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V tomto čísle: Bratislava nemá záujem#Nádejná križovatka* Zohorski po
žiarnici v Nemecku* Stavebné sporenie pre mestá a obce* Stupavský ši
rá k * Prem eny stavidla* Príležitostná pečiatka* A Vaša Mariš Pilná

Vďaka za úrodu
Tak sme si zvykli šomrať a stále byť
nespokojní, že si občas sami sebe lezieme na nervy. Lezieme ako mandelinky po zemiakovej vňati, ktoré
môžete striekať kolko len chcete a
postrekom silnejším než pred rokom,
ony si stále lezú a sú odolnejšie, dr
zej šie a odhodlanejšie prežiť.
Tak sa zožierame svqjou nespokoj
nosťou, nepokojom a túžbou po nie
čom inom. Akú máme vyjadriť vďaku
za úrodu, za akú úrodu - za to slámové obilie, prázdne klasy, zahoreté
jariny na koreni?
Zato ďakovať? Poďakovať sa patrí aj
za málo, za všetko, čo dostaneme. Ešte
viac môžeme ďakovať, že popri tej
úrode sa nám neušlo vojny, povodní,
požiarov, zemetrasení, ničivého sucha,
pažravých kobyliek, smädu, hladu a
chorôb...
Málo dôvodov na vďaku? Chvalabo
hu, dosť!
-ps-

B t a t i s i a v a
n em á

z á u je m

a my sa ponúkame, alebo namiesto
medových budú nám "m adové" motúzy
ťahať pod nos.
Reform a verejnej správy, ktorá sa ešte pred nedáv
nom zdala každému "normálnemu" občanovi, kto
rý má svojich starostí a probiémov vyše hlavy vzdialená, ako keby sa ho netýkala. Veď napokon
sú to len panské huncútstvá, všetko je vopred upe
čené, pripravené a pekne rozdelené, hlavne dobre
vym yslené a ty občan čuš!, veď napokon žiadna
kaša sa neje taká horúca ako sa navarí a všetko pre
bolí, na všetko si zvykneme. N ie je to tak dávno, čo
sa obyvatelia obcí, ktoré majú bližšie do Bratislavy,
domáhali zriadenia okresu Bratislava - okolie, len
aby nepatrili do okresu M alacky. A nepomohli ani
argumenty, ani petície ani miestne referendá, sme v
okrese M alacky, máme sa, každý podľa svojej skú
senosti, niekto si chváli, že vybaví skôr ako voľa
kedy v Bratislave inému prekáža provinčný charak
ter M alaciek, momentálne je to tak a bašta!
(dokončenie na strane 2.)

Hudobná skupina VEGA zo Zohoru má za sebou desať rokov úspešného
účinkovania na podujatiach v našom regióne i po ceiom Siovensku.

Stávnosti kapusty - Deň ze!á 2000
budú 29. septembra až 1. októbra v Stupave pri Kuitúrnom dome. Vyhlasujú sa súťaže o najťažšiu huavičku zelá o najkrajší dzivokú buču o najkrajšiu vzor
ku ovocia, zeleniny a kvetov pre všetkých záhrad
károv, farmárov i veikopestovatet'ov.

info: 07/ 6593 4312

TEŠÍME SA, TEŠTE SA S NAMi!

PobpAlŠtMMsltC ZVCSt!

Bratis!ava nemá záujem
(dokončenie zo strany 1.)
V tedy nám nič nepomohlo a ťažko
predvídať, či nám niečo pomôže teraz,
keď ide o vytváranie vyšších územ
ných celkov. Evidentná je snaha Bratis
lavy vytvoriť samostatný vyšší územný
celok (V Ú C ) a nechať okolité regióny
napospas vzdialenejšej a chudobnejšej
Trnave.
Postoj Bratislavy je dosť nelogický, ak
vychádza z predstavy, že ak dnes je
najbohatším regiónom s najvyššou
koncentráciou kapitálu, pracovných

nami a bratislavské výhody postupne
ponúkajú i okolité obce a mestá. Sme
svedkami, že Bratislavčania skupujú
pozemky a investujú do bytovej výs
tavby na "vidieku" - my sme pre nich
zázemím, rekreačnou zónou. Dyna
m ický postup a cieľavedomosť okres
ného úradu i obecných úradov v sna
hách získať do tohto regiónu zahra
ničný kapitál, investorov, sa dostáva do
štádia konkrétnych výsledkov. Teda
my z vidieku nie sme "žebráci a trscení
zemani". Ťažko pochopiť snahu o sta-

na tlačovej besede, ktorú zvolali zás
tupcovia Združenia obcí záhorskej
oblasti do Bratislavy v piatok 28. júla.
I tu sa však ukázala nejednotnosť nás
Záhorákov. Pôvodný zámer - bojovať
za celistvý záhorský región (veď dnes
je rozdelený do troch krajov - bratis
lavského, trnavského a trenčianskeho)
bol prezentovaný rozpačito a nepres
vedčivo najmä zo strany Skalice a Se
nice. A k pri reforme verejnej správy
vychádza z historických a etnografic
kých tradícií a vznikajú celky ako na
príklad liptovsko - oravsko - turčiansky
V U C je dosť nepochopiteľné, prečo sa
tu handrkuje o Záhorie, ktoré netreba
vytvárať ani vym ýšlať, pretože tu evi
dentne existuje, materiálne i duchovne.
Podľa všetkého nám vychádza, že ak
teda existuje, treba ho rozdeliť, rozdro

Ma oŕázAy Mar/ozy odpovedá sŕí/pavs/<ý pr/máŕor /ng. Daráš
miest, vysokých daňových príjm ov, ne
musí to byť pravda za'niekoľko rokov,
ak sa obkolesí hradbami vlastnej krát
kozrakosti a trápneho pocitu blaváckej
výnim očnosti. Vysoké ceny za pozem
ky, problémy s iníraštruktúrou, znečis
ťovanie životného prostredia, pracovné
sily, to všetko sú mince s dvoma stra

vanie bratislavských hradieb, ktoré by
nám kom plikovali napríklad prístup k
nemocničnému ošetreniu. # Naši obča
nia nechcú žiadnu zmenu. Sú zvyknutí
cestovať do Bratislavy. N eviem si
predstaviť, že by miesto do bratislav
skej nemocnice museli do trnavskej,"
povedal pezinský primátor Ivan Pessel

biť, znešváriť, proste niečo s ním uro
biť, len aby nebol pokoj a kľud, lebo to
staré rímske stále platí - rozdeľuj a pa
nuj! Kto však chce panovať takýmto
spôsobom, nemyslí do budúcna. Re
forma verejnej správy totiž nie je hrač
ka v rukách dieťaťa, aj keď to tak vyze
rá, zvlášť v našej roztomilej demo
kracii, ktorá je občas hluchá a slepá k
názorom občanov a voličov. Záujem
zástupcov malokarpatského, podunaj
ského a záhorského regiónu vychádza
aj z doteraz platného nariadenia vlády
z roku 1998, ktorým by veľký územný
celok Bratislavský kraj malo tvoriť
hlavné mesto Bratislava aj so spomí
nanými vidieckym i okresmi. Možno
by mal byť zákon alebo nariadenie,
ktoré by riešilo postavenie Bratislavy
ako hlavného mesta SR , ale to je iná
otázka, podstatné je, že nariadenie
vlády nemá platnosť ani dva roky a to
v takej dôležitej otázke ako je územná
správa a z nej vyplývajúce väzby a

Japonsko - s/ovensAý pro/e^ŕ
Aío/or^y - freí/no^/o Oí/ ^ A^o/of^ófA ľaíAw pn/'o/ ľ p/o/o^f 4. no zd^f/o& ž/ocío^; ľ^Á*/ o /Mŕn/sŕerďľo pôc/oAoípoí/ó/'í/Mo ^
oupuifo &/egóríu /opons^e/ mŇe
- Jcpon- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /n/erno/zono/ foopero/ŕon ^gency ye& nJ

fMomowaov ogen/óroo mó Aretŕŕŕ/wfu poí/oro/ófo
;

fe</enú

pre posA/ŕnuh'e ó^ero eL-róp^ym; o/ečo /opon^ým/

* *

'

nómM^om n o ^ p.^/ng. &;M om K/o

AonAom/. Pdn MoAoíAí o^rem /néAo pofe&( že y
Jopondru exKŕo/e wo^ó M o pô&yrA ^ 0 ^ 0 ^

^

^óíenoí/; M zúrocŕňot'onMn fAuc/oAne/wA póf/ í
n/j^oo Aoní/oí/. úe/om /r/; mMÍe /e !/ononí oAsoA
i/ut/ŕe - ro sÁúmoľ no ŕo M znmprof. fr; rozAo^ororA

W, '
gZ '

A^0/o^/o/;ežo:/7o&/M'p0^0/!0!p0í/ów^.

