avou sv. Marŕ/'nov/. /ch zvuk /e č/s/ý a krásny a a/
na vežu sa dosZaii zun/'ac s/ vzdu
chom ce/kom /áhko. Keď /ch na
vežu dv/ha// ramená žehava ve/kého ume/ca žer/avnika a /eho /ýmu zo S/ovna/Zu an/ sa ve/m/ nekn/sa//, akoby svo/ou dós/o/nos/ou po/vrdzova// neskona/e ve/ký
okamih svo/e/ cesZy ku chvá/e
/vorcov a s rados/ou sa poberá//

chvá///' na/vyšš/eho.
Českú repub//ku reprezenfova/
svázý Ada/berZ (sv.Vo/Zech). B//žkos/' /oho/o svá/ca nie /e po/rebné zdôrazňoval veď s/ /en spo
meňme na ŕ/'s/ce č/enov Spo/ku
sv Vo//echa, k/orého ŕrad/č/a nám
pomáha/a prekonáva/' Zrag/ku ná
rodného úZ/aku v m/nu/osZ/.
Madárskú repub//ku reprezen/u/e zvon venovaný svá/e/ MargaréZhe, s kZorou nás spá/a m/nu/os/'
korunovaných h/áv v Dóme.
Po/šká repub//ka pomenova/a
zvon po Jánov/ Pav/ov/ //, phaZe/sZvo SváZého oZca k S/ovákom už
nespoče/nekráZ v^'adr// vo SMO//ch pre/avoch a pr/ svo//ch /
š/evách, ZenZo zvon bude urč/Ze
zn/eZ'h/asom pr/'aZe/š/va a /ás/fy
Í7kra//na nám venova/a zvon
svá/ého V/ad/'m/ra, /e Zo paZrón
L/kra//ny a /e b//ž/fy na/má východ
nému S/ovensku. Váž/'me s/ ZenZo
dar na/má preZo, /ebo v/eme v
ake/ Zážke/ hospodárske/ s/Zuác/7
sa nachádza.
Rakúsko nám darova/o zvon s
menom Máhe 7eréz/'e, kZorá m/7ova/a BraZ/s/avu a nedá/eko Dómu
v dome "L/ dobrého pasZ/era"
Zráv;7a svo/e dn/ s dcérou
KhsZ/hou, manže/kou L/horského
pa/aZ/ha. Már/a 7eréz/a bo/a v Dó
me sv. MarZ/na korunovaná za
krá/bvnú a h/as /e/ zvona nám
bude phpom/ha/' /e/ kresZánské
ve//čensZvo.
Skúška zvonov 22. novembra
2000 dopad/a dobre. 7eraz už /h'
budeme čaka/' na S/7vesZrov&,
noc, keď sa všeZ/fy rozozne/ú
v p/ne/ kráse po prvýkrá/.

Výstava betiehemov
Píavecký Štvrtok - Organista a aktívny dôchodca - senior pán Tomáš

Recept je tak jednoduchý, že ho môže urobiť aj šikovné diéta. Na
siinú nit naviečieme striedavo potovičky orechov, mandte, tieskovce
asi 12 -15 kúskov rozvaríme sitní cukrový sirup a namáčame v ňom
navtečené korátky, ktoré obatíme v zápätí v strúhanej čokotáde. Za
vesené necháme vysušiť.

Koníček pripraví) v spotupráci s Obecným úradom v Ptaveckom
Štvrtku výstavu svojich rezbárskych prác. V obradnej sieni obecného
úradu sú od 9. decembra vystavené dielka, ktoré dokazujú tvorivosť i
fantáziu pána Koníčka. Od tradičných betiehemov na rôzne variácie
sú tu vystavené výrobky praktického použitia - vešiaky, toaletné
skrinky a iné výrobky z dreva. Dominantou výstavy je mechanický

Hustotu medovníkového cesta zabezpečíte múkou. Cesto má mať
hustotu piastetiny, vtedy sa vám medovníčky podaria. Medovníkové
cesto nespracovávajte chtadné, ate nechajte ho stáť pri izbovej teptote 3 hodiny. Zapamätajte si, že ak vykrajujete ma!é tvary, musíte
cesto vyvaikať na hrúbku 3 - 4 mm, ak väčšie, hrúbku primerane
zväčším na 5 - 6 mm. Ptech je najtepšie vytrieť tukom. Vetké tvary
vykrajujeme ostrým nožom atebo formou s ostrým okrajom, aby pri
pečení nektesti. Ak sa vám medovníky roztekajú treba pridať múku.
Ak sú príliš pórovité predčasne ste otvoriti trúbu, atebo ste použiti
hustý, či skryštatizovaný med, cesto ste prestaditi a prijato máto
múky.

betlehem, nad ktorým kraťuje ptavecko - štvrtecký kostolík. Bohaté
zastúpenie postavičiek - pastierov, zvierat, vytvára rustikátny obraz
narodenia Spasiteľa sveta. Domyslený mechanický systém uvádza do
pohybu tento zázračný svet fantázie z dreva. Na záver nám, ešte pred
otvorením zahral na staručkú heligónku. Láska k hudbe, veď aktívne
hral v domácej dychovke, mu zostala i na dôchodku. Vôbec si
nepripúšťa svoj vek a každý deň považuje za boží dar, ktorý chce
zúžitkovať nielen vo svoj prospech, ale predovšetkým tak, aby potešit
nielen seba, ate i ľudí, ktorých má rád.
-
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ŕohŕo d/hodobého Ar/ŕ/cAého sŕavu
budovy. Budova bo/a v ráme/ rešŕ/ŕúc/7 vráŕená r/msAo - Aaŕo//cAe/ c/rAv/. OAresný úrad - šAo/sAá správa,
Aŕorá /e zr/ac^vaŕe/bm ZL/Š /e v
ŕýchŕo phesŕoroch /en v prená/me.
7eda o budovu by sa ma/ sŕaraŕ'ma/Vŕe/! Pn'ŕom, pod/á záAona, c/rAev
nemá nároA na ná/omné, ŕeda ne
má prosŕnedAy an/ na záA/adnú
údržbu budovy. V ŕomŕo začarova
nom Aruhu, Aŕorý n/c ner/'eš/ a ne
môže vyr/eš/ŕ'sa nachádza ŠAo/a a
/e/ ž/ac/. OAresný úrad nemôže /nvesŕovaŕ' do ma/eŕAu, Aŕorý nepaŕr/
šŕáŕu, šŕáŕ nep/aŕ/ ma//ŕe/bv/ ná/om
né a ma/7ŕe/' nemá z čoho budovu
oprav/ŕ! Pos/anec Ma/cháreA pr/s/úb/7 /nŕerpe/ovaŕ' v ŕe/ŕo vec/ m/n/sŕra
vnúŕra, Aŕorý /e Aompeŕenŕný v ŕe/ŕo
vec/ Aonaŕ' f/ebo oAresný úrad aAo
zr/adovaŕe/' paŕr/ pod m/n/sŕersŕvo
vnúŕra /Aeď/de o ŠAo/u/?).

Poshnetký deň v Stupave
V sŕredu 22. novembra sa v Sŕupave
z /n/'c/'aŕ/vy MesŕsAébo A/ubu Sŕrany
obč/ansAeho po/*ozu/77en/'a Aona/
pos/anecAý deň pos/anca /VR SR
/ng. J/'rAa Ma/chárAa. Mapr/'eA ŕomu,
že /š/o o pos/anca SOP c/e/bm ŕohŕo podu/aŕ/a nebo/o presadzovať
a/ebo zv/ď/fe/ňovaŕ' sŕranu, Aŕorú reprezenŕu/e v par/amenŕe. /4Ao poveda/ predseda MK SOP Pave/ S/ezáA
pr/ sŕreŕnuŕ/ s preďsŕat//ŕe/ŕn/ samo
správy; "J/'rAa Ma/chárAa s/ váž/'me
n/e aAo predsŕav/ŕe/á po//'ŕ/'cAe/ síra
ny; Atorú reprezenŕu/e, a/e aAo pos/anca a č/oveAa, Aŕorý p/n/ s/úby a
/fon/fréŕnym/ sAuŕAam/ pomáha n/e/en Sfupas/e, a/e /reg/dnu." Pre pnpon7enuŕ/e môžeme spomenúŕ'sAuŕočnosŕj že / z podneŕu občanov
Sŕupavy /n/c/ova/ nove/u záAona
* %a/úcu sa zaveden/a AráŕAodo);h d/a/b/čných známo/f pre náA/adnú dopravu, pomoho/ ŕ/'ež pr/
pro/ongác/7 ŕ/nančne/ pomoc/ z
fondu Pbare na výsfavbu d/a/n/čnébo zvodu pr/ Sfupave smerom na
Zobor a VysoAú pr/ Morave a zabez
peč// bezp/aŕnú odbornú experŕ/žu
a poradensŕvo pn predA/adan/ pro/eAŕu /SP4 (spo/očná Aana//začná
s/eŕ'pre časŕ' o/cresu Ma/acAy).
Sŕreŕnuŕ/e s predsŕav/ŕe/bi/
samosprávy
Pos/anecAý deň zača/ sŕreŕnuŕ/m
s predsfav/ŕe/m/ samospráv Aŕorébo sa zúčasŕn/7/ - pn'máŕor mesŕa
Sŕupava /ng. Darás, sŕarosŕAa Zoboru p. Havranova, sŕarosŕAa P/avecAého ŠŕvrŕAa p. /ng. P/scherová, sŕarosŕa Mar/anAy /ng. B/ecba, sfarosfa
Jab/onovébo p. Koŕes a za oAresný
úrad sa sŕrefnuŕ/'a zúčasŕn/7 prednosŕa OÚ p. VašAor a /ebo zásŕupca
7omečeA. D/sAuŕova/o sa o pnJvovane/ reforme šŕáŕne/ správy
a ŕvorbe vyšš/cb územných ce/Aocb, o dopravne/ s/'ŕuác/7, o rdmsAe/ prob/emaŕ/Ae, o šŕáŕne/ po//'c/7,
a/e a/ o perspeAŕ/vacb rozvo/a Sŕupavy a oAo//!ých obe/' Pos/anec
Ma/cháreA /asne deA/arova/ sŕanov/'sAo SOP A zač/enen/u oAresov pr/
Braŕ/s/ave do vyšš/eho územného
ce/Au - "ve/Aá" Braŕ/s/ava. Pos/anec
Aý A/ub, aA bude pred/ožený záAon
na roAovan/e par/amenŕu, bude
zasŕávať a presadzoval aby ŕ/eŕo
oAresy spo/u s h/avným mesŕom SP
/vor////eden územný ce/oA, /ebo /de
o pr/rodzený úŕva/; Aŕorý /e výs/edAom vzŕábov; prepo/en/' a /e h/sŕoncAy opodsŕaŕnený. Prednosŕa OÚ
p. VašAor /nformova/ pr/ŕomných
o pr/pravovaných opaŕren/acb v súv/s/osŕ/ s p/aŕnosŕou nove/y záAona
o AráŕAodobýcb d/a/h/čnýcb známAach. V súč/nnosŕ/ s po//ca/ným/ orgánm/ sa pr/pravu/'e rad opaŕren/
Aŕoré s/ce aAo seAundárne opaŕren/a ma/ú v/'esf A váčš/'emu "záu/mu"

prepravcom na/má Aam/onov o d/a/n/cu. Z d/'sAus/'e vz/š/o ve/a podneŕov a pr/ r/'eáen/' n/eAŕo/ýcb prob/émov p. Ma/cháreA pr/s/ub// aAt/Vnu
pomoc.
ŠAo/a, der/ a m/ádež
Ma /nú ŕému a o /nýcb prob/émocb
sa d/sAuŕova/o na sŕreŕrnuŕ/ s veden/m sŕupavsAe; Z3. ZásŕupAyňa nad/'ŕe/á Mgr ////ŕová pána pos/anca
/nŕormova/a o výs/edAocb, Aŕoré dos/ab// ž/'ac/ šAo/y. Obd/vubodná ús
pechy ž/aAov sú výs/edAom pedagog/cAe/ práce ŕuna/š/ebo Ao/eAŕ/vu
uč/ŕe/bv a veden/a áAo/y. /Va preŕras
sa dosŕa// / maŕer/á/ne a ŕ/nančné
prob/émy áAo/y, Aíoré pomáha/ú
zm/'erňovaŕ' na/má rod/č/a Z/'nančnou, mafer/á/nou / ŕecbn/'cAou po
mocou. Za poz/ŕ/vne označ/7 na/má
ŕ/e aAŕ/'v/7y; Aíoré smeru/ú do m/'moáAo/sAébo času der/. ŠAo/a má záu
jem vyŕvor/ľ Cenŕrum vo/bébo času,
Aŕoré by doAáza/o podcbyŕ/ŕ'záu/em
der/ o m/'mošAo/sAú č/nnosŕ! Hovo
r/Vo sa /na ŕému proŕ/drogove/ č/'nnosf/, Aŕorá na/má v Sŕupave má ve/Aý a sŕá/e nedocenený význam. Óa/e/ sa bovon/o o /eg/s/aŕ/vnycb oŕázAacb - o právne/ sub/eAf/v/ŕe ŠAo/y
nap/nenosf/ ŕn'ed, práve uč/'ŕe/ov na
áŕra/A a pod. Ma záver pos/anec podáAova/ veden/u ŠAo/y a pedagog/cAému zboru za /cb prácu pr/
výcbove a vzde/ávan/ naš/cb der/ a
ŕo / v podm/enAacb, Aedy /e učŕfe/sAý sfav v naše/ spo/očnosŕ/ nedo
cenený a podceňovaný.

Podn/Aaŕe/ s podn/Aaŕe/b?/
V ParAhoŕe// sa Aona/o sŕreŕnuŕ/e s
podn/Aaŕe/m/ zo Sŕupavy a oAo//a.
D/sAuŕova/o sa na/má o súčasne/
po//ŕ/cAe/ s/ŕuác/7, Aŕorá an/ po re/erende n/e /e ŕaA poz/ŕ/vna, aby bo/a
uspoAo//vým s/gná/om na/má pre
zahran/čných /nvesŕorov a partne
rov Pán Ma/cbáreA, sám podn/Aaŕe/j Aŕorý zamesŕnáva 60 /úd/ s porozumen/m pn/a/ podneŕy od svo//cb Ao/egov smeru/'úce na/má do
/eg/s/aŕ/vy - zaveden/e pracovných
An/ž/eA, posŕaven/e ma/ého a sŕredného podn/Aaŕe/á v ŕe/ŕo spo/očnosŕ/, daňové zaŕážen/e podn/Aaŕe/bv;
sysŕém a soc/á/na po//ŕ/Aa šŕáŕu,
Aŕoré časŕo zvýbodňu/ú /ud/ Aŕon
nema/'ú záu/em o prácu. Podn/Aaŕe//a Ar/'ŕ/'zova//' / Ava//ŕu pn/7maných
záAonov; Aŕoré sú dop/ňané mnobým/ zmenám/ a nove/am/, Aŕoré na-

Ume/ecAá šAo/a
Oŕrasná sAúsenosť čaAa/a na pos/anca Ma/chárAa bned'pr/ vcbode
do ZáA/adne/ ume/ecAe/ šAo/y v Sfu
pave. Pada/uca om/efAa a šAr/d/a
obrozu/'úca Aaždodenne ž/aAov šAo/y; fo bo/ /en prvý do/em. /nŕer/ér bu
dovy nezosŕáva/ n/c d/žný vonAa/š/'emu vzb/ádu býva/ébo obecného
chudob/nca a nesAór /márn/'ce. Pod/č/'a der/ Aíoré šAo/u navšŕevu/'ú s/fuác/'u dobre pozna/u. P/eseň poArýva sŕeny ŕr/ed až do výšAy parapeŕov V ba/eŕne/ a zároveň Aonce/tne/ sá/e ŠAo/y v/bAá pod/aha zdv/h/a
parAe/y do výšAy ŕr/dsaŕ' cenŕ/meŕrov. Mapr/eA fomu, vdáAa nadšen/u
a odbod/an/u veden/a ŠAo/y a Ava//ŕného ume/ecAo - pedagog/cAého
zboru, šAo/u navšŕevu/e vyše šŕyn'sŕo ž/aAov n/e/en zo Sŕupavy a/e /zo
š/roAého oAo//a. Výs/edAy ŠAo/y - d/'p/omy a ocenen/a ho ohrom/7/ a pr/
ŕe/ pr/7ež/Yosŕ/ sAonšŕaŕova/, že uč/ŕ'
der/ v ŕaAýchŕo podm/enAacb a dos/ahnuŕ' ŕaAéŕo výs/edAy, môže /en
max/má/ne obeŕavý uč/'ŕe/áAý zbo/;
Aŕorý sa abso/úŕne odosobn/ od m/zéhe, Aŕorá ho obA/opu/e. ZásŕupAyňa ha/dŕe/Ay ŠAo/y p. Gerbócová
pos/anca /nformova/a o pr/č/nách
-

s/edu/ú v AráŕAom čase po schvá/en/ záAona.
S občanm/ Stupavy
Ma záver ce/odenného programu
sa /ng. Ma/cháreA sŕreŕo/ s občanm/
Sŕupavy D/sAus/a bo/a vo ve/Ae/
m/ere zameraná na Aomuná/ne prob/émy; čo /e s/gná/om /'pre mesŕsAé
zasŕup/'ŕe/šŕvo a /ebo pos/ancov, že
občanom chýba sŕreŕnuŕ/e práve
s n/m/. O na/'váčšom prob/éme
mesŕa - Aam/ônoch, Aŕoré n/e/enže
zboršu/'ú ž/voŕné prosŕred/e, ohrozu/ú bezpečnosŕ' cesŕne/ premávAy
a/e ŕ/ež n/č/a Aomun/Aác/e a ohrozu/Úsŕaŕ/Au domov a budov ph b/avne/
cesŕe /n/ormova/ p. Made/; Aŕo/ý
spo/u s da/š/m/ /n/c/ova/ peŕ/cnú
aAc/'u za obmedzen/e ŕážAe/ náA/adne/ dopravy v Sŕupave. /SAo /n/ormova/ A 22.7 7. sa pod peŕ/c/u podp/ísa/o 7200 občanov mesŕa. Pán
Ma/cbáreA pns/úb/7 peŕ/čnému vý
boru aAŕ/vnu pomoc a osobne garanŕova/ /e/ preroAovan/e v pr/s/ušných výboroch MP SP.
Čo z toho?
Občan, sA/amaný, oA/amaný, znechuŕený a zasypaný ex/sŕenčným/
prob/émam/ sŕraŕ/7chuŕ /v/eru, že sa
n/ečo zmen/ Pos/anec Ma/cbáreA
nevysŕupova/ aAo záchranca a ŕen,
Aŕorý šmahom ruAy môže vec/ zmen/ŕ! nes/úbova/ n/č /né,/en ŕo, že sa
poAús/ pomócŕ' vyneš/ŕ' prob/émy;
Aŕoré sú nad Aompeŕenc/e samo
správy /n/žše/ šŕáŕne/ správy Poveda/ ŕo pred občanm/, n/'e /en pred
svo//m/ vo//čm/, a občan by ma/ byŕ'
pánom ŕe/ŕo Ara//ny; Aŕorá s/ hovor/
že /e demoAraŕ/cAá, že us//u/e o ŕo,
aby bo/a eurdpsAa... Orž/me mu
pa/ce/

Z okresnej školskej rady
% .šŕvrŕoA: 7.
co
z A/a&s'Aa /c/z

zíMaďa/a
A'o y e/
Č/Aer /M/ôŕwova/ o /ľroMewaŕŕAe wa/ocAýcA
wawä JvocA i/ró/, Ŕŕoré
vo

eire v jMHŕ

oMvzTy

HraJM, Áryorý

vyvo/a/ roAovaw/'a vo vec/ vysŕavŕy Move/ Ro/y v Aŕo/ocAácA. -SŕŕayHeHg poJw/eMÁy,
ž/a^ov z
Jo
Mrc/7e H/'e
JočroM v/z:7A;oM
Mrovwe šAro/sŕva na
/rer/eAo ^y/c/*oč/a. Ma zíMa&!M/ ya Aovon/o a/' o /?roA/ewe yrMpavjÁre/
Ro/y, ^ o rá
MacAá&a v CM&ŕcA a preJovíe/Áyw
v cAarra/Mc;cA /?nayŕorocA. D/^M^ova/o
a/' o nežŕíMÍMcŕc/: yavocA, A/ore ya
/ na 77a^/cA ^o/ócA oA/'avM/M.
prg^ov,fe/Áýw o i;Tľ<377ov<377;'a o /o
v /e/ío 7*ôz77yc/7 /PoJoMc/?, v Ár/o/ycA
/77*e/avM/'e vo vzŕaAocA
z/o^77:7.
o ŕOTM, oÁ:o
Arán/ľ, oAo 7770/Mpo^rt/povoľ 7*oí/;čí'a, aAo 777/Ô7*7770vaľ
Mc/ŕe/ov 7 veí/e/77'g i^o/y, oJAa/Z/a 77ap7*&/aJ 7 yaA/, že roa'/'c/'a 777a/M o/?avy
77!e^ôve7*M A peJagógOTM, co /c/: veJ/e A 7owzv, oAy p7*o/?/e7M r/eM;// ío/H/ a po jvoy'oTM - ŕ7apr&/<3č/pre/ožen/w
77a 77777 Ro/u. 7e/7o /éwe Aí/Je ve77ovo7?é 77707*cove ZO ^ O í/77Mr7'e 0 ^ 7?, 770 %ŕ07T7

POZVOT77 ZÓ,S/77p C 0 V70 p c ^ O g O g / c ^ O - / M y -

c/7o/og/c^e/ p07*0í/77g. 0^/oVM/g777e ŕy777ŕO 7*0J7C0V^AM ve7*e/'770$^ o iy M vy/oJr/Zo
A j 7'^ 0770v a 777t7 770 ýÁ ro/Ó cA ,

7*Oí// A o z ^ g / 777/Ô 7*7MÓC77 O SÁ:M.ye770.Sŕ7 ZO ^ ŕ 7*OT!y

7*oí//cov, oŕy .swe z7*ed/777/7 o^7*oz vzľoAov weJz/ ž/o^w/

770

770Í7'c/: í^o/dcA.

^ ^ 0777707*7 J O 770 Z O ^ O ^ M ľ / R o /^ Á ;e / 7-0 <%ľ p 7* ero/rM /7/ 0 ^ r t 7Ó /77e p r o / ) / ^ 7My R o / ^ r v o

v oAyaye, jp7*óvo o /?ojpoí/o7*e777 zo 7*oA 2000 o rozpoče/ 770 7*0 %200/.
<Svq/'e p/*7po7777e77^ poj/e/q/ŕe 770 oJT-g^M/
M7*oí7 Mb/ocAy, 0^rM77Ó ýÁro/roJo, Zó/707*acÁr0 2942///d, 90/ 26 A/o/oc^y.
Pave/ <y/ezóA, p7*echeí/o
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8 každou strechou
vianočný darček!

STRESNE OKNA

Kom ptetný servis

Zameranie na stavbe
Kompiexné poradenstvo

pre strech u

zdarma

Cenová kaikuiácia
Skiadovanie tovaru

Možnosť vrátenia u nás zakúpeného tovaru
BRATISLAVA

S T A V - B U IL D
http://w w w .netax.sk/jjj/

KOS!CE

u!. Čs!. tankistov 1/a, Záhorská Bystrica
R O. BOX 3, 841 06 Bratisiava
Tei./fax: 07/ 6595 6647, 07/ 6595 6684
Jarm očná u!, č. 2, 040 01 Košice
Tet./fax: 095/ 6771 570

Prosím o bezpiatné zasianie informačných materiátov.
Menoapriezvisko..........................................
Ulica..........................................................
PSČ Mesto..................................................
Tetefón........................................................

Prosíme kupón viožte do obáiky
a záštite na adresu:
J J J STAV - BU!LD
Čs!. tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratisiava 48

__ !

PobpAjŠtMMsltC ZVCStt
Budova ško!y - nechutné ťahanice

Kiro Urdin má zázemie v Stupave
Stupava - Čuňovo - V n o vootvorenej výstavnej sieni D anubiana M eutensteen A rt M useum v Č uňove, priam o pri vodnom diele sa v sobotu 18.
no v em bra k onalo sláv n o stné otvorenie retrospektívnej výstavy francúzske
ho m aliara, m aced ó n sk eh o pôvodu, K iro U rdina. D anubiana predstavuje
ojed in elý p o čin - v dnešnej dobe po stav iť na štrkovom poloostrove m oder
nú g alériu tv aru čln a - to m ôže d okázať len niekto, kto na to m á a kto vie
prečo to robí. S úkrom ná galéria m á holandského m ajiteľa, ktorý od jej o t
v o ren ia v septem bri t.r. tvorí výstavný program , aby prekvapil, šokoval a
p red o v šetk ý m p riviezol na S lovensko niečo, čo tu ešte nebolo. A tak "zas
tavil" sv eto b ežn ík a a sv etoobčana (s m anželkou a d cérou bývajú - okrem
o statného sveta - aj v S tupave) K ira U rdina a v spolupráci s V eľvyslanec
tvom F rancúzskej rep u b lik y v SR pripravili výstavu s dom inujúcou tém ou
P lan etáriu m . V eľkorozm erné p látn a plné iskrivých farieb a odtieňov v šet
k ých chutí, vôní a n álad, ktoré poskytujú exotické m iesta našej planéty. K i
ro U rd in n ev y h ľad áv a m iesta svetielkujúcich reklám a šoubiznisu, čerpá
energiu a inšpiráciu na m agicky príťažlivých bodoch - N epálu, Indie,
H im alájí, Š kótska a inde, ale všade tam , kde sa m iesi a stretáva energia
m y šlien o k a energia príro dných síl. V ýstavu otvoril francúzsky kultúrny
atašé za účasti vyše d vesto hostí. E xpozícia je otvorená do 19. ja n u á ra 2001.
'tje le n v ý stav a je silným zážitkom , ale aj sam otné m iesto pôsobí silným
jjm o m . A k tam zavítate nájdite okno galérie, z ktorého uvidíte len sam ú
vodu a búrlivé vzd ú v an ie vín takého nášho m alého slovenského m ora... (je
tam , naozaj...)
-ps-

Sŕtvpava - Pod/'č/a der/', More navšŕevu/ú sŕupavs/fú ume/ecMv šAo/u, a/e ŕ všeŕc/, čo ma/ú oč/, ne
môžu nev/d/eŕ' y a/fom cháŕra/úco/77 sŕave sa nachádza budova
ŕe/ŕo /nšf/'ŕúc/'e. Sŕavba pôvodne
s/úž//a aAo obecný c/iudob/nec
a n/e /e ŕo ŕaA dávno Aedy dnešný
vsfup sa použ/va/ aAo obradná
s/eň, č/ s/fór márn/ca. 7o všeŕM) /e
už m/'nu/osŕou a budova na//epš/e
reprezenŕu/e s vo/ pôvodný úče/ obecný, č/ sAôr sŕáŕny chudob/'nec/ Pada/úca šAhd/a ohrozu/e
/raždébo, Mo má odvahu vsŕúp/f
do šAo/y, v More/ sa Ava/ŕŕný ume/ecAo - pedagog/'cAý zbor venu/e
vyše 400 ž/'aAom n/e/en zo Sŕtvpas/y a/e / z oAo//a. Výs/edAy ŠAo/y
Mora reprezenŕu/e n/e/en Sŕupavu, a/e / S/ovens/ro na mnohých
za/iran/čnýcb súŕáž/ach, sú /ed/ným z/a/ým záb/esAom v poch
múrnosť/ pr/esforov a Aaŕasŕro/e,
v More/ sa der/ vzde/áva/ú a uč/'ŕe//a vyuču/ú. Za vše&o hovor/ exAurz/'a po budove - sŕeny poAryŕé
č/ernou p/esňou, par/ľeŕy v ba/eŕne/ sá/e, podmáčané, v/h/fé a ŕeda / "vyduŕé" do výš/ry cca dvadsaŕ' cenŕ/'meŕrov, na//epš/e doAumenŕu/ú sŕav budovy. Kde /e pes
zakopaný? OAresný úrad v Ma/acAách, Mo/ý /e zr/adóvaŕe/bm
ume/ecAe/ š/ro/y n/e /e v/asŕn/'Aom budovy. 7aŕo, nás/edAom
rešŕ/Yučnýc/i zá/fonov sa vráŕ/7a do
ma/eŕAu nms/fo - Aaŕo//cAe/ c/rAv/.
Zá/ron os/obodzu/e ŕoho, Mo /e v
podná/me - v ŕomŕo pr/pade šAo/sAé zar/aden/e, od p/aŕen/a ná/omnébo, ŕeda šŕáŕ c/rAv/ (7ronAréŕne sŕupavsAému farskému
úradu) ná/omné za už/vané pr/esŕo/y nep/aŕ/. Čo hovor/ Dohoda o
vydaň/ vec/ uzaŕvorená 3. n .
7997 medz/ S/ovensAou repub///fou, OMesným úradom v Ma/ac/rách a f?/ms/(0 - Aaŕo//c/rou c/rM
vou, ŕarnosf Sŕupava? "...opráv

Modan si vytancoval
Jedným z krúžkov záujmovej a umeleckej činnosti pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Stupave je i tanečný súbor MODAN, ktorý od
svojho vzniku v roku 1998 pracuje pod vedením pani Dagmar
Bitačičovej. Súbor prešie! vývojom, vystriedali sa v ňom tanečníčky,
postupne sa rozširoval repertoár i záber v širokej škále tanečného
prejavu. Z pôvodne 30 členného súbor zostato verných tancu a drine
desať stálych členiek, ktoré trénujú dvakrát do týždňa. Zamerali sa na
scénický tanec, moderné tanečné kreácie na modernú hudbu. V dra
maturgii však dodržiavajú určitú náročnosť na výber hudby a k tomu
si pripravujú svoje choreografie. Od roku 1999 sa začali venovať
príprave tancov v štýle amerického stepuV Stupave je súbor známy z
mnohých vystúpení počas Kultúrneho teta, v okolí vystupovali na
rôznych podujatiach miestneho i regionálneho

charakteru. Mesto

^rezentovati na Krajskej prehliadke nefotklórneho tanca v Pezinku v
.^tegórii pre dievčatá vo veku od 11 do 15 rokov. Zo štrnástich
súťažných choreografií patriti medzi tri najtepšie, za čo získali diplom
i cenu. Za ich reprezentáciu im ďakujeme a prejeme veta vytrvalosti
na ceste za ďalšími úspechmi.