KZ^ľ '

Ár/oré po roŔu
opoďo í/o ľ/eA/e/ iirnzy.
O^em/néAoípomeno/o/ rozí/oA/emeAorofné
í//e/o, zÓ M Ay&pwoí/yono/n!Ofego/ónu
/o^ot^ A/oré í/neí pr/nófo/ó píoA/émy o ípôM&u/ú Jo/iw čfózío pčí/y o zn/žo^on/e/e/ Aom/y. Zo!fup<ro WAÍ/T/p. /in'&i pfí/omnýf/! /n/ormo^o/ o de/ofA fŕú&, ^/oré íú zomeroné no

rozhodne vláda SR.

^oró/e Anonme nóromó. Jŕóc//o w ofofonó /oo/o
Hg

zóí/opfo^ ^omnéAo ús/ow meA'ordf/ŕ o ^o-

o&žo/e/néAo rozvo/'o poA!oAoípocíórí/^o no
ZoAofsÁe/níz/neoofAfonypf/fo^nyfAz&o/ot'".
t' pfíAos ofe pre&o:/o Ao^/ínformoto/ o okrese

územnoplánovacie dokumenty týka
júce sa rozvoja bratislavského regióna
vychádzajú z jestvujúcich aglomerač
ných väzieb vytvorených okolo mesta
Bratislava. Spôsob využitia a usporia
dania územia bratislavského regiónu je
riešený územným plánom Veľkého
územného celku - Bratislavský kraj.
Územné plány obcí a miest, ktoré v y 
chádzali z tejto skutočnosti umocnenej
nariadením vlády S R č. 64 z 20.1.
1998, boli už vypracované a obce za ne
zaplatili státisícové čiastky.
Nadväzne na tlačovú besedu sa konalo
v pondelok 31. júla stretnutie primá
torov záhorských miest a vládneho
zmocnenca p. Nižňanského k proble
matike územného členenia. Okres M a
lacky na tomto stretnutí zastupoval
primátor mesta Stupava Ing. Anton
Daráš. Stretnutia sa zúčastnil aj primá
tor Bratislavy Jozef M oravčík. Účast
níci stretnutia prezentovali svoje ná
vrhy a hľadali spoločnú reč i riešenia,
ktoré by najlepšie vyhovovali ich pred
stavám. Diskusia nakoniec skončila
prijatím dvoch alternatív - 1. Bratislava
a mestské časti ako samostatný V Ú C .,
II. Bratislava a okresy Malacky, Pezinok a Senec ako V Ú C . K týmto alter
natívam majú svoje pripomienky pred
ložiť zainteresované strany najneskôr
do 21. augusta. V prípade, že nepríde
ku konsenzu, v septembri definitívne

A/orom Aot/ó predne áA'not'one ŔonŔréŕne ó/oAy o proA/émy
f/ó&. Poľom pnďe M i/o/en^o &/f/'o lupina exper/o^ reo/;'zó/or^ý //m, ^r/orý /yprofo/e í/úí/zu. /Váre po/rw/ó /# o/ Fá
meí/oro/. Aíomen/ó/ne new'eme, ro Ao& po/om. /í/eó/nym
po^ofown/m ípo/uprófe Ao& /erAn^ó ípo/opróro,

^

pánom 7. MoAciAŕm o ^op/no oí/Aorn^o^
pnnéAo Mm/erí/w fc!č/e/

vzťahy. "Z tristotisíc zamestnaných je
v Bratislave tretina z okolitých obcí a
miest, všetky hlavné komunikácie za
sahujú do susedných okresov, prečo by
sa potom malo hlavné mesto uzavrieť
pred okolím ?" pýta sa primátor M ala
ciek Jo zef Ondrejka. Treba spomenúť
nezanedbateľnú skutočnosť, že všetky

íoí/o^n^ým/o^om^m/po^op///, žepo^fónÁe

' L

.^
a& j ) H ^ r * *
— .. ? 3 # .......-L.....: ....ľ h iľ

m n H H j B ľeore//f^e//e víe^opfe^ómonéopnproyené, ŕofo
fAýío ^ /erAno/óg/e o (nž/n/en'ng. Pre/o poroí
jR
AocfóA/o&fo/ípô^oA, o^forea//'zoľof/eór/'o
í/o proxe. fAró ^ fámíŕ pro/e^/o ocío/zcíof o/ ^non'Aom /efAno/óg/e o
^ore mo;ó pr/ !Áto/
. ....- - - - - - - - - - - - - ----- ----- í/ňo^on/ po/noAospo&fS^e/ pôí// o o&one príroc/
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nýf/] z&o/'o/. i/re/no/íe po^rofo^o/o í/Muí/oo í profovn/^m/ o^reínéAo óro& o Ŕon&rá/ne/ pomon o ípo/oprór/ #oŕ-

/oí/néAo rež/'mo o Aon/7ypo^oAoípoí/ór^e/ pôí/y. ^?/e^M Aocíú

xAľd/ŕ/o /opon^ó v/óJo o t^yj/o/o no 5/oľensŔo pm/e /ó/o prw

ne/ íprót^y pn reo//zóá' pro/e^/o. JoponsŔó n?K/o ^popo/oí/ňo/Y/fA

vfe/Áry &oAy Aycífo/ne//orofhýfA íyí/émo^ oAy pn?/o Ŕ z/epfenŕu

í^op/'no, ^/oró mó ďonowf "rozíoA pr&" , Á/oré Au& í/úcf/o

Ao<//nófA noyf//W/o po/noAo^pocíór^t/ Annu M o$ o. í. y

po&Meno^r pre po/noAo^poí/d^o póí/o. ípo/orhó f/Mo /zn&/o

oAíoAow/'. ľ í/fe& P. ouguďa čo& po^/soný í/o^omen/, f

/foí/o//Yí/.
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ZAhorsltA B y s tric a

z v c s ft

Tri otázky pre starostu Záhorskej Bystrice
pána Viadimfra Kuboviča.
t V čom vŕd/te perspeM/vu sú
časného rozvo/a Zá/iors^e; Bystr/ce na na/b/ŕiá/e obdob/e?
* Rozvoj Záhorskej Bystrice po
kračuje primeraným tempom, vidí
me množstvo rozostavaných do
mov, pripravujeme bytovú výstav
bu, pomaly sa ustatuje aj obchod
ná sieť a zvyšuje sa počet oby
vateľov. Mnohé z plánov, hlavne v
oblasti rekreácie a turistického
ruchu napredujú pomalšie, hlavne
pre nedostatok financií, ate verí
me, že sa nám podarí ešte mnohé
urobiť. Čo sa týka väčších inves
tičných celkov vedeli by sme si
predstaviť situáciu aj lepšie.
2.M é úspechy dos/ah/a obec v
tomto vo/ebnom období?
*Za úspech považujem pokračo
vanie v budovaní ďalších kanali
začných zberačov, ktorých výstav
ba je pre občanov nevyhnutne po
trebná. Mám dobrý pocit aj z
dotvárania jadra obce, ktoré po
kračuje podľa plánovaného har
monogramu, čím dostáva Záhor
ská Bystrica charakter modernej

D o b fý Š t a f t
Všade okolo nás vládne prázd
ninová pohoda, radostné šante
nie, veselé i menej veselé príbe
hy podčiarkujú atmosféru oddy
chu. Starenky, babenky, tetušky
i ostatní príbuzní vyvárajú a vypekajú dobroty pre svojich zve
rencov. Veď tie domáce dobroty
chutia najlepšie. Tešíme sa s Va
mi, že Vám prázdniny, i keď tro
chu upršané a ubúrkované tak
pekne plynú. Veríme, že si dobre
oddýchnete a nastúpite do školy
s novým elánom a chuťou popa

mestskej časti pri zachovaní si
svojho charakteristického koloritu.
3. Čo by moh/ŕ pod/ä Vás urobŕť
občan/a pre obec?
tVeľmi radi by sme videli pekné
predzáhradky, upravené pries
transtvá pred domami tak ako je to
v susedných štátoch. Záleží nám
na tom, aby ľudia, čo prídu do
Záhorskej Bystrice mali pekný
prvý dojem, aby sa tu cítili dobre a
aby videli, že tu žijú občania s
dobrým vkusom a citom pre svoj
domov a krajinu. Našlo by sa i
viacero vecí, ktoré by bolo treba
zmeniť, napríklad čistota, aby sa tu
nevytvárali divoké skládky, odpad
ky predsa patria do smetí, nie na
ulicu, alebo pred dom. Mohli by aj
sami prichádzať s návrhmi, čo by
sa dalo spoločnými silami urobiť a
vylepšiť, veď často počujeme ako
obdivujú na svojich potulkách
pekné prostredie inde. Sme tu pre
občana, ale ten by tiež mal
spolupracovať na vytváraní obrazu
obce.
/Skog/

Predstavujem e Vám...
Družstvo podielnikov D EVÍN, Bratislava Záhorská Bystrica.