-ps-

nená osoba (P/ms/ro - /raŕo/zc/ra
c/rAev, pozn. red.J zachová sú
časný charaMer vydané/ nehnuŕe/hosŕ/ pár' roAov odo dňa podp/su ŕe/fo dohody r./. do Aonca roM/ 2002. Za ŕoŕo obdob/e nebude
oprávnená osoba požadovať' ná/omné. Pov/nná osoba fS/ovensAá repub//'Aa, pozn. red j sa bu
de sŕaraŕ' o vydané nehnuŕe/hosŕ/
so sŕarosf/ŕvosŕou r/adneho hos
podára." AAá /e s/ŕuác/a odo dňa
podp/šan/a dohody? A/f pož/ada
š/ro/a oMesný úrad o opraty a ne
bodá/ re/ronšŕru/fc/u budovy od
poveď/e vopred /asná - šŕáŕ ne
môže /nvesfovaľ do ma/eŕAu, Mo
ry mu nepaŕr/. /Vašŕásŕ/e už m/nu//
časy Aedy /r fe/ŕo odpovedz pracovn/c/ úradu bo// schopn/ pr/po//ŕ' bonmoŕ "nech sa pán farár
posŕará, ved ovečAy sa vyzb/era/ú..." C/r/rev Aedže /de o /e/ ma/eŕo/f, má záu/em ud/žaf ho v do
brom sŕave, a/e z aAých zdro/ov
/redšŕáŕ nemus/ p/aŕ/ŕ'ná/omné za
už/vané pr/esŕo/y? A napo/fon, čo
znamená "sŕarosŕ/zvosť r/adneho
hospodára"?/ V ŕomŕo fo)b/udnom Muhu zá/fonného Aonan/a sa
nachádza Ao/eM/v šAo/y. /Ver/eš/fe/hú s/ŕuác/u sa snaž/ veďen/e
š/ro/y r/eš/ŕ' pomocou od rod/čov
a mesŕa. 7afo pomoc by vša/f ma/a smerovaŕ' s/fôr Au s/fva//fnen/u
vybaven/a učebn/ než na rozs/ah/u re/ronšíruAc/u budovy OŕázAou /e, na čo sa ešfe čaAá. Mož
no na ro/c 2002, Aedy Aonč/ doho
da o už/van/ budovy ume/ec/rou
šAo/ou a šŕáŕne orgány a/r budú
mar'záu/em šAo/u zachovaj budú
h/adar' nové pr/esŕory. A c/rAv/
zosŕane (áA sa dovŕedy neroz
padne) budova - prob/ém a mož
no /'oŕázAa, na Morú bude mus/'ef
dar' odpoveď šŕáf, č/ sa sAuŕočne
zachova/ aAo r/adny hospodár /f
ma/eŕAu, Morý bezp/afne už/va/.
-PS-

Za humánny čin
í/ž M w/o pop/sc/o o /zórn/f/; /uder/?, /f/or/ neľó/M/'ú
zo
/o no/'fenne/'f/'e.
Oorfofí/vo
/e pre/o/om At//nón/MK% f/o&ow/no^/ / pomoo
ŕ/oye^u, pr/ ?ó&one
A/AÁľéAo 7&oy/o / ž/Vo/o. ľ ^o/ofAófA M (//n? M / /. ^rono/o s/dľnoíŕné o^o^í/ówn/e pM /e/ Or
7dn^eAo, o^ro no/Vyffe/ por/y o uznon/o zo Aezp/aŕné (/orfoľíŕľo
O^reíné íŕref/H/ŕŕe V/C pozo
pr/'/o/nným po&f/ro^o/o Or //om/ow zo se^reŕar/óŕt/ ÍÓf ľ Jeon. ľ &efne/ </oAe,
ňH/o roz/Mt/u/'ún/ ó/oAo yo ľz/o^of/) / f ž/ľo/e zo&ófo/'ú pen/'oze, čezp/o/né &rroM/o ^r// /e
íymAo/om prewAy ďoyeŔo noí/ /ým c ro/n z/;eme, ó/n í/ne í/reMľon/ o t/rŕoľon;'. ľ AíoMófA
oí/oľZí/ów// oAo /e&o z no/tyH/'f/; ofenen/' pM e/y proŕesoro 7ón^eAo. Fronzow pMe/u
í/í/powono/n & ľe/o&é/nu o p. Ai. Jo/!/%oy^ ^r/e^or/zt/ pM e/op. AíoM^o^e/ o f. Zó/ef/%oye/; z/o/ó
p. Z. ďrroľonoľ/ap. L /eí^oye/. /i/o/V/H/e orenen/e z/^o/ /ngí. J/on/í/oy
Áľ/orý&royo/Árry
M Ŕróŕ. Zároveň /no čo/o u&/enó /ne&//o pr/ pr^ež/7oí// M. týrooo zo/ožen/o ^rwoéAo Ar/zo no
J/oľe/HŔu. J úf/oo o ví/o^oo zo ľ&%ýfA /ýrA, A/orým ŕ/ŕo M 'o pomoA/( čMože/óme ^ orenen/o.
ZóroMen r&e/ne poí/o/rovo/ vie^ý/n í/orro/n zo íŕupovy o pro/'e/ne /m f/oí/né o veíe/é Monore. M?/o
#oď/o y novom roAo ZOO//
í/opovo / o / ( pre& 0. ň7/p^oyó
-
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Zo všetkých zmystov je práve čuch najcitlivejší. Aromatický
stimu) sa ihneď prenáša do mozgu a vyvoiáva buď pozitívnu
atebo negatívnu reakciu. Môže spôsobiť rozkoš, radosť,
túžbu, atebo pravý opak: odpor a znechutenie.
Práve preto je tento zmyset rozhodujúci.
Každý parfum má svoj vtastný význam a preto parfum na
tete je určitou formou komunikácie s okotím. Pri výbere
určitého parfumu podvedome signatizujete, kto ste a
kým by ste chceti byť. Váš obťúbený parfum je odra
zom vašich snov, túžob a želaní...
Predstavujeme vám novú vôňu z dielne
amerického kozmetického koncernu AVON.
Má v sebe žiaru, žiaru, ktorá oslní všetko navôkot. Jej
etektrizujúca osobnosť a vnútorný oheň nenechá niko
ho ľahostajným. Jej osobný šarm, nadšenie a energia sú
nákaztivé, preto sa jej každý snaží byť na btízku, tak btízko
ako sa ten dá. Nie je ten krásna,
je priam ostňujúca.
Takáto je žena, pre ktorú bola stvorená vôňa tncandessence
a vy môžete byť práve taká ako ona!
Úžasná žiara, tncandessence zvýrazní bohatosť
vašej osobnosti a krásy.

^

GERTHOFER

Č SO B STAVEBNÁ SPOR ITEĽŇA

Uzatvorte stavebné sporenie a
využite naše naj:

N Íln k č

- m ožnosť uzatvoriť zmtuvu pre všetkých

900 51 ZOHOR, Struhárova 2
Te!.: 07/65961 530
Fax: 07/65961 525
E-mai!: gerthofer@ nextra.sk

do 31. 12. 2000 aj b ez poptatku
- najnižší úrok na úver !en 4,75 %
- najnižšia nasporená sum a k úveru nasporíte 40 %, požičiam e Vám 60 %
z cieľovej sumy

PoŕygrafŕcÁfá výroba;

- najrýchtejší úver už po 18 m esiacoch

Oŕseŕoľá ŕ/ač do ŕbrmáŕu ^2
Kn/háfs/fe spracoyan/e t/7, 1/2

- najvyšší úrok z o sporenia až 4,5 %
- zatožte si zmtuvu do 31. 12. 2000,
získate postednýkrát 30% - nú

77ač aÁfcŕcfenčných f/ačŕv;

štátnu prémiu

v/z/ŕ/e/f
sľaďobnýcŕ? oznámen/
promočných oznámen/
a /nýcŕi pr//ež/ŕosŕfiýcŕ? ŕ/ač/v

- sm e kľúčom k Vášmu novém u dom ovu

N á j d e t e nás na a d r e s e :
S t u p a v a , Ht avná č. 29
te!. 0905 3 9 2 0 7 8 , 0905 287922
-

6

-

(

P o b p < \ jŠ tÚ M s k c z v e s t i
a mas/vny z/aŕý náramoA. Z/aŕé náramAy sa zvyA// považovať za symbo/ na/vyšš/eho hodnosŕára, a preŕo
n/eAŕor/' bádaŕe//a označu/ú hrob za
"Ará/bvsAý".
7enŕo predpoA/ad
umocňu/ú ŕ/'ež sŕr/eborné nádoby
a dve sŕr/eborné šaŕové spony.
Bohaŕsŕvom /nvenŕára a pravdepo
dobne a/ chrono/og/cAy /e ŕomuŕo
hrobu b//žAy pos/edný An/ežac/'
hrob zo sŕarše/ r/msAe/ doby; kŕo/ý
sa naš/e/ vo VysoAe/ pr/ Morave.
Obsahova/ sedem bronzových ná
dob (naberačka, podobná súprava
m/sy s ruAováŕou a Aanv/ce aAo
v Zohore, podobné vedro, m/sAa a
navyše ŕr/ panv/ce). Okrem ŕoho
z hrobu pochádza a/ re//éŕne zdo
bený sA/ený pohá/; bronzová prac
ka z opasAu a bronzové kovan/'e
rohu na p/ŕ/e. A/a panv/c/ach bo// vy
razené ko/ky známeho výrobcu Pub//a C/p/a Po/yb/a, kŕo/ý pôsob/7
v /ŕa/skom mesŕe Capua v druhé/
po/ov/c/ t sŕoroč/a. Hrob bude
pravdepodobne o n/'ečo m/adš/'ako
hrob 5 v Zohore, čo naznaču/e /eho
po/oha. Koncom 7. sŕoroč/a sa ŕoŕ/ž
v Zohore zre/me presŕa/o pochová
vať a "kn/'ežac/e" pohreb/sko sa pren/es/o o n/eko/ko k/7omeŕrov dá/e/,
čoho dok/adom /e hrob vo Vysoké/.
Medz/ na/sŕarš/m (Zoho/) a na/m/adš/m (Vysoká) kn/ežac/m hro
bom zo sŕarše/ r/mske/ doby by ŕeda moho/ byŕ' rozd/e/ as/ 30 - 40
rokov. Fŕn/cAy by sa ŕ/eŕo hroby da//
považovaŕ'za kvádske, hoc/ ex/sŕu/ú
a/ názory o /ch markomanskom
pôvode. Kn/ežac/e hroby sŕarše/

Kn/ežac/e hroby - (na Záhorí)
V nmske/ dobe sa sfreŕávame v rôz
nych časf/ach barbarského územ/'a,
obývaného v prevažne/ m/ere ger
mánskym/ kmeňm/ fpnMžne od Býna po V/s/u a od Duna/a po Škand/náv/u), s fenoménom ŕzv. kn/ežac/'ch hrobov, /de o bohaŕo vybavené
hroby; pr/čom /ch bohaŕsŕvo pochá
dza váčš/'nou z R/mske/ nše. Paŕr/7/
s na/väčšou pravdepodobnosťou
vedúce/ vrsŕve barbarské/ spo/očnosŕ/, Aŕorá svo/e významné posŕaven/e považova/a za poŕrebné zdôrazn/'ť a/ po smrť/. K na/charakŕer/sŕ/cke/š/m ná/ezom v kn/'ežac/ch hro
boch paŕr/a rôzne nádoby; bronzo
vé, sk/ené, a/e a/ sŕr/eborné a v /ednom pr/pade dokonca z/aŕý ka//ch.
S/úž/// váčš/'nou na pr/pravu a p/ŕ/e
v/ha. V íých časoch sa v/ho dochucova/o koren/nam/, ced/7o a r/ed/Vo
''dou. A/a ŕenŕo úče/ s/úž/7/ rôzne
jy bronzových nádob, kým sk/enené nádoby sa používa// obyča/ne
na p/ŕ/e. A//ekŕoré p/ochš/e ŕypy ko
vových a/ sŕr/eborných nádob fŕan/ere, m/sky) moh// s/úž/ť na sŕo/ovan/e. Pr/žnančné /e, že v kn/'eža
c/ch hroboch sa ŕakmer nenachá
dza/ú zbrane. A/a S/ovensku sa
kn/ežac/e hroby súsŕredú/ú v dvoch
časovo užš/e ohran/čených skup/nách v sŕarše/ nmske/ dobe /e ŕo
obdob/e druhé/po/ov/ce 7. sŕoroč/a
po Kr/sŕov/ a v m/adše/ r/msAre/ do
be druhá po/ov/ca 3. sŕoroč/a. /Va/sŕarš/e z n/ch sa naš// v Zohore, nedá/eko Braŕ/s/avy V roku 7957 pr/

ŕážbe šŕrku ob/av/7/posŕupne ŕr/kosŕrové hroby. Pr/ /ch ob/ave, bohuž/a/; nebo// archeo/ógov/a, predme
ty (n/e kosŕ/y) sa však podan/o za
chráň/f a um/esfn/ŕ' v S/ovenskom
národnom múzeu. Z /oka//ŕy pochá
dza/ú a/ dá/š/e hroby; Aŕoré už n/e
sú ŕaké bohaté, že /ch považu/eme
za An/ežac/e. Dva z n/ch obsahova//
/nvenŕár pochádza/úc/ z rovnaAého
časového obdob/a - rovnaAé ŕypy
bronzových nádob, Aŕoré bo// prav
depodobne vyrobené v /fá///; súpra
vu naberačAy s ced/d/om, panv/cu
a vedro. Ced/d/o z ŕreŕ/eho hrobu
n/es/o na ruAováŕ/ a/ Ao/oA výrobcu //.Ľ/OM4PL/S. /de o o/ed/ne/ý Ao/oA
v ráme/ ce/e/ B/'mske/ r/še - z /ných
nádob ho za f/a/' nepoznáme. KoncovAa - marus svedč/ o Ae/ŕsAom
pôvode ma/sŕra. V oboch hroboch
sa naš// nádoby na p/'ŕ/'e, po dve
sA/ené rebrované m/sAy z modrého
a ze/eného s/f/a. V ŕrefom hrobe sa
navyše naš// dá/š/e dve, ŕrochu
p/ochš/e m/'sAy z modrob/e/eho ŕzv.
moza/Aového s/r/a. Hrob označený
aAo 5 bo/ spomedz/ zohorsAých
hrobov na/bohaŕš/'. A/aš/o sa v ňom
osem bronzových nádob; opáť na
beračka a ced/d/o, dve m/sAy; dve
Aanv/ce a dve vedrá. Jedna z m/s/eA
má ruAováŕ' a spo/u s /ednou kanv/'cou sa použ/va/a pravdepodobne
na umývan/'e rúA, aAo ŕo doAazu/ú
ná/ezy z územ/'a /mpér/a. ŕenŕo hrob
bo/ výn/močný a/ z /ného h/ád/sAa.
A/as// sa v ňom dve sŕr/eborné čaše

D v o F

i m

u ž

nmske/ doby sa nachádza// /ba
n/eko/ko k/7omeŕrov od Duna/a, čo
zre/me n/e /e náhoda. V 7. sŕoroč/'
udrž/ava// P/man/a s germánm/ na
sŕrednom Duna// pr/aŕe/šké vzŕáhy;
ŕakže a/ "kn/'ežac/e" cenŕrá /eža//
nedá/eko hran/ce. S/'ŕuác/a sa však
v m/adše/ nmske/ dobe zmen/7a a
mocenské cenŕrá sa vyŕvára/ú dá/e/
vo vnúŕrozem/; čo bo/o zapr/c/hené
zre/me a/ nedob/ým/ skúsenosŕám/
z obdob/a markomansAých vo/en
(766 - 780). Susedsŕvo B/mske/ r/še
spósob/7o pravdepodobne dá/š/e
preh/bovan/e nerovnosŕ/ medz/ barbarm/, kedže konŕakŕ s B/mom (po//ŕ/cký, obchodný) ma// v rukách
náče/n/c/. B/mske výrobky; č/ už ako
dary kor/'sŕ' a/ebo obchodný arť/ke/
prúd/7/ ŕeda do barbarských mocen
ských cenŕ/er. Preberan/h? /sŕých
zvyk/osŕ/ (hovor/me o roman/zác/7)
náče/n/c/ a /ch rod/'nn/' pnš/ušn/c/
us//ova// sa od//š/'ŕ' od osŕaŕných
vrsŕ/'ev obyvaŕe/^sŕva. ^k by sme
nepozná// ku/ŕúmo - h/sŕor/cké
súv/s/osŕ/, n/ekŕoré hroby pod/á
/nvenŕáru by sme moh// považovať
za r/mske, preŕože sú v n/ch /en
nmske výrobky Zároveň ŕo pouka
zu/e na ŕo, aké k/am//vé môže byŕ'
určovan/'e ku/ŕúmo - eŕn/cke/ pns/ušnosŕ/ /en na zák/ade predmeŕov v
ná/dených hroboch...
Prevzaŕé; Pam/aŕky a múzeá,
3/2000, Eduard Krekov/'č;
Kn/ežac/e hroby upravené,
skráŕené.

n e s t a č í

Naša materská škóta je situovaná v centre

Priťahté trávniky sa zmeniti na trhoviská,

prehľad o tom, kde sa im deti vo večerných

ásta. V čase, keď sa škóta budovata v spá

parkoviská a tým dopravný ruch vzrástot.

hodinách zdržiavajú? Sú to práve oni, ktorí im

dovej obtasti sfdtiska, kedy ju mladé rodiny

Ľudia prechádzajúci okoto objektu MŠ nep-

kazia výhľad na záhradu MŠ, demotujú tam

najviac potrebovati, ju temovati trávniky a

rehliadnu záhradu kvitnúcu odpadkami po

totiž

nefrekventované

z

každej sobote, kedy je trhovisko živé alebo

šmykľavky, kototoč. Ničia zeleň, ktorá im

komunikácie.