Mariánska tradícia na Záhorí.

Družstvo podielnikov D evín bolo

m iesto plánovaných 3016 ton o b ilia

založené 10. októbra 1949 pod pô

sa zobralo 1672 ton, čo predstavuje

vodným názvom Jednotné roľnícke

5 5 % plánovanej úrody.

družstvo. Od tých čias prešlo via ce

Družstvo za posledné roky k za

rým i zmenami a prem enami. V sú

bezpečeniu svojej výro b y nakúpilo

časnosti sem patrí Záhorská B y s tri

vysokovýkonné stroje, ako traktor

ca, D evínska N o vá Ves, a v D evíne

STEYR

ešte sady a vin ice, z Lam ača je tu už

Zetor 9641 a závesné náradia ako

3

9270, Zetor turbo 18345,

iba niekoľko ha pôdy. Ide o atrak

sejačka Am azone, kom paktor Sa-

tívnu lokalitu a tak pom aly pôdy

turn, sedem radličný pluh Taurus

ubúda a pribúda zastavaných plôch.

200 .

D P D evín obhospodaruje pôdu vo

Pre budúcnosť chce družstvo in 

vým ere 1866 ha, z toho je om ej pôdy

vestovať via c finančných prostried

1509 ha, vin íc 20 ha, ríb ezlí 5 ha,

kov do živočíšnej výroby, nakoľko v

332 ha trvalých trávnych porastov.

nej v id í väčšiu perspektívu, pre

Prechádzajúc Záhorím stretávame sa s krásnou tradíciou, ktorá súvisí s
Členskú základňu družstva tvorí
hlbokou vierou v tomto kraji a s najvnútornejším prežívaním vzťahu k
426 členov. Družstvo zam estnáva 86
Panne Márii. Nie sú to iba pútnické miesta ale predovšetkým zachová
pracovníkov.
vanie úcty k patrónke Slovenska a nachádzanie útechy v jej záštite a
V súčasnosti sa zam eriavam e v ži
ochrane.
vočíšnej výrobe na chov hovädzie
Záhorská Bystrica má veľmi blízky vzťah k tejto tradícii, veď v 16. a 17.
ho dobytka, ktorí chovám e na hos
storočí časť z nej patrila Rádu Pautínov, práve v období, keď sa Marianka
podárskom
dvore v D evínskej N ovej
stala sídlom generála tejto rehole. Marianka je najstarším pútnickým
V s i, kde máme 413 kusov z čoho je
miestom na západnom Slovensku a v minulosti i v súčasnosti patrila i patrí
214 kráv. N a hospodárskom dvore v
aj k najnavštevovanejším. Takmer dve storočia slúžila ako cirkevná autori
Záhorskej B y s tric i máme chov oší
ta aj pre Záhorskú Bystricu, ktorej dejiny i rodinné putá sú s touto lokali
paných, ktorých máme v súčasnosti
tou nerozlučne späté. Mariánsky rímskokatolícky kostol Narodenia Panny
2243 kusov.
Márie z roku 1377 postavený v gotickom štýle neskôr prestavaný v období
baroka má na hlavnom oltári sochu Madony, ktorá je cieľom pútnikov a
Rastlinná výroba je zam eraná na
ich vrúcnych prosieb. Sem smerujú aj kroky mnohých veriacich ba i ostat
produkciu zm ĺn - pšenica, raž, ja č 
ných, ktorí sa rozhodli toto miesto navštíviť. Národné púte smerujú však
meň, ovos, kukurica a objem ových
do Šaštína k Sedembolestnej Panne Márii, ktorá je patrónkou Slovenska.
krm ovín - silážna kukurica, miešanO sile a láske k Panne Márii svedčia i ostatné pamiatky zasvätené marián
ka, lucerka.
skej tradícii ako je kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v
Tohoročné katastrofálne sucho aké
Malackách, kostol Nanebevzatia Panny Márie v Rohožníku, kostol Panny
bolo naposledy v roku 1947, spôso
Márie vo Velkých Levároch, kostol Zvestovania Panny Márie v Gajaroch,
b ilo vysoké straty na úrode, na
kostol Nanebovzatia Panny Márie v Plaveckom Štvrtku, kostol Nanebo
vzatia Panny Márie v Malých Levároch, kostol Narodenia Panny Márie v
Sekuliach, kaplnka v Petrovej Vsi v Smotinskom a mnoho iných.
V
strede augusta, presne pätnásteho si pripomenieme sviatok
Nanebovzatia Panny Márie a v tejto súvislosti mi prichádzajú na um slová
Svätého otca Jána Pavla II, ktoré ohlasujú nádej pre celé ľudstvo tretieho
tisícročia, keď v apoštolskom liste vyslovil: "Matka krásneho milovania
bude kresťanom, kráčajúcim v ústrety velkému jubileu tretieho tisícročia
hviezdou, ktorá privedie ich kroky neomylne k Pánovi. Nech pokorná
nazaretská deva, ktorá pred dvetisíc rokmi dala, svetu vtelené Slovo,
vedie ľud nového tisícročia k tomu, ktorý je pravé svetlo, ktoré osvecuje
každého človeka /Jn 1, 9/.
Nepoznám krajšie posolstvo pre budúci vek lásky a dobra, ktorý bude
vedieť čeliť zlu a nenávisti založenej na sebectve a sebaláske a práve pre
toto posolstvo je treba si mariánsku tradíciu neustále pripomínať a jej
obsah šíriť slovom i skutkami každého z nás v každodennom živote.
/Dr. Škorvanková/
-

sovať sa s novými poznatkami.
My všetci Vám budeme držať
palce, aby ste dobre prospievali
a aby ste mali zo školy viacej
pekných zážitkov a hlavne dob
rých poznatkov a vedomostí, ako
tých iných. Tí, ktorí ste sa s na
šou školou rozlúčili a budete štu
dovať dálej a inde reprezentujte
dobre našu Záhorskú Bystricu,
nech sa Vám darí, tešíme sa z
Vašich úspechov a cítime s Vami
i vtedy, ak sa Vám celkom nedarí.
Vám všetkým želáme dobrý
štart do nového školského roka .
/Skog/

-

dovšetkým v chove kráv, kde chce
me dosiahnuť priem ernú dennú d o ji
vosť 14 litrov, čo predstavuije ročnú
dojivosť 5110 litro v na kravu.
Pre zefektívnenie chovu ošípaných
bola vybudovaná m iešareň krm ív a
zrekonštruovaný

veľko kap acitn ý

p rasačník vyb ave n ý

plnoautom a

tickým kŕm ením pre 1620 kusov oší
paných. Tým to spôsobom kŕm enia
chcem e zabezpečiť denný prírastok
u ošípaných 650-700 gramov.
Riaditeľom D ružstva podieľnikov
je Ing. Já n M artin o vič, ktorý nám
údaje ochotne poskytol za čo mu
ďakujem e a jem u i družstevníkom
prajem e lepšie počasie a dobré pra
covné podm ienky, aby sa im darilo.
Podľa Ing. M artin o viča
riaditeľa D P

http://www.netax.sk/jjj/

STAV-BUtLD

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

CLEN CECHU STRECHAROV

Čs). 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

Dáva na známosť všetkým prekvapenie
s komp!etnou strechou BRAM AC

Rátajte s nami
P!atí od 1. 8. 2000 do 18. 9. 2000
ALPSKA
ALPSKÁ KLAS!K
a navyše
MORAVSKÁ +

Cena za záktadnú škridtu bez DPH

Sk/m

*
*
*
*
*

ihneď okamžite k odberu
žiadne tabutky a výpočty
prekvapenie s každou strechou
. ' .
<
(ušetríte až 21%)
nakúpte v akcn, skiadujeme zdarma
pri ALPSKEJ
využite BRAMAC úver
(ptatf aj na okná a dopinky VELUX, krov, STABiKOR...)
* komptetné siužby a servis ZDARMA
V!ožte vypinený
kupón do obálky,
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
Máte záujem o návštevu poradcu?
áno n
Plánujete
opravu D
rekonštrukciu O
prístavbu D
novostavbu D
Kedy ju plánujete urobit? (mesiac, rok)..............................

Súťažný kupón v!ožte do obáiky
a záštite na adresu:
nie D
nie n
výmenu D
strechy?