Ľudia

vybavenie

t.j.

hojdačky,

preliezky,

bytoviek ju mati na dosah ruky a ani si

po iných akciách poriadaných mestom. V

poskytuje kystík. Zanechávajú tam stopy cig

nepredstavoval, akú cenu pre nich znamená.

našom záujme je, aby sa mesto naďalej rozví

ariet a striekačiek. Práve tieto "pohonné

Veď dieťa umiestniť do MŠ neboto v tej dobe

jalo a profitovato. Avšak situáciu je treba riešiť

hmoty" ich bez probtému vynesú aj na

jednoduché.

v prospech detí.

strechu budovy MŠ, kde tomozia a i tam

Ochotní rodičia a obetavé

učitetky vysádzati rozťahtý dvor stromčekami,

V letných mesiacoch riešenie záhrady MŠ

ničia, čo sa dá. Okrem toho sa vystavujú

kríkmi, kvetinami. Trvato to pár rokov, kým sa

mesto navrhlo. Proti tomuto návrhu sa v

úrazu. Napostedy to boto 9.11.2000. Boto ich

niečo ujalo. Vždy sa však našiet niekto, kto

petícii vyjadrito vyše 400 občanov. Mnohí

tam podľa môjho odhadu 15, medzi nimi

zasadenie

ztikvidovat.

cudzí oslovení v skutočnosti ani nevedeli o čo

dievčatá.

Krásna, vetká, priľahlá záhrada sa napriek

ide. Ostatní boli tí, ktorým okná z bytoviek

Obraciam sa na Vás rodičia, hlavne okolia

tomu postupne vzmáhata, dávata deťom

smerujú na záhradu MŠ. Operovati tým, že

MŠ J.Kráľa - ak chcete mať pekný výhľad z

možnosť dýchať zdravý vzduch. Spťňata

chcú

okna, prispejte nám Vašou pomocou, radou,

preriedi)

a

niečo

pekný výhľad - pekný výhľad

na

všetky predpoklady pre bezpečnosť dieťaťa,

záhradu MŠ. Čo však v prospech neho uro

prípadne darom nepotrebných vecí, pre deti

jeho tetesný a duševný rozvoj. Vybavenie

bili? Keď neboti prostriedky na kosenie a

však užitočných. Poštite Vaše dospievajúce

náčiním bolo postačujúce a zohľadňovato

záhrada bota zarastená, kritizovali vedenie

deti, aby pomohti pri úprave a údržbe škot-

záujmy detí. Učitelky a rodičia tento stav

škoty.

ského dvora, o to bude Váš výhľad z okna

Keď

učitelky

zalievati

zasadené

záhrady neustále ztepšujú, zachraňujú ako

stromčeky, hádzali po nich paradajky. Pomoc

sa dá podnes.

ani neponúkli, chcú však mať pekný výhľad.

Monika Slezáková

Po čase mesto začato rásť, rozvíjať sa.

Majú ate títo rodičia adolescentných detí

riaditelka MŠ J.Kráľa Stupava

-
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krajší.

P o u r F é lic it e r
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PEKA - PLAST

Ďakujeme našim ktientom
za dobrú spoiuprácu,
prajem e príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a m noho šťastia v novom roku

H-^

PREDAJ
MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN

PRVÁ STAVEBNÁ
SPORiTELŇA

900 31 STUPAVA
Htavná 46 - budova N - MARKETU

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

Te!.: 07/ 65 93 59 90

O bchod pre chovateľov

T z o o '?
C E N TR U M

Htavná 17
900 31 Stupava
Te).: 0905/ 325 316
0905/ 636 349
0905/ 898 352

A
B
z
SERVICE STUPAVA
(o p ro ti čerpacej stanici)

Objednávame:
- nosnice (prvá dodávka v marci)
- brojiery
- káčatá
- morky
- húsatá

p on ú k a

prívesy, malotraktory
Tel.: 07/ 6593 4828,10.00 - 17.00 hod.

ELEKTROSPOTREBiČE - OBCHOD - SERV!S

- akváriá na mieru
kompietné siužby - zariaďovanie,
servis, poradenstvo
- vyrábame búdy pre psov
- široký sortiment iežadiei
a peiechov pre psov

JÁN MORÁVEK
PRÁČKY
CHLADNtČKY
MtKROVLNKY
MRAZNIČKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RtADU
BOJLERY, DtGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBtČE
TELEVÍZORY AUDtO - VtDEO

Otváracie hodiny:
pondetok - piatok
900 . 1 soo
sobota

N A JV Ä Č ŠÍ VÝBER VSTAVANÝCH S P O T R E B IČ O V
P R E D A J NA SPLÁTKY TELERVIS
V H O T O V O STI, NA PÔŽIČKY

Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
tet: 07/6436 2311, fax: 07/6436 3900
Htavná 85, 900 31 Stupava
tet: 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Matacky
tet:0703/772 5465, fax:0703/772 5466
Hottého 657, 908 41 Šašttn - Stráže
tet: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTiMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU
8

-

Mtadó, dynamicky sa rozvíjajúca
spotočnosť, pôsobiaca v obiasti
poskytovania pôžičiek občanom

NAJRÝCHLEJŠIE
PENIAZE V HOTOVOSTI
NA NÁKUP DARČEKOV
PRE VAŠICH BLÍZKYCH.

Hľadá:
nových spolupracovníkov
pre uzatváranie zmlúv a kontrolu.

Požadujme:
* živnostenský list, mobilný telefón
* dobré komunikačné schopnosti
* zodpovedný prístup k práci
Ponúkame:
* zamestnanie v mieste bydliska
* prácu s ludmi
* vysoké finančné
ohodnotenie
závislé
na dosiahnutých

EXPR
ESS
F / M /S N C E

Blesková pomoc do 24 hodín.
bez ručitefa.
Použitie peňazí nemusíte zdôvodňovat.

výsledkoch

Pre daiSie informácie VOLAJTE:

Pre ďatšte informácte VOLAJTE:

0903 / 229 856

0903 / 229 856
NAJNOVS!, NAJLACNEJS!
A NAJMODERNEJŠÍ
SYSTÉM VYKUROVANIA

TONDACH B
SLO VEN SK O

HALOGÉNOVÝ OHR!EVAČ

TONDACH Stovensko, spo). s r. o., prijme do mtadého kotektívu
absotventa SPŠ stavebnej, odbor pozemné staviteľstvo, na post

tech n ick éh o poradcu.
vysoká tepetná účinnosť
energetická úspornosť
moderný design
bezhtučná prevádzka
ľahko 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
800W bodové vykurovanie
1200W priestorové vykurovanie

Požadujeme:
- stredoškotské vzdetanie (SPŠS)
- predpoktady pre technického poradcu
- znatosť práce s PC
- komunikatívnosť
Ponúkame:
prácu v medzinárodnej firme
profesný a odborný rast
perspektívu
zodpovedajúce finančné ohodnotenie
Záujemci htáste sa u tng. Liptáka

vykúri až 150m^ izoiovaného priestoru

TONDACH SLOVENSKO, spo). s r. o.
Hviezdostavova 169,
900 31 Stupava
Tet.: 07/ 6593 5875, 6593 5876, 6593 5025
Fax: 07/ 6593 5026
e-mait: stupava@tondach.sk

Akcia

3 . 500 ,-

informácie a objednávky
na te). čísie: 0903 122 843
-
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P o b p A js tM fls ltC

Z á h o rsk á

zv e s tí

B tjs fr ic A

Naše deti súťažili

Komisia pre deti a m!ádež informuje_________

Pom aly je za nami rok 2 0 0 0 a my sa pýtam e, čo nám donieso! a o čo nás obral.
Túto otázku si nekladiem e iba m y ate kladú š iju spolu s nami aj mladí ľudia, ktorí
vypísali súťaž "Jeseň života", ako zamyslenie sa k uplynulém u obdobiu "Roka
starších". V rám ci toho a následne M esiaca úcty k starším vyhlásili Kom isia pre
d e tí, m ládež a šport v spolupráci so Základnou školou v Záhorskej Bystrici, súťaž
na tém u "Jeseň života". V ýhercom súťaže sa stal Peter H aninec zo 7.triedy. Na
druhom mieste sa um iestnila Katka Poláková z 9. triedy. Tretie m iesto obsadila
Petra K ristlová zo 6. triedy. Víťaznú prácu uvádzam e celú.

Komz's/a pre ded a m/ádež sa ^ ŕomŕo roku č/nz/a a ŕeraz keďb/7ancu/'e svo/u
č/'nnosŕ' môže sa popýš/f ce/ým radom akc/Z /Vacvz'čz'/z' Z7a Deň ded
dzVadz'e/ko "Ma/ý pr/nc", usporzada/z dz'skoŕéku, hry a súŕäže pre fakmer 400
ded. S/ /eŕe urob/Vz cyk/z'sdckú ŕúrn na Dev/ň, do kŕore; zapo/z'/z' a/ rod/'čov.
Pnpraw'/z a/ súŕáž "Mo/7 sfarkz" a bo// ude/ené a/ ceny. Súfáž o na;kra/á/e
ŕekvz'cové sdašzd/o skončz/a nerozhodne, všeŕky sdašzd/á Po/z ŕaké pekné,
že odmenu dosŕa/z všeŕc/ a zamaškrd/z s/, dspodada// a/ vý/eŕ, kŕozý ma/
charakŕer branné/ hry. A/a hrade Kor/áŕko h/áda// sŕraŕený pok/ad a naš/z ho
a hneda/ zyed/z /ebo ho/ s/adký ako med. Vážne/Š/'e a na pesŕovanze poznanza v/asŕne/ h/sŕór/e a/ ve/mz pekne tyzne/ vý/eŕ na mohy/u Mz/ana
Rasŕ/s/ava Šŕe/an/ka a návšŕe^a /eho múzea v Košaňskách. 7u sa ded a/ so
svo/zm/ spr/'evodcam/ zasŕas/z7/ u p. Juhása, kŕozý vyhudova/ y Záhorské/
Bysŕr/c/ aŕrakŕzVny PO/.VML//V a ŕeraz pôsob/' na Košanskách, kde naše der/
okrem dobrého /ed/a naš/z a/sŕreŕnuŕ/e s kon/km/. Bohaŕú čznnosŕ'ukončza
M/ku/ášskym ^eč/erkom 6. decembra v Spo/očenskom dome dzVadze/kom
a M/ku/ášom.

Úcta k starším
Tak ako sa príroda mení a vyvíja,
tak čtovek prechádza rôznymi eta
pami vývoja. Detstvo - dospetosť staroba. Práve staroba je úsek ži
vota, kedy je čtovek skúsený, ate
veťmi zraniteľný. Starý čtovek je
čtovek ptný skúseností, životných
múdrostí, neuveriteľných zážitkov
a vedomostí. Treba od nich čerpať
tieto múdrosti a zručnosti. Vážime
si ich pre to. Pomáhame im zvtádať
veci a probtémy, ktoré prináša
dnešný život. Nemati by nikdy zo
stať sami. Samota je ztá vec. Deti
by sa mati neustáte vracať a starať
sa o starkých. Zvtášť ak už starý
čtovek nemá dosť sít. Láskavé stovo, pohtadenie, život v peknej ro
dine, je jediné, čím môžeme star
kým poďakovať za to, čo nám pos-

Aby nehore!o.
Btížio sa Vianoce najkrajšie sviatky roka. Budeme
chystaf stromčeky, zapaľovať sviečky, ti už tie elek
trické alebo tie ozajstné,ktoré nám majú pripomenúf svetielko lásky a poznanie, ate doma budú
aj deti, ktorých zvedavosť môže pripraviť nejednu
krušnú chvífu celej rodine a môžu nám spôsobiť aj
velké materiálne škody. Opatrnosť a bedlivosť je na
mieste. Treba zvažovať a predchádzať týmto neš
ťastiam. Hlavne treba dať pozor na zábavnú pyro
techniku, aby z ohňostroja nebo! škodostroj a mies
to radosti húkanie sanitky a tragédia na celý život.
Zasadanie miestneho zastupiteľstva v Záhorskej
Bystrici reprezentované starostom Kubovičom a aj
P O Z V A N KA
K ultúrna komisia pri M Z M Č
Záhorská Bystrica - Bratistava a
Miestny úrad
V ás pozývajú na výstavu
V I A N O C E N A Š IC H D O M O V O V
15. - 21. decem bra 2000
Zasadačka M U Záh orská Bystrica

kytovati a učiti nás cetý život. Mo
jich starkých mám veťmi rád. Sledujú moje kroky, úspechy a neús
pechy . Vyžaruje z nich táska, ktorá
je iná ako táska matky. Učia ma
poznávať prírodu, riadia moje sprá
vanie v spotočnosti, rozprávajú
o svojom živote. Tak som napríktad
pochopit hrôzy vojny a dejinné
okotnosti. Rád to počúvam. Ne
mám však rád, keď mi dohovárajú
a porovnávajú dnešnú dobu s minutosfou. Veťmi ich ťúbim. Keď mô
žem, rád pomôžem pri upratovaní,
nákupe atebo domácich prácach.
Som veťmi rád, keď všetky sviatky,
ostavy a rodinné stretnutia sme
všetci spotu. Vieme sa spotu tešiť,
smiať sa a ptakať, učiť sa a rozprá
vať.