J J J STAV-BUH.D
Čs). tankistov 1/A
Záhorská Bystrica
841 06 Bratisiava 48

PobpAjŠtÚľtsltC ZVCSti

Záhoráci musia vedieť čo chcú
V súvislosti s reformou verejnej správy sme sa opý
tali aj prednostu OÚ v Malackách Milana Vaškora,
ako on vidí problém formovania vyšších územných
celkov najmä v súvislosti s problémov " kam so
Záhorím". Handrkovanie, ponúkanie sa a tiež roz
pačito "jednotné" vystupovanie sa ukázali ako málo
produktívne vo vzfahu k autorom reformy.
Ppzv; ľ íúŕaMOiŕ/ M nafAót/iame y eŕape,
Aet/y M zoo&eróme ďíÁtví/ov o vyiífifA

ázemnýfA re/ÁrofA fVÚQ.
ŕoAo, že reforma v i neróŕa $ oÁtremým/
vrčí/m^ o&fonom
preďožené nóvrAy no
zno&me VÚC o /oÁr so dMw/v/e o i/J/of/t,
o ŕom Aŕofý oArey Aot/e Aom pafríf.
/e
Mói Mzor no fúfo po/em/Aa?
M. Vaškor - Chcel by som vyjadriť svoj osobný
názor. Táto problematika sa totiž dotýka aj okres
ného úradu o ak budem kritický "zvnútra štátnej
správy", mohlo by sa zdať, že kritizujem ten preto,
že sa reforma dotýka aj môjho postu a úradu.
Neobávam sa o svoj post a o svoju budúcnosf, môj
profesionálny život nie je zviazaný s postom pred
nostu okresného úrodu. Musím tiež predoslaf, že
vôbec nie som proti reforme verejnej správy. Z
môjho pohľadu však musím povedaf, že to, čo je
predkladané ako reforma je nedokonalá verzia
toho, čo má byf smerodajné pre budúce desafročia.
Nestačí totiž len chcief niečo iné než tu dnes existu
je a to i za cenu, že táto zmena bude nesprávna. Po
desiatich rokoch politických a spoločenských zmien
by mala konečne prísf doba, kedy sa aj politici
budú usilovaf o presadzovania racionálnych a pros
pešných krokov. Polemika kam vlastne chcú Zá
horáci patrif, do ktorého vyššieho územného celku
by boli radi zarodení, je vyvolaná umelo a nie je
podstatná. Niekto tam hore, kto sa rozhodol tvorif
nové územné celky, sa totiž zabudol opýtaf tých
dole, či sa im to páči, či sú spokojní, či ich tento
"nápad" oslovuje, či majú chuf prijaf túto zmenu...
Lebo reforma verejnej správy má smerovaf k de
mokratizácii spoločnosti, priblíženiu "byrokracie" k
občanovi a to tak, aby občan bol spokojnejší. Zará

ža ma, ok na všetkých rokovaniach ZoZo k tejto
problematike so hovorilo o stratégii nedelif ale
zachovaf Záhorie ako jeden celok a dnes vidíme
nejednotnosf - jedni sa usilujú dostaf do bratis
lavského kroja, druhým vyhovuje oj trnavský kraj.
Osobne sa budem zasadzovaf za Malokarpatský
VÚC, ktorý je najlepšou garanciou pre rozvoj Záho
ria a sídlo môže byf aj v Bratislave. Pochybnosti a
roztrieštenosť a azda aj vyššie politické hry fudí,
ktorí nemajú oni šajnu o potrebách Záhoria nahrá
vajú "porcelovaniu Záhoria". Pritom tu existuje
euroregión Záhorie - územná jednotka, ktorú uz
náva Európska únia, tedo niečo "vyššie" ako náš,
domáci, vlastný vynález -vyšší územný celok -. To
nie je len slovná hra, euroregión -jeho ekonomická
bonita je dôležitá pri poskytovaní ekonomickej
pomoci a podpore rozvoja z fondov EU. Bratislava,
vzhfadom na nadpriemerné hospodárske výsledky
vrátane výšky HOP no obyvatefa nemá šancu
získaf finančnú podporu! Byf v bratislavskom kraji
nebude žiadna výhoda. ísf do Trnavy sa nám javí
ako nepredstaviteľné, proti historickej skúsenosti a
tradícii. Prečo teda nehfadóme tretiu cestu - vyšší
územný celok, ktorý by zaberal celé územie
Záhoria, vrátane okresov Skalica a Senica, časti
okresu Dunajská Streda -Šamorín. Nie je to logic
kejšie, prirodzenejšie, historicky vernejšie, etno
graficky čistejšie než všetky tie umelé kombinácie,
ktoré Záhorie parcelujú oko dobré a bohaté léno, či
už na stavebné pozemky o rekreačné oblasti alebo
no skládky odpadov? Prečo Záhoráci rozbíjajú
svoje sily a nechcú počuf o tom, že delenie Záhoriu
neprospieva? Aké záujmy môžu byf vyššie a ambicióznejšie než prosperujúce o bohaté Záhorie? Ved
o kvalite fudského a ekonomického potenciálu
nemusíme pochybovaf. Je tu aj záujem zahranič
ných investorov, susedíme s Českou republikou o
Rakúskom, Záhorie je vstupnou bránou zo Západu
na Slovensko a na Východ. Ešte je to málo argu
mentov a dôvodov na to, aby sme so pokúsili a
usilovali povedaf svoje slovo o tom, ako si sami, my
fudia, ktorých sa reforma bezprostredne dotýka,
výsledok tejto zmeny predstavujeme?! Ľuďom by

sa mali povedaf výhody a nevýhody každej alter
natívy a opýtaf sa na ich názor. Najsmutnejšie je
však to, že v koncepcii reformy sa vynechalo to
najdôležitejšie - občianske odvolacie súdy. Sú po
trebné preto, aby štátne alebo samosprávne or
gány nemohli len tak "odbavif občana. Občan by
mol možnosf odvolaf sa voči ich rozhodnutiam a
dovolaf sa svojho práva. Miesto krajského úradu by
mal byf prvostupňový odvolací súd. Celá reforma je
oj z tohto hľadiska zjavne nedokonalá,
fpzv; 4vfor; reformy vere/we/ ipróvy prŕ
yvo/e/ Aontepoí vrďfe Aro/ŕ t/o úvcAy
vŕofero M forov otf e/nogrnMrýfA, A/iíorŕdrýfA, t/emogrcŕMýfA až po eAonomMé.
Mys//ŕe % že oÁrre; /Ma/adry /e ŕ po ifnmAe
eÁrowomMe/ (hvfcŕothe sŕ/ný o z A/m/Ma
rozvo/c per*peMvwy?
M. Vaškor: Osobne som rád, že môžem povedaf
dobrú správu o rozvoji a perspektívach malackého
okresu. Na čomsme začali pracovaf v roku 1999 sa
postupne stávo realitou. Mati sme pripravených
niekolko zámerov a koncepcií, nedržati sme sa len
jednej vízie, pretože žijeme v dynamickej dobe,
kedy sa všetko veľmi rýchlo mení, ponuka a dopyt
nikdy nie sú v rovnováhe a záujem zahraničného
kapitálu citlivo reaguje na rôzne vplyvy, či už poli
tického alebo ekonomického charakteru. Napriek
všetkému nevyšla naša snaha nadarmo. Od Stu
pavy až po koniec okresu Malaciek sa nám podari
lo zrealizovať niektoré projekty. Vo vojenskom
priestore Bažantnica medzi Kamenným mlynom a
Lozornom sa bude realizovať industriálny park
Volkswagen, už teraz prebehlo územné konanie na
železničnú prípojku a cestné komunikácie o pracu
je sa na elektrickej prípojke. Bude zamestnávať
1200 pracovníkov. Definitívny je aj francúzsky pro
jekt Plastic Omnium, ktorý bude stáť v lokalite
križovatky Lozorno -Zohor. Podarilo sa nám otvo
riť Pepsi Cola, v septemrbi -októbri začne vyrábať
Swedwood (IKEA) v Malackách. Z čoho mám velhú
radosť je úspešné rokovanie so spoločnosťou DURA,
ktorá definitívne bude sídlif a vyrábaf v Stupave
dverové komponetny pre VW Slovakia. Stupavu

podporujeme aj v jej úsilí vybudovať diaľničnú ces
tnú križovatku, ktorá bude aspoň čiastočne riešiť
dopravnú situáciu v meste. S pánom primátorom
budeme tvrdo bojovať, aby sme získali podporu
Slovenskej správy ciest a ministerstva dopravy po
darilo realizovať. Získali sme súhlas na otvorenie
strednej školy združeného typu a to v roku 2001.
Koordinátorom školy je profesorka Krajčírová.
Sídlif bude v Plaveckom Štvrtku vo voľných prie
storoch školy, ktoré sú už roky nevyužívané. Obec
je ochotná pre potreby školy poskytnúť priestory
kultúrneho domu, ktoré by mohli slúžiťškole i obci.
V druhej polovici roku budeme pracovaf na projek
toch Priemyselný park Záhorie vo vojenskom
priestore, ktorý bude stáť po obidvoch stranách
diaľnice o celkovej rozlohe 1280 ha. Industriálny
park Volkswagen celý projekt odštartuje. Pracovaf
budeme aj na umiestnení ďalšej francúzskej spločnosti Faurecia, ktorá bude sídlif v susedstve firmy
Plastic Omnium. K týmto projektom hľadáme obyt
nú zónu, v ktorej nájdu podmienky pre stabilizáciu
pracovníkov firiem. Zvláštnou kapitolou je Swed
wood, ktorý finišuje výstavbu a nabieha na skúšob
nú výrobu. Ešte koncom tohto roka by mali vyrobiť
drevotriesky a nábytok. Už sa tu etabluje ďalšia
firma Modul servis zameraná na výrobu nábyt
kového kovania. Produkcia spoločností je z 90%
určená na vývoz. V roku 2001 budú vyrábať na
90% svojej kapacity. Vzniká tok 700 nových pra
covných príležitostí. V roku 2001 po americkej
firme Pepsi Cola, po drevokombináte Swedwood sa
nám podarí sprevádzkovať industriálnu výrobu, v
roku 2002 spustí výrobu i faurecia a tým sa vytvorí
2500 nových pracovných príležitostí v okrese
Malacky. Museli sme preto posilniť odbor životného
prostredia, ktorý dohliada na eliminovaní negatív
nych vplyvov tak rozsiahlej výstavby na životné
prostredie v regióne. Našou ambíciou je v ďalšom
desaťročí priemyselnou činnosťou vytlačiť vplyv
vojenského letiska a premeniť ho na civilné -cargové letisko s možnosťou vojenského výcviku, čím
by sa tiež zlepšilo životné prostredie v okrese.
-ps-

Seriózna ponuka

Nádejná križovatka
Úsitie mestského úradu a primátora neutícha vo veci vybudovania diafničnej križovatky Stupava -Vysoká pri Morave. Napriek stále sa meniacej
situácie, ktorá sa mení zo dňa na deň v súvisiosti s nevyjasnenou kon
cepciou a stanoviskami Ministerstva dopravy SR, nezostáva nášmu
mestu nič iné len usilovať o realizáciu projektu, ktorý má podporu rozvo
jového programu PHARE. V týchto dňoch bol predložený Úradu vlády SR
- odbor zahraničnej pomoci PHARE CBC projekt, ktorý vypracoval na
objednávku i náklady mesta Dopravoprojekt. Do konca t. r. bude na zák
lade verejnej súťaže vybraný dodávateľ na stavbu križovatky. Vyhlasovatefom súťaže je Úrad vlády SR. Podľa podmienok pre udelenie
nenávratnej pôžičky z prostriedkov PHARE musí byť dielo dokončené v
roku 2001. Náklady spojené s týmto projektom, ktoré doteraz mesto
vynaložilo budú započítané do nákladov, ktorými je mesto povinné spolufinancovať dielo (do výšky 25% dotácie od PHARE). V nadväznosti na
pripravovanú výstavbu križovatky rokoval primátor mesta so zahraničnou
spoločnosťou, ktorá odkúpila pozemky v susedstve stupavskej skládky.
Táto prišla s ponukou podielať sa na financovaní vybudovania prístupovej
komunikácie vedúcej zo zohorskej cesty. V tejto súvislosti mesto osloví i
ostatné firmy pôsobiace v tejto lokalite - Heiland, Cevaservis, Slovbeton,
aby združili finančné prostriedky na vybudovanie komunikácie. Nová
prístupová cesta ku skládke vyrieši vleklý problém s prístupom na sklád
ku a vylúči prepravu odpadu cez obývané časti mesta v lokalite "Kolónia."

-5

Stupava - A k o sme už info rm o vali, spoločnosť D U R A , ktorá v n ajb ližších
m esiacoch začne s výstavbou výro b n ých objektov v priestoroch b ývalej
kapustám e, p reja vila záujem o spolufinancovanie kanalizačného zberača.
M om entálne v tejto časti m esta je vybudovaná kanalizácia po D om ov
dôchodcov. Spoločnosť na rokovaní s prim átorom mesta navrhla, aby
mesto zaíin an co valo budovanie kanalizácie po u licu Rím sku a odtiaľ až po
sídlo firm y, vrátane prečerpávacej stanice vybuduje firm a na svoje náklady.
Pod ľa vyjad ren ia prim átora m esta je táto ponuka výhodná aj pre m esto,
pretože táto časť Stup avy m ala doteraz len m inim álnu nádej na odkanalizovanie. Bu d e potrebné hľadať finančné zdroje na túto investičnú akciu.
Nachádzam e sa v situ ácii, kedy sme, napriek určitém u útlm u, sp latili ú ver
vo výške 15 m il. Sk , z ktorého sa fin an co vala výstavb a kanalizácie na u lic i
H lavn ej a z časti i na K o ló n ii. Vzhľadom na neustály rast cien považujem
za rozum né vybrať si banku s n ajlepším i ú verovým i podm ienkam i a zobrať
ú ver na ď alšiu výstavb u kanalizácie. N ap ln ím e tak nielen zám er uspokojiť
občanov m esta, ale aj cie ľ zabezpečiť pre Stupavčanov a ď alšie generácie
ochranu životného prostredia. Ponuka spoločnosti D U R A a investičn ý
zám er m esta budú predm etom rokovania na zasadaní mestského zas
tupiteľstva v septem bri t. r.
-

-ps-

PobpAÍŠtMMsltC Z vestí

PALStE OPBORME PRACOVtSKA

P O P R A V N Á S !TU Á<!A
Stupava - Stav dopravnej situá
cie v meste a jej pomalé i neus
pokojivé riešenie boli predme
tom niekotkých interpelácií pos
lancov, petície občanov (Záhu
menská - Devínska). Vleklé rieše
nie bolo zapríčinené i tým, že
mnohé problémy, na ktoré obča
nia upozorňovali nebolo
možné vyriešiť v rámci
kompetencií mestského
úradu. Po neúnavných
rokovaniach so Sloven
skou správou ciest bola
konečne vylúčená do
prava nákladných auto
mobilov po komunikácii
Záhumenská - Devínska
cesta. Od 1.8. je vylúčená
doprava nákladných automo
bilov nad 7,5 tony, vzťahuje
sa to na vozidlá - kamióny,
autobusy, vozidlá ako napr.
Tatra, Liaz a podobne. Tento
prvý velký úspech je dobrým
signálom toho, že veci sa
skutočne dajú riešiť i keď nie
zo dňa na deň. Mesto však
zápasí s najväčším problé
mom, ktorý komplikuje do
pravnú situáciu i život oby
vateľov Stupavy. Nadmernú zá
ťaž spôsobuje kamiónová dopra
va. Prepravcovia sa snažia ušetriť
na diaľničných známkach a
využívajú "starú cestu" cez Stu
pavu, Malacky a Vetké Leváre
smerom k Českej republike. Ten

Stupava - Z dôvodu zrušenia oddelenie TaRCH (bývate pľúcne
oddelenie a RTG) na zdravotnom stredisku v Stupave rokovat
primátor mesta s odbornými tekármi o využití uvoľnených
priestorov. Cieľom koncepcie využitia priestorov je poskytnúť
priestor odborným tekárom, čím sa doplní ponuka zdravotníckych
stužieb tohto strediska. Vznikta tak ambulancia psychiatra, det
ského imunoióga, pripravuje sa otvorenie ambutancie tekára internistu. V spolupráci s nemocnicou Mitosrdní bratia v Bratislave,
konkrétne s MUDr. Ležovičovou sa pracuje na zriadení kom
plexného rehabilitačného strediska. V uvoľnených priestoroch sa
nájde miesto i pre diabetickú poradňu.
- msú -

to problém sa týmto stáva prob
lémom viacerých obcí, ktoré sa
snažia postupovať spoločne a
usilujú o vylúčenie kamiónovej
dopravy. V týchto dňoch pripra
vujú spoločnú žiadosť adreso
vanú správcom diaľnice, kde
navrhujú, aby bola zrušená
povinnosť diaľničných po
platkov na úseku diaľnice
Bratislava - Kúty. Príjem z
týchto poplatkov je za
nedbateľný v porovnaní s
komplikáciami, ktoré spô
sobujú. Trpí nielen životné
prostredie v dotknutých
obciach, ale najmä je
ohrozená bezpečnosť ich
obyvateľov. Kamióny ničia po
vrch vozoviek, čím spôsobujú
nemalé škody, ktoré zvyšujú
náklady správy ciest na ich
údržbu. Niektoré prieskumy
udávajú ten 30% vyťaženosť
tohto diaľničného úseku. Tých
zvyšných 70% potenciátnych
užíva-teľov diaľnice využíva
"výhody" vedľajších komuniká
cií. Ekonomické dôvody, ktoré
sú v tomto prípade pre pre
pravcov rozhodujúce nemôžu
byť príčinou záťaže, ktorú majú
znášať obce a ich obyvatetia. Do
spotočného postupu a tlaku
predstavitelia obcí vkladajú velkú
nádej na úspech.