........a poveda! P O K O J Ľ U D O M D O B R E J V O L E
Betlehemská hviezda priniesla pokoj a lásku všetkým tým, ktorí boh schopní
prijať posolstvo vykúpenia a lásky k blížnemu. Rozžiarené očká sviečok nie sú iba
posolstvom hrejivého svetla Vianoc, sú zároveň svetielka minulosti jej tradícií
spájajúcich m inulosť s prítom nosťou pre jej odkaz do budúcnosti. K eď si buder
sadať k štedrovečerném u stolu nech už naše vnútorné presvedčenie p a ^ .
kamkoľvek a my sami sm e si určili svoju púť duchovným svetom ktorýmkoľvek
smerom, snažme sa, aby to bol sm er hum anizmu a lásky hodný veľkého odkazu
príchodu vykupiteľa, ktorého posolstvo patri aj súčasnému životu a k svetu.
Zanechajm e m alicherné spory a snažm e sa nielen materiálnym dostatkom, ale
predovšetkým dobrým slovom, skutkom lásky a m ilosrdenstva osláviť tieto sviat
ky. K týmto sviatkom Vám prajem e, aby ste cítili, že nie ste sami, že medzi nami
sú aj vaši priatelia a blízki, ktorí aj keď m ožno nie sú s vami, na vás m yslia a prajú
vám šťastie, zdravie a aj úspech a požehnanie na všetko, čo robíte. Rodinám pra
jem e súdržnosť, porozum enie a lásku. Mladým úspešný rok na vstup do života
a splnenie plánov. Deťom láskavých rodičov a nošu darčekov, ktoré im splnia
želania, starkým dobré deti, vnukov a porozumenie. Nám všetkým prajeme, aby
vôňa ihličia, zvuky zvonov odviali zo štedrovečerného večera aj zlobu, nesváry
a nenávisť spom edzi nás. N ech už bude ten budúci rok akýkoľvek, či prinesie
sklamanie alebo nádej prajem e si, aby sm e ho prežili v zhode a aby sme si ho
nestrpčovali, ale aby sm e hľadali cestu k svornosti, tvorivosti a láske.

Peter Haninec
poslancami myslelo dopredu a zaoberalo sa pre
venciou požiarnej ochrany, aby sa odstránili všet
ky možné zdroje potencionálnych požiarov.
Skupiny požiarnikov v zložení 2 členovia a jeden
poslanec, ktorí sa zúčastnili školenia o preventívnej
protipožiarnej prehliadke domov, hosp. budov a
garáži navštívia občanov, zapíšu závady, upozornia
na ne občanov a vyzvú ich na ich odstránenie.
Vážení občania oni sú jednými z nás, nepridávajme
im práce. Sami sa snažme odstrániť potencionálne
strediská požiaru a neporiadok, ktorého je ešte
stále dosť. Pomôžeme im, ate predovšetkým sebe.
Spracované z materiálu
S.Sčepkupreventivára

S!LVESTER 2 0 0 0
Prídte s nami ostáviť príchod
roku 2001 a tretie tisícročie
prípitkom o polnoci.
Prekvapenie, zážitky, veselá
nálada.
Starosta MČ Vladimír Kubovič

/I/ v/ í/e ŕúŕoAne pozero// no nové Mu// M no pu/ŕorA Ám/Muped/ev? íes/r/é oAó&y pr/ŕož/zvýcA názvov
Mo/'ú, %e</ysz M o M o nevyAnuŕným &pMom ľ/onoc, oM y M nám Aez ne/ cm neróŕc/a nóc/ze&o.
Po/a ce/Zrom Aežným z/crŕeŔom, o/ros/ sme s/ presŕo// uvet/omova/ že /o n/e /e scmozre/mé. krásne M y
sŕo/a ve/o o my /fA veru neraz oArodome v ruAófA s ofózÁMU Aúp% n ne^úp% Ŕe</ZreAo ešŕe ve/a poŕreAnýcA ved o //e sú c/rés/ ^ô/ežzŕe/š/e. /Vo ŕe/evzzzc nás nie vžtŕy uspo^u/u/'e, nzeŔetŕy ŕúž/me po ŕom, oAy sme
s/ saď/ s </oArou M o t/ o z/uševne i/ oc/z/ýfA//. lešenie nocAóz/zome v Árnzžn/d. /Voso ^n/žn/ra /e </oAre
zósoAenó o n/e/en ŕo, veJ/'e /u / z/oAró An/AovnzcÁro p. OoAšzčÁovó, /rŕoró /e o/ c/usou re/e/ /nšŕ/ŕúde. Z/s/'&y
M nzó n/e/en výAorne rozŕde&né, ro vy/epd// c/ nové po/ke zoÁrúpené v ŕomŕo ro/fí/, o/e sŕoró so o/ o Zo,
oAy so /e/ ^n/'Ay vroro/z spo/ 240 ďžn/%ov po /e/ vyŕrvo/om t/pozornovon/ Zrn/'Ay vróŕ//o o Ao/< mec/z/ n/m/ /
/oÁf( /rZods/ /fA zoAuz/// Jama / v/of a/ro &so/roZrov. Z ^n/žn/re so no/fbsŕe/s/e ozývo </žovo/ </eŕ( o/e fAotŕ/'o
sem o/ z/ospe//. Úens^e pr/'spev/ry n/e sú veAé o sú o&ŕupnovoné pre &Z/j. z/ôfAo&ov o osŕoŕnýfA. ľ/em, že
roroz fcsŕe/š/e sem Auz/eme fAoď/pre brošne Árn/žAy oAy sme v n/rA nos// zóAovu / poufen/e. / ŕenŕo roÁr
pdAuc//o iO /rn/'A o iOO Ao/o z/orovonýfA. /ŕeAo c/oz/o( že v nose/ Áľn/žn/d so M A y /Ao nepož/dovo/ú, o/e
&ŕ/ so v ne/ odo o/;o prorovo/s /m/Aou o s rosop/som, o/ro so v ne/ onenŕovaŕ. ^ so nouome v Zr/úz/e z/omovo ferpo/múz/rosŕz M porAop/me, že nóm /fA nenoAroJ/' /nŕerneŕ o on/ /né méJ/ó. foz/o^ru/me /izz/om,
/í/od so spr;'o/e/<7< s /rn/Aoo o veno/ú nóm svo/ ros o rez /ós4u /rn/'Ae nos vec/ú Ŕ úde ^ vzcíe/on/u o
mú&osŕ/ vôAer.
-

Mŕ/Mro, v/'í/no /u vŕm/e, o/e d svet/d o nosom
í/oArom M/úrnom ž/'voŕe o/eAo /Ao o /eAo /rdŕ/zovon/' o Ŕož</o&nnom s/e</ovonz ŕe/evzz/e o
ŕvz. poptzŕove/ ^tz/ŕúry ŕo už /e mó reŕ. Jnož/'me
so pre Áru/rúru n/ero í/roA/77 /1/eAo Zi6o ŕoŔóme,
fo í/roA/o ŕ/ ch/A/'. /sŕe Ŕu/ŕúru ŕreAo v M xA
pesŕovo% c/o/ /m pr/7ež/ŕos( oAy so moA// no ne/
poďe/o/ 0 ŕoŕo so snož/ o/ M úrno Ŕomzszo pr/
m/esŕnom zos/upzŕe&ŕve. Aíó /Ao se&m f/enov
o/e snož/ so vyŕvóro/ v oAd M é prosŕretŕ/e, oAy
zofAovo/o Áfo/odŕ, Ár/orý /e špedM ý pre /úŕo
Mo/z'/u, fo /e ve/mz' í/ô/ežzŕé, oAy ZdAors/ro
Fysŕdm nesŕro/z/o svo/ fAoroÁŕer pre Áľŕorý /e
o/ro^ŕz'vno, o/e oAy so zórovez? vyvz/o/o v rómd
moderne/ Afesŕs^e/ ŕosŕ/. 7e ŕo z/ož/ŕé o/e o/
/ecínoí/ufAé. /Cu/ŕúro v nose/ oAd so neJó roA/7
ruŕ/nou o/e sr&om, oAy so zorAovo/z ŕroí/z'de,
Aŕoré /u roA/o oŕro^rŕ/vnou. ľ ŕomŕo po/roŔu sme
so poc/ze/ó/z no o4d/. "^úseí/e súsec/om" Oen
úsŕovy sme os/óv/// s /f/t/Aom dôfAo&o^ s

Ŕŕorým spo/uproru/eme no moc/erovonz z'rA
poc/u/oŕz o Au/ŕúmyrA pose&n( pdfom vyše
3J0 denný ^/uA /e o/ nos/m/ fos/ým/ d/vó^m/' no
M/úmyfA o/fdófA. ipo/upôsoA/7/ sme o/ pd
Aoc/ove/ zóAove o pd Mes/od údy Á; sŕorš/m.
7eroz fAysŕóme Prosnú výsŕovu "honore nošzrA
domovov" móre možnos/ prezenŕovo/1?
í/e^oróde, výš/'v/ry Aeŕ/eAemy oí/venŕné ventc
o /né f/e^rorode. Môžeŕe ved nosz/ p. Morové/
no Aí// oí/ /O.z/eremAro - 74. (/eremAro FOOO.
ľýsŕovo AuJe pdšŕupnó oz/ /iJeremAro - F/.
t/eremAro no Al/esŕnom úroz/e. fr^meme o/
poso/sŕvo Feŕ/eAems^éAo sve//o, Aŕoré pdnes/e
z/ružmo íAozzŕov o ŕermzn oznómzme m/esŕnym
rozA/osom o /eŕod^fom. Môže/e so ŕei// o/ no
Sz/vesŕro ZOOO, Me Auz/e o/prekopeme o os/ovo no nómesŕz' (o pov/e/e, n/e /e ŕo c/os/ pre
sec/ezn /tzc/z? //e my ŕo roA/'me s /ósbzz o roc/z o
sme roz/z o& so zúcosŕnzŕe o pov/eŕe, čo Ay sŕe
fAce/z ešŕe roAz/ o/eAo v/cf/e/ /ô /e pre nos ŕo
no/Ŕro/sze z/o^u/'em.

Budú nás reprezentovať
V tomto jubilejnom roku 2000 nás budú na. koncertoch reprezen
tovať vo Farskom kostole Povýšenia svätého kríža v piatok 8.
decembra naši speváci. Koncert speváckeho zboru Cantores
sanctorum Petri et Pauli zo Záhorský Bystrice a koncertná
skupina Záhorienka. Diriguje Doc. RNDr. Jaroslav Kotleba Csc.
Spoluúčinkujú: Mária Schweighoferová sólistka operety NS v
Bratislave Prof.. PhDr. Milan Rúfus básnik čestný hosť.
/Jana KráloviČová org. ved. súboru/

10-

zv e s ti

Vážení čitate!ia Podpajštúnskych zvestí!
Len pár dní nás detí od najkrajších sviatkov v roku, od Vianoc. Naviac, ho
diny času nám neúprosne ukazujú, že sa btíži koniec roku 2000. O pár dní
bude dvadsiate storočie a druhé tisícročie iba históriou. Som presved
čený, že sú šťastné tie generácie, ktoré sa tohoto ztomového okamžiku
dožijú. Dovotte mi, aby som Vám všetkým zažetat pekné prežitie via
nočných sviatkov, zdravie, šťastie a spokojnosť v Novom roku 2001, v no
vom storočí i tisícročí.
Kotektívu pracovníkov, ktorí vydávajú tento mesačník žetám, aby mati
ostré pero, dobrých spotupracovníkov a najmä sponzorov, aby sa i toto
periodikum nestato v novom roku ten históriou. "Daj Boh šťastia Vám
všetkým".
Mitan Lapčík, starosta obce Vysoká pri Morave

P O Z V A N KA
Starosta obce Vysoká pri Morave pán Mitan Lapčík, Obecné zas
tupiteľstvo a komisia pre mtádež a kuttúru si dovoľujú pozvať
všetkých na VtANOČNÝ KONCERT, ktorý sa bude konať dňa
16.decembra 2000 /t.j. v sobotu/ o 15,00 hod. v Kuttúmom dome vo
Vysokej pri Morave.
V programe vystúpi zmiešaný spevácky zbor z Vysokej pri Morave
nod vedením pána Róberta Dinuša, ženský spevácky zbor Nevädza
j Stupavy, doc. Jozef Luptáčik so svojim synom - čtenovia
Stovenskej fitharmónie, deti materskej a záktadnej škoty a ďatšie
osobnosti z obce. Tešíme sa na Vašu účasť!

S T R E T N U T IE J U B IL A N T O V
Movew^ra 2000 Ao/a Ma

Ma/MMý čajový výsek spósoč/7/, že

(%6Cf?o/n zíraáe vo ^ýsoke/ pr/ A/o-

Me/eáMO oko v)pMsŕ//o ŕ s/zŕčkM.

rove wŕ/á s/ávMosľ Zŕ?or pre oM/aw-

v spo/M/'eMkack sa p o rokock yyMára-

ske zá/ež/ŕosŕ/ pozva/ Ma s/ávMoyŕMý

yá /e?i ŕ/e kra/š/e ž/voŕMé oka/M/ky.

záp/s áo pawäŕMe/ kn/ky o^ce všeŕky

ľseŕkýw y'M^/7a/!ŕo/w ŕ ŕoMŕo cesŕoM

ŕ/e /MaMŽe/ské páry, kŕoré v rok//

k/akože/á/Me a pra/e/we eíŕe ve/a ro-

2000 os/ávŕ/ŕ J0 a v/ac ako 30 rokov

kov poko/Méko a šŕásŕMéko spo/oč-

spo/ocMéko ž/voŕa a sokáŕ Mzaŕvor/7/

Méko ž/voŕa. Af ŕoww áokré zárav/'e a

v okc/. Z pozvawýck 79 TMaMŽe/skýck

ž/voŕwý opŕ//M/z/WMS.

párov pr/š/o áesaľ Do/ewwé spo-

/M/eMky wa 7w/a<%M^ a/e a/ Ma yýz-

Dr^MMa 7b/Mecková

POSEDEME S DÔCHODCAM!
Vysoká pr/ Morave - Stáva sa do
brou ŕrad/c/ou, že každoročne,
v ráme/ mes/aca úcty k sŕarš/m sa
v obe/ Vysoká pr/ Morave koná
ŕrad/cné poseden/e s dócbodcam/,
ktoré organ/zu/e Obecné zastup/'ŕe/šŕvo so starostom obce, Zbor pre
obč/anske zá/ež/tost/ a kom/'s/a pre
m/ádež a ku/túru. 7ento rok pn/a/o
pozvan/e takmer 750 naš/'cb dócbodcoM
Starosta obce pán M/Van Lapč/k /cb
vo svo/om pr/bovore ubezpeč//, že
n/kto z ŕunkc/onárov obce nemá
poc/ŕ, že dôchodca /e n/'ekŕo nepo
trebný, zbytočný. /Vaopak, všeŕc/ s/
váž/me tých, kŕor/ roky pocŕ/vo pracova//', vytvára// bodnoty, pomába//

pn rozvo//' a zve/adovan/ naše/ ob
ce. / dnes mnob/ dócbodcov/a akŕ/vne pracu/ú v róznycb spo/očenskýcb a záu/movýcb organ/zác/ácb
obce, sú pr/k/adom pre m/adš/e generác/e. Všetc/ pr/ŕomn/ ma// radosť
a d/bým pot/eskom odmen/7/ týcb,
kŕor/ /cb pns// pozdrav/t! Bo// to der/
z materske/ a zák/adne/ ško/y ktoré
pod veden/m svo//'cb pedagógov
pr/prav/7/ pre svo//cb deduškov
a bab/cky pekný program. V /ebo
závere 7omáško K/'m//cka zasp/'eva/
pesn/cku "Bab/cko nauč mne čar/ston" a takmer 20 det/ bo na /av/sku
/'zatancova/o. Práve vtedy s/ mnob/
uvedom///' "ako ten čas neúprosne
/et/..."
Dr. Anna 7omečková

SPOMIENKA NA RODAKA
Vysoká pr/ Morave - Nie je to tak
dávno, keď naše kroky viedii na
cintoríny, aby sme si uctiti pamia
tku tých, ktorí už nie sú medzi
nami. Prvého novembra sme tak
mer všetci v tichej piete spomína!i na našich zosnutých. Tento
sviatok má pre nás dvojjediný
význam. Sktáňame sa nad mies
tom postedného odpočinku na
šich predkov a zamýšľame sa
nad zmystom života dnes. Je to
čas, kedy si viac ako inokedy
uvedomujeme, že žijeme iba
nepatrný časový výsek, pretože
k životu nevyhnutne patrí i smrť.
Kamenné pomníky na cin
torínoch nám pripomínajú, že tu
odpočívajú i ľudia, ktorí sa vo
svojej dobe mnohým prestáviii.
Významní rodáci. Jedným z tých,
ktorý je pochovaný na cintoríne
vo Vysokej pri Morave bot i pán
tgnác Vincek Hochštetský. Tento
pán ži! v rokoch 1901 až 1974.
Bot všestranne umetecky nada
ný, ľudový umetec v pravom
stova zmyste. Staršia generácia

ho poznata ako herca ochotníka i
profesionáta, spisovateľa, matiara, národovca. Jeho divadetná
hra "Stovenka vo vyhnanstve" sa
hrata s vetkým úspechom v USA,
najmä v Mitdwauke, kde žita
pomerne vetká stovenská komu
nita. Ako jeden z máta stovákov
sa tento pán presadit i v Hottyw oode ako herec, ate pre
dovšetkým ako výtvarník. Jeho
ornamentátne maľby zdobia kostoty v Marianke i Šaštíne. Aby
budúce generácie památati, bota
pánovi tgnácovi Vinckovi Hochštetskému 1.11.2000 na miest
nom cintoríne odhatená pamätná
tabuľa. Pietnej spomienky sa
zúčastni) i pán Anton Batáž s
manžetkou a bratom Karotom.
Práve oni si zaspomínati na me
novaného, pretože bot ich rodin
ným
priateľom.
Práve
oni
poďakovati starostovi obce a
obecnému zastupiteľstvu za to,
že sa v obci nezabúda na výz
namných rodákov.
Dr. Anna Tomečková

Z prijatia jubitujúcich manžetských párov

Vás pozýva na

S!LVESTROVSKÚ ZÁBAVU
31. decembra od 19^
Konzumné 499,- Sk
Predpredaj a rezervácie v bare reštaurácie
Te!.: 07/ 6593 4442
- bohaté menu - tomboia - disco - ohňostroj
- hosť (Eivis z Marianky)

Odhatenie pamätnej tabute pánovi tgnácovi Vinckovi Hochštetskému

PobpAjŠtMtlsltC ZVCSt)

Hodnotíme ro/í
P/avecký Šfvríok - /Va otázku, Čo sa v obe/ podah/o urob/f v tomto roku,
pan/ starostka /ng. Marg/ta f/schero^á bez rozpadov za//stova/a v památ/
a vero, /e sa č/m pochvá//ť Predovšetkým sa podar/7o po mnohých rokoch
ús///a, zr/ad/ť /ekáreň, ktorá podobne ako tuna/š/e zdravotné stred/sko bu
de s/úž/ť n/e/en domác/m, a/e a/ obyvate/bm Labu. Je to úspech, ak s/
predstav/me, že chor/ a predovšetkým sfatš/ k/d/a bo// odkázanŕ chod/ť s/
po //e/<y do Ma/ac/ek. <4n/ nák/ady na cestovné n/e sú v dnešne/ dobe zanedbate/né, takže /ekáreč /e nap/nen/m / soc/á/neho programu. Po vyše
devátročnom ús///sa podar/7o obe/ z/^/faŕ'dofác/u z fondu ž/votného pros
tred/a na dobudovan/e kana//zác/e. K trom m///ónom, ktoré pr/š// z fondu
obec pr/da/a svo/e tr/ m/7/óny (ž úveru) a do konca ŕ.r bude kana/ŕzačná
s/eť vybudovaná s/ce/e/ obe/ okrem časí/ Ko/ón/a. Popr/ te/to rozs/ah/e/ /nvest/c// sa podan/o aspoň č/astočne zrekonštruovať Dom smútku, yyma/ovaná /e /obradná s/eň na obecnom úrade, ktorá okrem obradov s/úž/ vere/nost/ a/ ako výstavná s/eň, v ktoré/ s/tomto roku yystavova// na/má domác/ ume/c/. Pozvo/u výstavby obce pr/spe/e /prepo/en/e vodovodne/ pr/po//(y pr/ s/d//sku za "Kožatexom". Okrem tobo z obecného rozpočtu pomoh//
a/ tuna/š/m ško/ám - zák/adne/ ško/e pr/spe// na učebná pomôcky; vybaven/e tned č/astkou 100 t/s/c korún, materske/ ško/e č/asfkou 25 t/s/c korún.
Zo šes^n/kónového rozpočtu sa uš/o a/ športovcom, na podporu č/nnost/
k/ubov obec vyč/en/7a 150 t/s/c korún a to všetko v podm/enkacb, kedy na/váčš/tn "prevádzkovým" výdavkom /e ť/nancovan/e obecne/ po//c/e, ktoré/
ex/stenc/a v P/aveckom Štvrtku /e v/ac než opodstatnená. V novom roku by
cbce// rea//zovafpr/stavbu pož/ame/ zbro/n/ce. A/a úče/y pož/arne/ oebrany
dnes s/úž/ /en /edna garáž. Zostáva dobudovať komun/kác/e v troch u//c/acb, kde sa momentá/ne k/adú kana//žačná potrub/a a začať s pro/ektovou pr/pravou komun/kác/e na s/d//sku "Kožatex". Rozpočet na budúc/
rok nebude vyšš/' ako tohtoročný, a/e obec mus/ ž/t; občan/a očakáva/ú
štandard, na kto/ý sú zvyknutá <4 tak pan/ starostku /pos/ancov obecného
zastup/te/štva čaká ne/ähká ú/oha - za rovnaké pen/aze, pr/ vyšš/ch cenách
aspoň to/ko" muz/ky", ako tento rok - ú/oha, ktorá potráp/ as/ všetky samo
správy..
-ocú -

Sforočn/ce na Záhon
Krásneho životného jubilea - sto rokov- sa dožila dňa 7. novembra 2000
jubilantka, občianka Lozoma pani Martina Horínková. Pri tejto milej
príležitosti jej zablahoželal starosta obce Ľubomír Haramia. Členky
speváckeho súboru pripravili pre jubilantku pekný kultúrny program.
Oslavy storočnice sa konali v Klube dôchodcov. Redakcia
Podpajštúnskych zvestí sa pripája ku gratulantom. Pani Horínkovej pra
jeme veľa zdravia a pohody. - ocú, red -

Ospraveďnenie
Redakcia Podpajštúnskych zvestí sa ospravedlňuje za novinárskeho
škrtiaka pri uvedení priezviska pani Juricovej z Plaveckého Štvrtka.
Ďakujeme za pochopenie.
-red-

Lábske ženy hýbu svetom
L ák - D o k ró p o v esí' ten to k rát preď ke/:/a všetky o s ta tn á O tom, že v L áke kýktt kn/tt/rnym , športovým o spo/očenským ž/votom ženy zárMŽené
v A7:vke /ákskyck ž/en. 7ento sp o/ok
oko/o p a n / P etr/kove/ neMstá/e <7okaZM/e, že o n/ nnava, prok/ém y, c/ stres
neí/okóŽM yyko/'a/'/ť ten s//ný rMŠeň,
ktorý/w so yyáa// no cestM ož/ven/a
ž/voto v okc/. Zo sekoM m a/á /en ten
to rok také poáM /at/a, k to ré ky /m
m ok// z á v /á/eť / väčš/e o k ce o m está.
L ákske y áš/an g y so p rem eň /// no s/á vnost^ ktoroM ž//o ce/ó okee. P o ck o vávan/e k asy óo/o /en yyvreko/en/m
spr/evoáM /Mos/ek, spevt/ o m nz/ky
ktoré so n /es// áeá/noM. ^ y á n / p re k 
vap/// /óAske J e t/ poí/M/ot/'/n D en J e t/, n o J s/óvnosťoM p o /eto v o /o //etoí//o o sypo/o no ncostn/kov cí/kr/Ay,
všetky í/et/ óo// oA Jorovoné o MŠ/o s a
o / <Vospe/ý/w. P o to m nos/ečŕova/o nev/Woné - nes/ýckané šp o rto v é poí/Myot/e - ženský yMt/?o/oyý tMrnq/', ktorék o so ZMČostn/// ženské k/MÍy z
oko//týck o/?c/. //d /o J o óo/o yýčornó, šp o rto v ý JMck z o v /ó J o / n o í/
ŕw/estny/n /kr/skom o í//vóc/ k o// sp o ko/n/ o n o í/fe n / yýkonw /yntko//st/ek.
//eck ý k o /o o n/ reces/o o z/nyse/ p r e
kí/mor A'o v/onocný cos pr/prov///
ženy ^tretn í/t/e s Af/kM/óšom. Okrem
ž/véko ket/ekem o, skntočnéko Aŕ/kM/óšo, zorgon/zovo// / v/onočný trk s
troď/cným / pockM tkom/, o /e / s m ost

ným ck/ekom s c/kM/oM. K tMnq/som
porkM yystMp// snkor ^mkre/o (ž <VrMžokne/ /Imer/cke/ ško/y z Frot/s/oyy/
s progromom ^mer/cké Honoce o v
poí/večer v okc/ zož/or/7 v/onočný
stromček. Kŕetky Jet/ ko// okí/orovoné ponožkoM p/noM s/oí/kost/. P od á
va/ so grog, p/vnč, pečené zem/oky...
všetko v réž// nocKenýck ž/en, ktoré
so rozkoď// tMto sokotM venovoľ svo/
vo/ný cos ďetom o okc/. Okčf/vMkoí/né, že so takéto n/ečo poďar/ nrok/ť í/nes, k eíf n/kto nemá čas an/ na
svo/'/ck na/k//žš/ck. Zastav/// sa na
ckv//'M, aky rozí/áva// radosť. 7o JokóŽM /en ženy - motÁy, ženy, ktorým
n/e j e /bkosta/ný ž/vot v okc/ a sna
ž/a sa yytvor/ťprostrečŕ/e, ktoré nepr/amo yyckováva o yytvóra vztak k
roJne/ JeJ/ne. 5*vp/OM č/nnostOM w
várp/M neopokovate/ný ko/or/t, ktor^mnokým okc/am ckýka. ľí/aka tým
to ženám, vďaka poa^ore zo strany
starostn a okecnéko Mroán, so /mp oáar//o prekMá/ť áeaf/nM z /eta/g/e.
Me/en tým/to ve/'kým/ poáM/ot/om/,
a/e q/ okt/v/tam/, ktoré SM ve/m/ popM/árne - cv/čen/e aerok/kt/, cv/čen/e
pre starš/ck. O tom, že prtk/aáy pr/tákM/M sveáč/ a/ Takt, že so prekra/a
a/ m/ááež, ktorá s/ ckce zr/aá/ť svo/
kkvk, zoča// yňngovoť šockoyý krMžok, trénM/M ženy ^vtka//stÁy vo/e/ka//st/... ^kMtočne nspešný rok/
-O C M -

PobpAÍŠflítlsltC ZVCSfi
Zásaŕrová činnosť Jednotky Zboru PO OÚ
v Ma/ackách za ŕr/ štvrte roka 2000.
Preh/ád zása/iove/ č/nnost/ Jednotky Zboru pož/arne/ ochrany; O L/ v Ma/ackách vo svo/om zásahovom obvode za tret/ štvhrok roku 2000;

POŽIAR
TEC H NIC K Ý ZÁSAH
P LAN Ý POPLACH
E K O L O G IC K Ý ZÁS.
CVIČENIE

[64
65
25
1
4

SKODA V
SK
7 702 600
14 259 200
! 000
2 000
0

VÝJAZD Y CELKOM

259

21 964 800

POČET

UCHRÁNENÉ
HODNOTY
69 760 000
!3 436 000
2 000 000
t 000 000
0
36196 000

USMRT.

ZRANENÍ

0
5
0
0
0

]
29
0
0
0

5

30

Preh/ád pož/'arov, pr/ ktorých zasahova/a /ednofAa Zboru pož/arne/ ochrany;
OÚ v Ma/ackách pod/ä m/esta vzn/ku;
POČET
LESNÉ PORASTY
VYP A ĽO V A N IE /TRAVA, STRNISKO /
OSTATNÉ PRÍRODNÉ PROSTREDIE
SKLÁDKY ODPADOV Á KONTAJNERY
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY /CESTNÉ /
OPUSTENÉ OBJEKTY, PROVIZÓRIÁ
KR M OVINY, STOH SLAM Y, SENA
jD O VY SKLADOV
vYROBNE HALY
PRACOVNÝ STROJ________
ENERGETICKÉ OBJEKTY
CELKOM

USMRTENÍ

ZRANENÍ

164

Z rozboru zásahove/ č/nnost/ /ednotky Zb. PO OÚ v Ma/ackách a zo štat/'st/Ay pož/arovost/ vyp/ýva, že na/v/ac pož/'arov vzn/A/o v /esných porastoch
/42/, trávnatých porastoch /36/ a ostatnom pr/rodnom prostred/ /24/. Ph
/esných pož/aroch bo/o za th štvrte ro/ca v okrese Ma/acky zn/čených cca
77 543 ár /esných porastov patr/ac/ch Štátnym /esom a L/rbar/átom v ok
rese Ma/acAy.
<*
Pož/arovosť za tret/' štvrť roA v okrese Ma/acAy z h/ád/sAa výšAy š/rody
ovp/yvn/// na/má pož/are osobných motorových voz/d/e/ /7/ a to na/má
pož/a/; Ato/ý vzn/ko/ dňa 22.9.2000. Jedna/o sa o pož/ar osobného
motorového voz/d/a zn. VW Go/ŕ, zaparkovaného pr/ bytovom dome na u/.
D/he/ v Stupave, ktorý bo/ zapnč/nený úmyse/ným konan/m nez/stene/ //z/cke/ osoby. Ma//te/bv/ voz/d/a bo/a pož/arom spôsobená ce/ková šAoda
200.000,- SA.
Óa/šŕ pož/a/; kto/ý výraznou m/erou ovp/yvn/7 pož/arovosť za tret/ štvrť roA
a zasahova/a ph ňom Jednotka Zb. PO OÚ v Ma/acAách bo/ pož/ar osob
ného motorového voz/d/a vzn. MV Po/o, Atorý vzn/Ao/ dňa 3.8.2000 na
d/a/h/c/ D2 v A.ú. obce Závod. L/vedený pož/ar bo/ zapnč/nený vod/čom,
"*'fý v sAorých ranných hod/nách upado/ do m/ArospánAu a z/š/e/ so svovoz/d/om m/mo vozovku, Ade naraz// do stromu a voz/d/o sa prevrát//o.
Vodičov/ sa z voz/d/a podan/o vys/obod/ť a nás/edne zača/o auto hor/eť
Ma//te/ov/ voz/d/a bo/a uvedeným pož/arom spôsobená ce/Aová ŠAoda
500.000,- Sk.