H/CERTHOFER
sa

pcnúha Mac akcidenčných M ačív

900 51 ZOHOR * Struhárova 2 * Te!.: 07 / 65961
Fax: 07 / 65961 525 * e-mai): gerthofer@nextra.sk

Z a ča l futb alový ro k
Stupava - Dňa 13. augusta,2000
začali naši futbalisti nový ročník
2000 - 2001. Kým k tomu prišlo nabehali veľa kilometrov pod
vedením nového trénera p. Mila
na Hricu. Letnú prípravu začali
seniori 6.7.2000. Odohrali deväť
prípravných zápasov. Päťkrát
vyhrali, trikrát prehrali a jedenkrát
remizovali. Na turnaji v Blatnom
obsadiii 3. miesto s výsledkami
Blatné - Stupava 1:1 a Stupava Brehy 2:1. Na turnaji v Gajaroch
obsadili 1. miesto za víťazstva
nad Kostolišťom 4:1 a nad Gajarami takisto 4:1.
Tréner má k dispozícii nasle
dovný hráčsky káder: brankári
Milan Sliačan, Peňažka Dušan,
Kluvánek Vladimír, hráči: Karol
Jánoš - kapitán, Miroslav Barcaj,
Tibor Drahoš, Jozef Draškovič,
Jaroslav Gerža, Slavomír Hóz,
Anton Koberčík, Róbert Kôstka,
Košút Milan, František Kubrický,
Samue) Maroš - Rapid, Pavol
Petráš, Vladimír Prokop, Štefan
Sajan, Stanislav Sýkora, Rastis
lav Schwarz, Michal Ščasný,
František Šmidovič, Peter Turner
- dorast Slovan a bývalý repre
zentant Č SSR Ladislav Jurkemik.
Posledne menovaný nastúpil v

-msú-

Ptíčiny dopravných nehôd
Stupava - Podľa informácií dopravnej inžinierky OR PZ SR v
Malackách - z dopravného inšpektorátu p. tng. A. Špotákovej v ). potroku 1999 prišto na Hlavnej utici v Stupave k 16 dopravným nehodám.
Htavné príčiny nehôd: nedodržiavanie vzdialenosti medzi vozidtami,
zanedbanie povinností vodiča, neprimeraná rýchlosť jazdy, chyby pri
cúvaní a otáčaní, vchádzanie na cestu z parkoviska, nerešpektovanie
dopravného značenia. Podobná situácia bola aj v druhom polroku,
kedy prišto z rovnakých príčin k 16 dopravným nehodám. V tomto
roku, do konca júna prišlo na sledovanom úseku k 11 dopravným
nehodám spôsobeným nedodržiavaním vzdialenosti medzi vozidtami,
zanedbanie povinností vodiča a priestupky pri prechádzaní cez
križovatku.
-di-

X F()N!HJ ŽWOTNÉHO PROSTKMHA
Mesto Stupava podato žiadosť o dotáciu na Fond životného prostre
dia pri Ministerstve životného prostredia SR. Vzhľadom na rozvoj
mesta i samofinancovanie rozsiahtej výstavby kanalizácie Stupava v
súčasnej situácii už nie je schopné zo svojich obmedzených zdrojov
financovať tak rozsiahle dielo, ako je výstavba kanalizácie v celom
meste. Argumenty, ktorými pracovníci mestského úradu žiadosť
podložiti boli dostatočné a Fond schvátil pre rok 2000 dotáciu vo
výške 3 mitióny korún s podmienkou, že mesto zabezpečí zo svojich,
prípadne združených prostriedkov mitión korún ako svoj 25% podiel
na investičnej akcii. Dotácia bota ku dňu uzávierky potvrdená a bola
tiež podpísaná zmtuva.
-ps-
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prvom majstrovskom zápase
proti Záhorskej Vsi. Ako zadný
stopér veľmi dobre organizoval
obrannú činnosť a svojimi pres
nými prihrávkami i obetavými zá
krokmi ukázal, že aj v jeho ro
koch sa môže hrať dobrý futbal.
Jurkemik bo) strelcom priameho
kopu, jeho stretu tečovat Ščasný
a po tejto akcii Stupava viedla
1:0. Územnú prevahu už v nad
stavenom čase potvrdí) striedajú
ci Turner na konečných 2:0. Se
niori hrajú nasledovné tri kolá: i!,
kolo 20.8. v Plaveckom Štvrtku,
H), kolo 27.8. Stupava - Jakubov
o 16.00 hodine, )V. kolo 29.8.
Stupava - Rohožník o 17.00 ho
dine.
Dorastenci pod vedením p.
Ondreja Zezutu svoj prvý maj
strovský zápas odohrati v Katinkove. Tri body za víťazstvo boti na
dosah. Naši chlapci viedli 3:1,
keď dvoma nešťastnými vlastný
mi gólmi sa pripravili o víťazstvo.
Dvakrát skóroval Kohútek a
Jurášek. Dorastenci svoje domá
ce zápasy odohrajú vždy v sobo
tu. Najbližšie 19. augusta s druž
stvom Jabtoňového a 29.8. s
Limbachom o 15.00 hodine.
-ka-

P o & p A jŠÍM tlsltC ZV C Stí

Z * h M $ h í m )a d í p ú ž !a r m k ! v N n n M h w
Zohor -V dňoch 14. -26. 7. 2000
sa zúčastnilo desať mladých
požiarnikov zo Zohoru pod
vedením veliteľa pána Vladimíra
Bojkovského stretnutia v medzi
národnom tábore mladých po
žiarnikov v Nemecku, v Harzi
neďaleko Hannoveru.
Spolu s našou výpravou, ktorá
pozostávala zo 16 členov vrátane
tlmočníčky, bolo v tábore 4 500
ľudí z 10 krajín Európy. Tisíce
balónov, ktoré deti vypustili pri
slávnostnom otvorení symbolizo
valo priateľstvo. A v tomto duchu
sa niesol celý náš pobyt. Aj
napriek rečovej bariére sme si so
všetkými výborne rozumeli a
nadviazali nové priateľstvá.
Celý náš pobyt v tábore bol
dokonale pripravený. Organizá
tori vymysleli pre deti rôzne
druhy hier, súťaží a zábav. Videli
sme názornú ukážku hasenia,
mohli sme si vyskúšať a obdivo
vať zmenšeninu pravého hasič
ského auta s celou výbavou, vy
pustili sme skutočnú vzducho
loď, boli sme na kúpalisku, na
horskej túre. Tam sme absolvo
vali cestu lanovkou a jazdu v sku
točnej bobovej dráhe. V želez
ničnom múzeu sme išli oči
nechať na množstve rôznych jaz
diacich vtáčikov v nádherných
maketách krajiniek. Na pochodo
vom cvičení sme si zmerali sily s
ostatnými družstvami v rôznych
disciplínach zručnosti vrátane
dojenia drevenej kravy. Na spo
ločných diskotékach sme v kul
túrnom programe predstavili aj
našu krajinu, región a obec. Ne
zabudnuteľné zážitky pre nás
znamenala návšteva výstavy

Sponzorované
stretnutie
Zohor - Prevádzkovateľ Vidieckej
reštaurácie v Zohore pán lavaly
pozval na posedenie vo svojej
reštaurácii zohorských dôchod
cov. Posedenia sa ich zúčastnilo
okolo štyridsať, podával sa obed
a na počúvanie k dobrej nálade
hrala skupina Vega. Pozvanie
prijala aj starostka obce p. L.
Havranová. Milé gesto pána Tavalyho ocenili spokojní hostia,
ktorí v príjemnom prostredí po
okriali s pocitom, že ani na ľudí v
staršom veku sa v Zohore neza
búda.
-ocú-

EXPO 2000 v Hannoveri.
Keď prišiel slávnostný nástup na
záver nášho pobytu a uhasili sme
táborový oheň, bolo nám síce
trochu clivo, ale tešili sme sa aj
na ďalšiu časť nášho pobytu pria-

druhú časť programu pobytu. V
Hannoveri sme videli požiarny
útvar s množstvom nádhernej
techniky a z vysokozdvižného
vozíka sme z výšky 30 m obdivo
vali mesto. Vo fabrike na výrobu

mo v Hannoveri. Tu sme spolu s
predsedom DPZ pánom Valentínom Partlom, starostkou obce
pani Ľubicou Havranovou a dalšími členmi DPZ absolvovali

volkswagenov sme žasli nad
výrobou tohto auta. Zúčastnili
sme sa prijatia starostky našej
obce pani Ľubice Havranovej
primátorkou mesta Hannover,

oboznámili sme sa s jeho históri
ou a súčasnosťou a tiež sme si
vypočuli z úst obidvoch pred
staviteliek slová chvály na adresu
našej spolupráce. Naša pani
starostka predstavila hostiteľom
históriu a súčasnosť Zohoru. V
čokoládovom múzeu pri továrni
na výrobu bonbónov Mozart. Tu
sme videli nielen najväčšie čoko
ládové figúrky a sopku na svete a
opájali sa nielen ich vôňou, ale
sme si na nich i pochutili. Asi
málo Záhorákov sa môže poch
váliť tým, že bol dvakrát za sebou
na výstave Expo 2000. Nám sa to
podarilo. Nezabudnuteľné sú zá
žitky z pavilónu planéta Zem, pa
vilónu vízií, zo zámorských expo
zícií a exotikou lákajúcich pavi
lónov krajín Východu. Radosť a
hrdosť sme pociťovali z nášho
slovenského pavilónu.
Dobré jedlo, pohoda a priateľská
atmosféra sa niesli celým našim
pobytom. Len škoda, že počasie
nám neprialo. Keď sme sa lúčili s
našimi nemeckými priateľmi,
nešetrili sme slovami vdáky a
chvály. Rozlúčkového večera sa
zúčastnila aj zástupkyňa sta
rostky mestskej časti Hannover Limmer, ktorá spolu so starost
kou obce Zohor vysoko a kladne
hodnotila našu dlhoročnú spo
luprácu a konštatovala, že pria
teľstvá nepoznajú hranice a
neprekážajú im žiadne bariéry.
Nakoniec sme si všetci sľúbili, že
sa opäť o rok stretneme, tentoraz
zasa u nás, na Slovensku, v
Zohore.
Oľga Nemcová
tajomníčka DPZ

HUDOBNÁ SKUPtNA VE6A A OBECNÝ ÚRAD V ZOHORE
VÁS SRDEČNE POZÝVA

NA SLÁVNOSTNÝ KONCERT
P R ! P R Í L E Ž ! T O S T ! 1 0 . V Ý R O Č ! A 1E1 Z A L O Ž E N ! A
PŇ A

3. S E P T E M B R A 2 0 0 0 V
V

N EPEĽU

O 1 S °° H O P ! N E

KU LTÚ RN O M PO M E V ZO H O RE.

KU LTÚ RN Y PRO H RA M
$ V ÝSTA V O U
-

7

-

B U P E S P O JE N Ý

O Č !N N O $ T ! S K U P < N Y .

P o b p ^ jŠ tÚ H S ItC ZVC $tí

Poďovd príležitoitnó pečiatka Také to býva!! HODY.
Marianka - Kongregácia bratov
tešiteťov z Getseman (CCG) správ
ca najstaršieho pútnického miesta
na Stovensku - Marianky, z príleiitosti Sviatku Narodenia Panny
Márie vydáva prítežitostnú poštovú
pečiatku.
Grafický návrh pečiatky zobrazuje
Pannu Máriu tálsku, dálej pos-tavu
kľačiaceho kráľa Ľudovíta t. z rodu
Anjou, aj chrám zasvetený Naro
deniu Panny Márie v Marianke.
CCG propaguje nieten
každoročnú púť
Marianke, ate aj
pripomína okrú
hte výročie his
toricky ztomovej
udatosti
výz
namnej pre toto
pútnické
miesto.
Uptynuto totiž už 620
rokov od posvätenia novopostave
ného chrámu v Marianke, kedy
sám zaktadateľ chrámu Ľudovít t.
Velký aj so svojim dvorom zúčastni)
sa na okázatej stávnosti, osobne
preniesot Zázračnú madonu z pod-

!
statvca opodiaľ prameňa, kde bota
dovtedy umiestnená a položil vzác
nu sošku na nový gotický oltár v
chráme. Podľa niektorých písom
ných prameňov už vtedy bola soš
ka Panny Márie tálenskej po prvý
krát opravovaná na príkaz kráľa
neznámym majstrom. V tomto roku
si taktiež pripomíname 970 rokov
od zhotovenia Zázračnej sošky
neznámym pustovníkom, príleži
tostná poštová pečiatka bude
používaná dňa 8. sep
tembra 2000 na poš
tovom úrade v
Marianke
vo
farbe čiernej.
Grafický návrh
príležitostn ej
poštovej pečiatky
vypracoval Ing. arch.
Radoslav Herda, textovú
časť a celkovú priestorovú kom
pozíciu pečiatky dotvoril pomocou
počítačovej grafiky Juraj Čisárik.
KF 52-53 Marián Šteffek

H H)

Vvsoká pri
Dri Morave - Pamätníci soomínaiú.
Vysoká
spomínajú, mtadí iba Dočúvai
počúvajú, aké
to bývati vo Vysokej pri Morave, atebo ešte v bývalom Hochštetne
hody, ktoré trvali rovné tri dni. Hody, hodky, hodulienky boli v okotí
dobre známe, pretože k nim v minulosti patrilo nielen dobré jedlo a
pitie, ale i kvalitný futbal a rôzne atrakcie. Keď nastúpili na hodky horní
proti dotným, hrávalo sa "o kozu", neskôr o sud piva. Hráčov na miest
ny štadión privážali na lietadle, alebo lodi, ktoré ako alegorické vozy
vytvárali šikovné ruky bývalých družstevníkov pod vedením pána Šte
fana Dvorana zo Záhradnej ulice. Nechýbali ani rôzne masky.
Indiánmi, trpaslíkmi a inými postavičkami sa zaplnila obec a na svoje
si pravidelne prišli i kolotočiari. Ešte i dnes žijú pamätníci známej
nočnej jazdy na kolotoči, kedy niektorých miestnych funkcionárov
nad ránom "zvesovali z reťazntka" - položivých a polomŕtvych. Pálili a
preskakovali staré kočiare a na záver nechýba) tradičný hodový gutáš
a dobrá zábava.
Tohtoročné hody vo Vysokej pri Morave budú 10. a 11. septembra.
Tanečnú zábavu, ktorá bude 9. 9. organizuje MO T J Futbalový oddie).
Do tanca bude hrať hudobná skupina Ex pod vedením pána Rybára.
V nedeľu budú zohraté na miestnom štadióne majstrovské futbalové
zápasy a v pondetok si zahrajú "starí páni". Súčasťou hodových dní
bude výstava "Obec vo fotografii na prelome tretieho tisícročia" a výs
tava starých fotografií, ktoré zachytávajú hodové oslavy z minutých
rokov. Staršia generácia pri nich môže spomínať, pre mtadú by mohti
byť tvorivou inšpiráciou.
Dr. Anna Tomečková

Máštania v Kanade
Vážený pán reďaAtor P S/ezá/f, Mášŕán/a v Kanade sú nadšený že
konečne z naše/ opce Más ŕ Pán Bo/? s/ vyvo//7 svo/ho s/užobn/Tra v
osobe M//oša Kohúŕe/fa. /Aeďvysváŕeného a /eho rod/'čov nepoznáme,
a/e sŕarého oŕca Em/7a a bab/cu Šŕef/nu s/ dobre pamáŕáme, veď sme
spo/u rásf/ŕ. Movokňazov/ Mŕ/ošov/ pra/eme ve/á s/Vy a ŕrpez//vosŕ/v /eho
vznešenom povo/an/. Za všeŕAých Mášŕánov Rudy Mas
Vám drahá redakc/a pra/eme mnoho úspechov vo vydávan/ Podpa/šŕúns/<ych zves ŕ/. /S Mahš P/'/né/ moc dobrého zdrav/a/ Je/pr/spevAy
v Podpa/šŕúnsAych zvesf/ach sú nám ve/m/ vzácne.
Z //sŕM od p. fíudyho K/asa z Kanady

PREDAJ SUDOVÉHO
VÍNA
František Jánošík
Cementárska 2
Stupava 900 31

O T V Á R A C ! E HODtNY
Pondetok - piatok: 9°° -19°°
sobota: 9°° -15°°
nedei'a: 9°° 13°°

Takéto tietadlo pristáto na hody rovno v strede obce v roku 1966

POZVANKA

Lábske futbaHstky pozývajú

Starosta obce Vysoká pri M orave pán M ila n La p čik a obecné zas

To by nebol Klub labských žien (K L Ž ), aby na záver leta nevym ysleli jeho
členky nejakú dobrú akciu. Zm ysel pre humor a recesiu im nemožno uprieť a tak
pozývajú a vyzývajú ženy športového ducha, aby sa prišli nielen pozrieť, ale aj
zmerať si sily na prvom ženskom futbalovom turnaji o Putovný pohár K L Ž ,
ktorý sa koná v nedeľu 2. septembra na tunajšom štadióne.
Inform ácie: p. Petríková, 0703/7790420.
-ocú-

tupiteľstvo pozývajú všetkých občanov, p o litické strany a spoločenské
organizácie obce na pietny akt kladenia kytice k pamätnej doske "obeti
am II. svetovej vo jn y", ktorý sa bude konať dňa 29. augusta 2000 t.j. v
utorok o 17.00 hodine v areáli miestneho cintorína pri Dom e smútku, pri
príležitosti štátneho sviatku S R - 56. výro čia Slovenského národného

-
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900 31 STUPAVA
Hiavná 46 - budova N - MARKETU

F m

PRVA STAVEBNA
SPORtTELŇA

PEKA - P L A S T

Te!.: 07/ 65 93 59 90

EX T R A D EN
4. SEPTEMBRA
(-*- Extra žrebovanie)
Meno/priezvisko:.
Adresa:......... .
Telefón:..............