PoMcia - bezmocná?
Na stretnutí občanov odzneta pripomienka občana , staršieho pána,
dôchodcu, ktorý si pri chôdzi pomáha päticou. Pýta) sa, či mestská
potícia je skutočne tak bezmocná, že nemôže zakročiť proti
bezočivým vodičom osobných i náktadných automobitov, ktorí drzo
parkujú na chodníkoch a to i z dôvodu, že je im zaťažko urobiť pár
krokov navyše za nákupom svojej desiatej. V Stupave je dosť obvyktým javom parkovanie na miestach, na ktorých to zákon a dokonca i
osadená značka nedovoľujú. Je pravdou aj to, že dopravná situácia
je tu katastrofická, že nemáme vybudované a vyznačené parkovisko,
že povotené parkovanie po obidvoch stranách Htavnej utice ohrozuje
najmä chodcov i ostatných účastníkov cestnej premávky. Do tohto
chaosu pravidetne vstúpi zopár kamiónov, ktoré si to veseto šibujú
cez Stupavu, spokojní, že ušetriti na poptatkoch za diaľnicu, pritom
technický stav niektorých vozidiet je na pokraji únosnosti. Vo
večerných hodinách pre kamióny nie je probtém, aby cez Stupavu
preteteti stovkou, i rýchtejšie, najmä z "kopečka" v Máste. To, že nie je
možné zabrániť im v užívaní štátnej cesty, to vieme a je nám to jasné.
Môžeme im znepríjemniť túto "dobrú" votbu napríktad kontrotou
dodržiavania rýchtosti, kontrotou technického stavu vozidta, proste
prostreidkami, ktoré sú v rukách potície a ktoré znepríjemňujú život
každého vodiča. Jednoducho spestriť im to tak, aby sa im neoptatito
prechádzať cez Stupavu. Spamätať by sa mati kompetentné orgány,
pretože, ako sa v Stupave už bežne tvrdí, raz niekomu povotia nervy
a vysype na htavnú cestu fúru kameňa a "bude dojezdzené". To by asi
neboto to správne riešenie, ate pohár trpeztivosti sa napĺňa po kvap
kách, takže pozor na tú postednú... Na úrovni mesta stačí, ak mest
ská potícia bude aktívna na miestnych komunikáciách. O tom, že to
ide, stačí sa presvedčiť v Záhorskej Bystrici, skúste si zaparkovať ten
tak, kde sa vám zachce, nebodaj na chodníku. Kde sa vzati - tu sa
vzati, v okamihu tam boti poticajti i s btokovou pokutou. Podobne to
funguje v Matackách a nepomôžu vám ani známosti ! Nemati by sme
čakať na to, čo urobia tí hore, treba využiť všetky možnosti, ako použiť
zákonné prostriedky (a právomoci nie sú až také obmedzené)
a urobiť si poriadok aspoň vo "svojom hniezde".
-ps-

Matejov foxteriér
Ma X. ročn/ku medz/národne/ výstavy psov v Brat/s/ave, ktorá sa kona/a v auguste sa predstav/7o v/ac ako dvet/s/c rôznych p/em/en a vys
tavoval vystavovateľa zo 74 európskych štátov. <4ko tret/ v sútáž/ Jun/or
ŕ7and//ng sa um/estn/7 foxter/er h/adkosrstý De/mart Lemart, ktorého
vystavova/ Mate/ Brbúch zo Stupavy. Dodatočne, a/e predsa ešte
v tomto roku, b/ahože/áme.
- red -

Preh/ád techn/cAých zásahov pod/á druhu;

DOPRAVNÁ NEHODA
TECHNICKÁ POMOC
INÝ TECHNICKÝ ZÁSAH
OTVÁRANIE BYTU
VÝŠKOVÁ POMOC
ZD R AVOTNÍCKA POMOC
CELKOM

POČET
29
)7
12
5
1
t

USMRTENÍ
4
0
0
!
0
0

ZRANENÍ
27
0
0
0
0
2

65

$

29

Vážna dopravná nehoda pr/ Atore/ zasahova/a Jednotka Zb. PO OÚ
v Ma/ackách sa sta/a dňa 22.8.2000 na ceste //.tr/edy Pernek - Ma/acky /pr/
Kuchynskom /et/sku/, kde doš/o k zrážke osobného motorového voz/d/a zn.
7oyota Coro/a a zn. Lada 7300, pr/ ktoré/ bo/o osem osôb zranených
a jedna osoba usmrtená, jedna osoba pod/áh/a zranen/am v nemocn/c/.
V danom pr/pade pnš/ušn/c/ /ednotAy PO posAytova// prvú pomoc zra
neným osobám do pr/chodu /ých/e/ zdravotne/ pomoc/. Puč/nou nehody
bo/a pravdepodobne nepr/meraná rých/osť jazdy a neodhadnut/e vzd/a/enost/ pr/ predb/ehan/. Ce/Aová škoda spôsobená touto nehodou bo/a
vyč/s/ená na 400.000,- Sk.
por. PO Pathk Mackov/ch
-

13-
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Mikutáš v Zohofe
OZa, Farský úrad, ZŠ a MŠ pripraviti pre deti
dňa H2.2000 Mikutášsky večierok.
Opäť tu bo) po roku deň, kedy sa rozozvučali
zvončeky a rozžiariti detské očká. tste viete,
o čom hovorím. Áno, prišiet k nám "Mikutáš".
Stato sa už tradíciou, že v Zohore je teno deň
výnimočný pre všetky deti obce. Tieto sa
v hojnom počet spotu s rodičmi stretíi v kuttúrnom dome, kde im Mikutáš nadetit darčeky
a samozrejme ich poteší) svojou prítomnos
ťou.
Nezostato však ten pri darčekoch pre deti,
ate i pre Mikutáša, ktorému deti pod vedením
p. učitetiek pripraviti pekný krátky program.

Kuitúra v obci v kocke
- Obecný úrad v spotupráci s Vidieckou reš
tauráciou usporiadati dňa t7.tt. diskotéku s DJ
Montym.
- Poľovnícke združenie Havran po viacročnej
prestávke pripravito skvetú Katarínsku zába-

Kone jak živé ...
Já sem hnet povidaua, že hospodárení našého
zaťa je pro našu rodzinu strašným proktecím.
Morová rana prociva ternu je škrábanec, z kerého ani chrasta není. Už sem to ráz spomínaua,
že sa dau na poinohospodársku výrobu, začau
chovat dvacet stépek. Bitanční krivka k dnešnímu dňu je zahnútá smjerem doie, tri chudere už
nejsú medzi nima ani nama, dvje z teho zadáviua bjesná kuna, pri tovje na ňu náš Štefi - zať,
skoro došeu o ruku, ket nastavovau žeteza,
jednu doktvati vtastní - stépky. Konečne sa
odhodtau, že porádek v tem všeckém spraví
tedatak kohút. Ešče v téce Štefi kúpiu pjekného
kohúta, kerého v počítači omyiem zaradziu do
zákiadního stáda a proto mu nevychádzaua stoprocentní nosivost vajec. Furt nevjedzeu gde je
chyba, probovau každú jednu, esti má v sebje
vajíčko a predsáj, aj ket šecky sa snažiti a nositi
jak strhané, furt neptniti ptán. Na svúj omyt
došeu, čím svoje stádo omiiosciu a pridau ím na
žraní, keré ím, predtým, jako za trest snížiu. Už
byu teda pokoj, až tot byti na záhradkárskej
zábavje a tam byua v tomboti cena - živý kohút.
Co sa tak často nestává, moseti ho vyhrát akorát tí naši. No to byuo radosci a hnet aj staroscí.
Nie ho nenapaduo, eném ho pridat do tej jeho
farmy. No pravdaže, jak cudzího, začatí ho ktvat
a prenastedovat, chudák kohútek, nesedzeu ani
stépkám, né to ešče temu starému kohútovi. Né
nadarmo sa povi, že každý kohút sce svoje hno
jisko a co sme mneti robit, ket na tém dvorku
byua eném jedna kopa. Já sem Štefovi hnet
povidaua, zeber núž šmikni ho a bude potéfka
na nedzetu. A on, že né, že bych eném vraždiua,
že nescem mu dat šancu a že šecko vidzím
katastroficky. Jak katastroficky, povidám mu,
šak sa kukni jak ho bijú, jak ho nescú, ani žit mu
nedajú. A on, tudé dobrí, mi povidau, že keby
sem išua já do Stovnaftu, medzi cudzích, též by
mňa najprv biti a nesceti, že si mosí každý najprv
zvyknút. To sa mňa vetice dotkuo. Ná co bych
já, dúchodkyňa chodziua do Stovnaftu, co sem

Aká by to však bota oslava bez hudby a tan
ca? O tie sa tradične postarata VEGA a DJ
inga. Vetkým tákadlom bota tiež tombota,
v ktorej boti zaujímavé ceny.
Tanec a vesetá nátada sa niesti cetým
vydareným večerom, ktorý bot obohatený
o divadetné predstaveniue mtádežníkov.
Zostáva nám ten dúfať, že Mikutáš o rok
príde opäť. Veríme, že nám zostanú priaznivo
naktonení všetci sponozori, ktorí sa svojou
prácou, pomocou i sponzorskými darmi
podieiati na úspešnosti tohto dňa. Všetkým
im patrí naša srdečná vdáka. Rozžiarené
očká a radosť detí je ptatidlom, ktoré je
najdôtežitejšie pre nás dospetých.

vu s bohatou tombotou a chutným srnčím
gutášom.
- DPZ v Zohore nás pozýva na sitvestrovskú
zábavu, v cene vstupenky 350.- Sk je započí
taná večera u Šutaja a t/2 fľaše šampan
ského, do tanca hrajú Krištofovci.
já odkázaná na nejaký vedtajší zárobek, ket
pobírám pjekný, vaiorizovaný dúchodek?! Ná
snad by nesceu, ten somár ušatý, abych išua
podstarost ešče robit t A potom co by mňa gdo
biu a túkeu a co sem já on. Eném by negdo
skusiu, do mňa sa púščat. Atebo, že by mňa
nesceti, mňa, kerú volali robit do podatetne a
sceti mňa rekvatifikovat, abych mohua kopírovať
na kopírce, mňa by nesceti ve Stovnafce, mňa
by sa veru nestrásli !? Zať htedzeu jak kúň z
vagóna, ostau jak obarený, že on to povidau
obrazne, eném jakože... Já vím jaksto povidau,
já nejsem sprostá, abych nerozeznaua jaksto
mysleu. Do teho sa zamíšaua moja céra a jeho
žena, že mamičko, kerá sa zmohua eném na
zvotání: šak to tak nemysteu. Co na tem jak to
mysteu, já vím jak to povidau. Do Stovnaftu by
mňa honiu a ešče sceu, aby mňa tam túkti a zte
mi robiti. Já kebych sceua si nájdem pjeknú
robotu, nemosí mňa postlať do Stovnaftu. A teho
kohúta zarežem, keby sa tvúj aj na huavu stavjau a potovička bude moja. No ten takomec, ten
vred červený, ešče pridau, že co scem detit, ket
ho oni vyhráti ... Než sem sa nadýchua do
útoku, došeu múj a povidá, že súsed nám
odkazuje, aby sme sa nehnevati, že on zato
nemôže, ale že ket ten kohút k ním preteceu, co
sa dauo robit ... Ná co by sceu robit, povidám
zaskočená, esti preleceu k ním, nech ho prehodzí cez ptot tam kam patrí! A múj povidá - šak
to, není co prehodzit. Jakže není co prehodzit,
co ho zedti ? Oni ani né, jejích pes ho zežrau. To
hyjena dzivoká, huadná, nenažraná, uslintaná,
smradtavá, pršina prašivá, sprostá jak ceuá
jejích rodzina, bjesná, neočkovaná, dohoví s
kým krížená, krivá a šmatlavá, hniuá jak veš a na
kohúta jak šikovná, blechavec blechavý, had
chupatý, stepý jak pučtok, škutavec škutavý,
vychrtuý jak puot, krkavec krkavý, na našého
kohútkattuadný, keby sa sceu sčemerit, nech
mu tí očiská vylezú a kŕč nech ho tahá po samé
hvjezdy a dobre otuče o mjesíc na nebi .... fuj,
skoro sem sa od jedu zadusiua!

Obec Zohor uvítdo
v r. 2000 nových občionkov

Rábek Mikutáš 7 1 Bratistavskó 5
Vícen Matej )5J. Železničiarska !4
Kubiš Adam 20 1 Bratistavskó!
(ahadoj Simeon 3.2. Dotná 69
Lichoňovó Aiexandra 3.2. Domkórska 25
BartatskóEma5.2.Žetezničiarskat4
Zaičkovó Karolína 8.2. Lábska 7
Vaškovičovó Denisa 28.2. Požiarnička 20
Haydari-Nejat Thomos 4.3. Nový rad 5
Stoboda Atexander [5.3. Škótska 3
Košfá) Martin [6.3. Struhárova 24
Rybárová Šimona 20.3. Kvetná 27
Ondračková Pavtína 9.4. Lábska !8
Šarkozyovó Vatéria 27.5. Ma trávnikoch 9
Mojžiš Samuet )4.6.Že)ezničiarska )2
Hovtiková Dušana 7.7. Ootná !0
Kotterová Hetena [4.,7. Do!ná )32
Beňa Adam )6.7. Na dietoch 21
Šomorjoi Monuet t6.7. Lábska 9
Krechňák Ladistav [8.7. Lábska 3
Varga Phitip 2).7. Bratístavká !4
Jurkovič Jakub 30.7. Na dietoch 66
Svkorovó Barbora 8.8. Kováčska 20
Ktimentová Ktaudia [9.8. Lábska 23
Raschmann Adrián 23.8. Na dietoch 57
Bertovičovó Dominika 3 )A Struhárova [8
Sedláčková Angetika 25.)0. ŽetezniBarsko 3
Gžmóriková Terézia 7.t). Kováčska 22

S úctou a spomienkou
Stroš Michat [925 Kvetná )5
Seko Ftorián !930 Záhradná [4
Spustová Mária [920 Hviezdostavova 28
Vachátková Mária [930 Sadová 3t
KružtíkJútisu [936 Na dietoch 55
Didáková Františka t93t Sodová 33
ŠvitterJozef!9ttMtynskát)
Švanda Štefan )92t Pofná t
Kovór Nikodém )923 Pofná 0
Kráf Miroslav Í954 Krivá Í8
Eder Micha) )9t4 Staničná )t
Potáková Emítia t948 Domkórska 7
Kovárová Anastázia [930 Kováčska 3
Havlín Jozef [924 Kvetná 2
Mundok František [943 Ontorínska [3
Mackovit Adotf )923 Hviezdostavova t4
Masarovičovó Jútia [945 Na zóhumní )5
Pokorná Rozátia t906 Lozornianska )9
RNDr. Michátková Bibiana t936 Sadová 3
Leskovská Margita t924 Domkórska [9
Ktiment Jozef t9t5 Struhárova t4
Martinkovičová Jútia t924 Lozornianska 4
tvicová Mária )9t7 Dotná 62
Mistríková Maraita t9t8 Staničná !9
Fisterová Anna )953 Na zóhumní 6
Sabot Pavot t9t6 nám. Mtádeže t6
Pavtík Jozef t945 Kvetná 30

#

Obec Zohor b!ahože!á všetkým novo
manželom zosobášeným v roku 2000

Eduard Vtošič Ktaudia Haramiovó t2.2.
Roman Varga /Bratistava/Janette Dinušovó t9.2.
Roman Pották /Matacky/ Katarína Havtíkovó/Malacky/ 4.3.
František Hrodek Anaetika Stheerovó /Ptav.Stvrtok/ 29.4.
Vtadimír Haramia Andrea Frindrichová /Bernotókovo/ 27.5.
František Ščasný Magdaténa Haramiovó 27.5.
Branistav Vyora) /Lozorno/Sytvia Padvkutová /Pernek/ 3.6.
Marce) Mravík /Jakubov/ Marceía Potáková t0.6.
Peter Struhór Lívia Strošovó !9.8.
tng. Ján Kremeň !ng. Lubita Janovská /Bratistava/ 9.9.
Jozef Fusek Martina Matová /Vysoká p.M./ 23.9.
Jozef Vatentín /Bratistava/Martina íermáková /Bratistava/ 7.!0.
Peter Daubner /Bratistava/ Linda Suchová 18.1!.
(podta (kÚ Zohor)

-
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KOOPERATTVA
č!en európskej poisťovacej skupiny
WiENER STÄDTiSCHE

KOOPERATiVA poisťovňa, a.s.
sa Vám predstavuje
KOOPERATiVA poisťovňa, a.s. je prvou a najväčšou súkromnou poisťovňou na siovenskom poist
nom trhu. Vznikia v roku 1990 ako univerzátna poisťovňa nového typu a jej poisťovacie s!užby boti od
začiatku prispôsobené európskemu poistnému štandardu. Počas desiatich rokov svojho pôsobenia
na trhu si vybudova!a pozíciu stabitnej a úspešnej poisťovne a napriek štáte rastúcej konkurencii
dokázaia trvato zvyšovať svoj podie! na poistnom trhu. Darito sa jej aj vďaka podpore a využitiu
'^úseností jej majoritného akcionára - vetkej rakúskej poisťovacej spotočnosti Wiener Städtische
^tigemeine Versicherung AktiengeseHschaft, ktorej akcionársky podie) v súčasnosti predstavuje
85,45 % akcií.
V súčasnosi ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám vyše 60 produktov životného
a neživotného poistenia, ktoré zahŕňajú variabitnú ponuku poistení pre každého. Všetky ponúkané
produkty a ich všeobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu štandardu. Kvatitné zaiste
nie poisťovne v zahraničí umožňuje uzatváranie poistných zmtúv s vysokým poistným krytím.
Pre zvýšenie dostupnosti svojich stužieb a komfortu svojich kiientov KOOPERATiVA poisťovňa, a.s.
postupne vybudovaia obchodnú sieť ztoženú z 8 agentúr, 57 kancetárií a obchodných miest a 317
reprezentácií na cetom území Siovenska. Svoje siužby zároveň poskytuje aj prostredníctvom siete
poisťovacích poradcov a poisťovacích maktérov, vrátane vtastných maktérskych spotočností. Všetky
aktuátne informácie o jej poistných produktoch a siužbách môže kiient i každý občan získať na

bezplatnej infoiinke 0800 120 000.
' OOPERATiVA poisťovňa, a.s. je čtenom významnej európskej finančnej skupiny Bank Austria
ureditanstatt a poisťovacej skupiny Wiener Städtische, do ktorej patria d'atšie siiné rakúske poisťovne
a zahraničné dcérske spotočnosti pôsobiace v štátoch strednej a východnej Európy. KOOPERATiVA
sa tak môže oprieť o sitného a skúseného partnera a s jeho podporou aj v däiších rokoch
pokračovať v úspešnej činnosti na siovenskom poistnom trhu.

Reprezentácie agentúry Bratisiava:
Martinec Roman

Vaiovičová Magda

F. Kôstku 59
Stupava 900 31
lei.: 07/ 6593 6514

Krátka 2
Zohor 900 51
Te!.: 07/6596 1287

Ledníková Anna

János Aiojz

Lozorno 376
900 55
Te!.: 07/ 6596 8377

Lozorno 361
900 55
Te!.: 07/4488 4448
mobil: 090á 365 217
-
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P o b p A jš tú n s k c

Konečne sa a/ s/e Sŕupav/e za čau
bo/ s /7/oďavcama a ŕo bneŕ s ce/op/ošn/ deraŕ/zác//ú. Pocbop/ua
sem, že ŕá háveď; co už byua ŕa/f
drzá, že a/ bezdomovc/ mose//
bo/ovaŕ s poŕ/fanma o svú/ /fonŕa/né/; mos/ byŕ zn/cená na šec/fýcb
m/sŕác/7 a naraz, ŕa/f aby nebyuo
ún/7fu. s/fuŕečne ún//fu nebyuo o
čem sem sa presv/edč/ua na
v/asŕn/' /fož/, ŕeda a by c h byua
presná na /fož/ našébo kocúra.
Pov/nne sem s/ došua na bas/čs/fé depo pro svo/u dá v/fu. Ve
/ronce, /ferá ŕam sŕáua byuo a/ vese/o, /eden sŕ/ýče/f s/ ŕebo pýŕa//
v/'ec, žeby ŕo odnes// do par/amenŕu, /feŕ v nemec/fém naš//
drogy ŕa/f necb by sa v ŕem našém našeu aspoň /ed na /frysy
Mé všeŕc/ sa ŕemu sm/7/, ne/fe/ý sa
mrač///. Ša/f ŕen sŕrýče/f ŕo ŕa/f
nemys/e//, rozumný ŕvor s/ na ŕýcb
granu//fácb nepocňuc/ a sprosŕému n/c nepomože/ Donésua sem
ŕo dom a bneŕ sem s/ zavo/aua
sŕarébo, abycb mu vysv/eŕ//ua, že
ŕo ne/sú an/ č/psy an/ č/p/fy an/
barevné or/š/fy ŕeda n/c ŕa/fé, co
by mobeu bez nás/ed/fú na zdrav/
sebrúmaŕ. Poznám svo/'/cb /udz/^
moseua sem mu ŕúŕo /nšŕru/fŕáž
sprav/ŕ, /ebo m/ ráz zedeu nam/sŕo cu/fu/e č/pe/f a našému psov/
zas konzervu. Vypraž/u s/ ŕo /a/f
/anšm/d, ešŕe s/ /f ŕemu sprav/u
brano//fy a zbáňau ŕaŕar/fu. /S/ /feŕ
m/ na oŕáz/fu, es// ŕo pocbop/u
pn/fýveu, nebyua sem s/ /sŕá es//
sa do ŕebo v nesŕrážene/ cbv;7e s
cbucú nepusc/'. Pe/fu na/prv mos/m na búr/ a v /fomor/ poupraŕovaŕ až poŕom /m ŕo nasypem, ŕa/f
sem ŕo sAovaua v /fucbyn/ na kre
denc. Dosŕ vyso/fo, aby sŕa/ý /fŕe
mu nedočábeu. V /fomor/ a/ na
búr/ sme mne// myš/ncú /a/f
mauýcb bro/fú, /a/f sem šec/fo
poodŕabovaua a pr/ŕem našua a/
gumá/fy co sem sa /cb nab/edaua od ŕe/ pos/edn/ povodn/, a ešče sme /cb a/ nap/sa// do zezna-

zv e s te
mu poš/fodzenébo ma/eŕ/fu pro
po/scovňu. Ša/f nám /cb od rád
vyčár/f//, že /e ŕo zanedbaŕe/ná
bodnoŕa. Pro mňa ŕo byuo dosŕ,
/ebo sem s/ /cb donésua ešče ze
ze/áme, /feŕ ŕungovaua, a dnes/fá/
s/ /cb nemôžem dovo//ŕ /fúp/ŕ,
/ebo sŕo/á ŕo//fo /a/f sŕrev/ce do
/fosŕe/a. Zbáňaua sem /cb a/ na
/arma/fu, re/fu ne/a/fé uac/nš/^ a/e
an/ ŕ/ v/eŕnamc/ /cb nemne//. Ker
sem ŕo porob/ua nasypaua sem
ŕe/ oŕravy na šecAy m/sŕa, nažerŕe
sa/ Cbodz/ua sem /faždý deň /fu/faŕ es// ŕo m/žne, a mos/m pov/daŕ, že /m cbuc/uo. /S/e ŕo sem
nev/'edzeua, že /m pr/ŕem pomábá a/ náš /focúr Až naráz b/edz/m
na nebo, ŕa/fý čemý /fožucb má,
re/fu vo/a/a/fý /e pob/ednúŕý A /feŕ
sa dop/az/u a /edvá/ vyp/az/u /azy/f až m/ došuo sparne. 7en /azy/f
byu /fonc b/7ý. Má co sas nažrau
vápna, ša/f m/sný a sprostý s/ /a/f
ŕvú/ pán, pov/dám mu, a/e nemu
do sm/ebu nebyuo, an/ ocas sa
mu neposŕav/u, ŕabau bo za sebú
/a/f šnúru, /a/f /feby byu na e/e/fŕr//fu. Popadua sem /foš sŕrč/ua
/focúra do /foša sedua na p/c/g/
a /eceua za do/fŕorem z Par/fu.
7am byuo /udz/ v/ec /a/f na reve
rende, /feré byuo oproc/. <4 šec/
sme ŕam mne// pob/ednuŕýcb /fo cúrú. Má co uder/u na /foč/fy vo/a/a/fý mo/; /fonc sem sa /a/fua. A/e
čoby ŕo sa ŕ/ naš/ m/Váčc/ nažra//
ŕebo /edu. D/agnóza byua /asná,
možnosc/ ponú/feu dv/e - uŕrac/ŕ
a/ebo d/bodobo /éč/ŕ. Pozbodua
sem sa pro /éčen/' a sŕaua sem sa
na dva ŕýdne opaŕrovaŕe//fú našébo /focúra. Vy/zžau sa z ŕebo,
/azy/f má červený, dosŕau p/e/fnú
ŕarbu a s/ope eném m/éč/fo. Kaž
dý deň s/ pozorne preb/édám sŕa
rébo. Kone /e z ŕebo nervózný, a/
s/ dau zá/ežaŕ na byg/éne, a/ sa
p/e/fne o/io//. Mev/ proč s/ bo pre
b/édám. Mos/m bo pozorovaŕ, es// nezačne b/ednúŕ. á dávám mu
p/ŕ m/é/fo, ŕo mu moc necňuc/
a/e zaŕo má /azy/f ŕurŕ červený.

P O Z V Á N K A
na !!. ročník výstavy betlehem ov

JASU Č KY 2000
v Záhradnej gaiérii v Piaveckom Štvrtku
Vernisáž výstavy: 2 5 . 1 2 . 2000 o 15°°
(prekvapenie - živá ovečka)
Výstava bude otvorená: od 26.12.2000 do 2.1.2001
d en n e od 10°° do 20°".
Možnosť zakúpenia betiehem u
a rôznych vyrezávaných ľudových figúrok.
Riad ko vá

in ze rci a

#Predam z rodinných dovodov
pekného 1-ročného psa - HOVAWART, ptavá farba. (4000.-)
Tei.: 0905/ 322 302
* Predám piynové gamatky, pri
etokový ohrievač vody, kúpeľňo
vý radiator, ei. odsávač pary do
komína do kuchyne, drevenú
rozkiadaciu posteľ mahagón a

rohovú kuchynskú tavicu z rodin
ných dôvodov.
Te!.: 0905/934 828
(
(
* Predám zachovaiý piynovy
sporák. Cena dohodou.
Tel.: 07/ 6593 4453
* Hľadáme st. pána (aj dôchod
cu) na údržbu rodinného domu a
záhrady v Borinke.
Te).: 0903/ 270 215,
0903/ 270 216

íntemacionáH opäť na ttávnihu
Sŕupavs/f/ "sŕar/ pán/" bez ŕuŕba/u /ednoduebo nemôžu ž/ŕ! Mevad/^ že
rad za radom os/avu/ú o/frúb/e výroč/a a ma// by sa poma/y cbysŕaŕ'do
dôcbod/fu. /cb e/án nemá bran/c. ^ ŕa/f os/avu/ú ž/vor po svo/om.* bra/ú
fuŕba/ n/e/en doma, a/e a/ v zabran/č/. Úspešne/

Za hranicami
/nŕernac/oná// Sŕupavy poŕvrdzu/ú známe bes/o, že " n/e/en cb/ebom /e
ž/vý č/ove/f". V m/nu/ýcb ro/focb bra// už páŕkráŕ na medz/národnom ŕurna// v ŕa//ans/fom P/cc/one, /fam m/er/a /fro/fy európs/fycb veŕeránov.
Do/fonca sa raz prebo/ova// až do ŕ/ná/e/ M/Vén/ový ŕurna/ pocŕ/7o svo/ou návšŕevou 80 družsŕ/ev. Organ/žáŕon sa preŕo rozbod// p r esu n ú ŕ'ŕ' "*
na/ do ra/fús/fa, preŕože /fapac/ŕa /ednoduebo nesŕač/7a. Veŕerán/'
nabáňa// "za /foženou" na ume/e/ ŕráve a vo ŕorme m/n/ŕuŕba/u. Pod
veden/m manažéra Sŕupavčano^ Joze/a Dugov/ča, vybra// naš/ v mesŕeč/fu Meus/ede/ am See svo/u s/fup/nu a ča/fa/a na n/cb //ná/ová
s/fup/na vo V/edn/. Vo šŕvrŕf/ná/e /cb vša/f zasŕav/7 nes/forš/ v/'ŕáz ce/ébo
ŕuma/a, domác/ V/edenčan/a. V /fonečnom porád/ bo// sŕupavs/f/
/nŕemac/oná// š/esŕy a my /m /f úspecbu srdečne b/abože/áme.

JubHanti
60-ŕe naroden/ny Franŕ/š/fa M//fu/ášovýcb a 50-ŕe Šŕeŕana Daráša bo//
sympaŕ/c/fým dôvodom na sepŕembrové sŕreŕnuŕ/e /nŕemac/oná/ov
Sŕupavy so S/ovanom Braŕ/s/ava. Ma záborác/fy ŕrávn//f zav/ŕa// ŕa/fé esá
býva/e/ čes/fos/ovens/fe/ reprezenŕác/e a/fo /Vrd/zc/fa, Šveb//7f, /-/orný,
Muŕ/fov/č... Domác/ napo/fon ŕáž/7/ zo sŕre/ec/fe/ prevaby a vybra// 4/2.

Mestské kuMúrne stredisko Stupava
v spolupráci s A S Actoris systém pripravuje:
K urz "Práca s personálnym počí

Trpkosť v ústach

tačom

7o, že /nŕernac/oná// sa nevzda/ú, do/fáza// mnobo/fráŕ. Poveda// by sŕe,
že napne/f ŕomu, že de /acŕo rperezenŕova// S/ovens/fo na busŕo
obsadenom ŕuŕba/ovom ŕuma/7 s/ muse// všeŕ/(y ná/f/ady brad/ŕ' sam/?
/4 že domác/ ŕanúš//fOv/a sa dozvede// o zápase, /fŕo/ý bra// 23. sepŕembra v Sŕupave /ed/'ne z p/aŕ/fovébo predpo/udňa/š/ebo oznamu v
m/esŕnom rozb/ase?
Preŕo ŕouŕo cesŕou /nŕemac/oná// dá/fu/ú sponzorov/ MLSF7; /fŕorý
pr/spe/ /f zabezpečen/u pobosŕen/a pre s/ávnycb S/ovan/sŕov a a/
domác/cb bráčov.
Mon//fa Šveb/ová

pre začiatočníkov''
s tru č n á o sn o v a : W in d o w s , M S W ord, M S E x cel
! 0 d n í /4 0 h o d ín , v č a s e o d 16^° do í 9'° c e n a
k u rz u : 2 7 5 0 ,- S k

Kurz je akreditovaný MŠV SR, č. kred. 0653. Úspešní
absoiventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Prihlášky a biižšie informácie: 07/65 93 43 12 p. Mózová
-
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