Ak sa chcete dozvedieť viac o stavebnom sporení v Prvej
stavebnej sporiteľni, a.s., a máte záujem o podrobnejšie
informácie, vypínte prosím, tento žrebovací Hstok a odovz
dajte ho našim pracovníkom počas Extra dňa: 4. septem
bra 2000. Zúčastníte sa tak automaticky na dnešnom žrebo
vaní o malé prekvapenie.

T PREDAJ
*- MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN

Poznáte niekoho, kto by ma! tiež záujem o informácie týka
júce sa stavebného sporenia? Ak uvediete jeho meno a
adresu, radi sa s nim skontaktujeme.
Meno/priezvisko:.............................................. ....................

Bratisiava, Nejediého 51,
Tei.: 07/ 64 46 10 77, fax: 64 46 11 69

Adresa:.................................................................................
Telefón:

P R E D A J A M ONTAZ:

Obchod pre chovateľov
^

T

z o o ^

CENTRUM

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

* strešné systém y T O N D A C H

Karo! JANATA
Maroš SEEWALD

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

Matacká 1
900 31 Stupava

sobota
300 _ -j 2 ° °

e po rad en stv o zdarm a
e stavebné a m urársk e práce

Otváracie hodiny:

pondetok - piatok
800 _ -]goo

(3) 0903 427 571
(3) 0903 427 569

E L E K T R O S P O T R E B i C E - O BC HO D - S E R V i S

JAN MORAVEK
PRÁČKY
CHLADNIČKY
MIKROVLNKY
MRAZNIČKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY, AUDIO -VIDEO

Otváracie hodiny:
900 . -j goo

* strešné o k n á F A K R O

e p o d k ro v ia

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

e pokrý v ačsk é a klam p. práce

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

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

Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
tel: 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
Hollého 657, 908 41 Šašti'n - Stráže
tel: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTiMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU
-
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Z Á H R A Ď N Á 6 A L É R IA
A L O J Z A

PLAVEC^ SMTOK / OES MALACKY/
D

VERNISÁŽ 26,8.2000 o 15.00 hod.
-
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Po&pAjšM uskc iv c s ti

STAVERHÉ SP0REM!E PRE MESTA A OBCE - M
PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV
Prvá stavebná sporiteľňa /PSS/
zavádza s účinnosťou od 1. au
gusta 2000 dlho očakávaný osobit
ný program poskytovania medziúverov so zvýhodnenou úro
kovou sadzbou pre dve skupiny
právnických osôb: pre obce a
mestá a pre spoločenstvá vlast
níkov bytov a nebytových prie
storov. Úrokové sadzby medziúverov pre tieto právnické osoby
sú o 1 % p.a. nižšie ako u ostat
ných právnických osôb.
V stavebnom sporení spoločen
stiev vlastníkov bytov a nebytových
priestorov môže spoločenstvo
zapísané v registri združení vede
nom príslušným okresným úradom
so sídlom na Slovensku ako
stavebný sporiteľ uzatvoriť zmluvu
o stavebnom sporení na dohod
nutú cieľovú sumu v centrále Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s. po
zaplatení poplatku za uzatvorenie
zmluvy o stavebnom sporení. Do
hodne si v nej pravidelný mesačný
vklad vo výške stanovenej podľa
zvolenej tarify sporenia a počtu vtastníkov /rýchla, štandardná, po
malá tarifa/. Po splnení podmie
nok pridelenia cieľovej sumy mô-že
právnická osoba - spoločenstvo
viastníkov bytov - požiadať o
výhodný stavebný úver s ročnou
úrokovou sadzbou 6 %, s dlho
dobou spiatnosťou podľa zvolenej
tarify sporenia.
Spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov bude for
mou trvalého príkazu pri účte
spoločenstva pravidelne mesač-ne
vkladať finančné prostriedky na
účet stavebného sporenia spolo
čenstva viastníkov v PSS. Súčasne
sú kedykoľvek možné mimoriadne
vktady spoločenstva. Vklady sa
úročia 3 % p.a.
Pri nasporení minimálne polovi-ce
cieľovej sumy môže spoločenstvo
vlastníkov bytov požiadať o úver so
6-percentnou úrokovou sadzbou.
Podmienkou je dosiahnutie min.
hodnotiaceho čísia 64, kiadné
posúdenie žiadosti o poskytnutie
úveru na základe zhodnotenia
investičných nákladov, harmono
gramu projektu, dodávateľského
zabezpečenia. Po kladnom posú
dení žiadosti dohodne preplácanie
faktúr priamo zhotovovateľovi in
vestičnej akcie. Pri dosiahnutí min
imálne hodnotiaceho čísla 20 môže
spoločenstvo požiadať po nas
porení polovice cieľovej sumy za
tých istých podmienok o medziúver so 7,5-percentnou ročnou
úrokovou sadzbou, pri dosiahnutí
min.hodnotiaceho čísla 40 môže
získať medziúver so 7 -percentnou

pravidelne mesačne vkladať finan
čné prostriedky na zmluvu o sta
vebnom sporení na účet úročený 3
percentami.
Po splnení podmienok pridelenia
cieľovej sumy môže obec/ mesto
požiadať o výhodný stavebný úver
s ročnou úrokovou sadzbou 6 % s
dlhodobou splatnosťou, po dosiah
nutí najmenej polovice cieľovej
sumy môže požiadať o medziúver
úročený 7-príp. 7,5 " percentnou
sadzbou /podľa hodnotiaceho
čísla/. Zabezpečiť úver treba zálož
ným právom na stavbu v prospech
PSS, a. s., vo výške min. 150 %
úveru, alebo ako náhradná zá
bezpeka môže slúžiť napr. termíno
vaný účet, banková záruka vo
výške 112 % úveru.
Podľa novely zákona č.310/1992
Zb. o stavebnom sporení, ktorej
účinnosť nadobudia 1. októbra
1999, v jednom kalendárnom roku
nesmie objem zmlúv právnických
osôb prevýšiť 5 % z cieľových súm,
na ktoré sú uzatvorené zmluvy o
stavebnom sporení fyzických osôb

ročnou úrokovou sadzbou.
Prostriedky stavebného sporenia
spoločenstva vlastníkov by-tov sú
určené na stavebné účely defino
vané v Zákone o stavebnom spoení, predovšetkým na modernizá
ciu bytového domu, alebo udr
žiavacie práce na ňom /napr.
plánovité opravy bytového domu oprava strechy, zateplenie, oprava
fasády, rekonštrukcia kúrenia a
pod../
Úver si stavebná sporiteľňa
zabezpečuje záložným právom na
jednotlivé byty vlastníkov spoiočenstva v prospech PSS, a. s.
Náhradnou zábezpekou môže byť
napr. termínovaný účet spoločen
stva, banková záruka vo výške 112
% úveru, resp. zmluvy o staveb
nom sporení jednotlivých členov
spoločenstva vlastníkov bytov,
príp. ich termínované vklady, vklad
né knižky. Úver možno splácať
pravidelnými splátkami podľa
zmluvy o stavebnom sporení alebo
jednorázovo kedykoľvek.
Pri podpise zmluvy treba prediožiť
zaregistrovanú zmľuvu o spoločen
stve vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, doklad o pridelení iČO,
splnomocnenie osoby oprávnenej
konať za spoločenstvo viastníkov
bytov a nebytových priestorov a
zápisnicu zo zhromaždenia vlast
níkov osvedčujúcu oprávnenie spl
nomocnenej osoby uzatvoriť zmlu
vu o stavebnom sporení v PSS za
spoločenstvo.

(Prevzaté: Práca 25.7.2000)

5 !o v n fč e k u ž v p r e d a ji
Mestské kuttúrne stredisko oznamuje, že siovníček p.
Magdaiény Dovičičovej -siovenský -záhorácky, zo Stupa
vy a Mástu bude v predaji od utorka 22. augusta v
kancetárii Kuttúrneho domu a v mestskej knižnici (Mást).

Petícia občanov Stupavy

ÚVERY MESTÁM NA BYTOVÚ
VÝSTAVBU
Stavebný sporiteľ, ktorým je obec
/mesto zastúpené štatutár-nym
orgánom obce /mesta/ starosta,
primátor/ na základe uznesenia
obecného /mestského ^zastupiteľ
stva obce/ mesta, môže využiť
prostriedky stavebného sporenia
obce /mesta predovšetkým na výs
tavbu bytov, resp. výstavby byto
vého domu, nadstavby bytov nad
nebytovými priestormi spojené so
súčasnou modernizáciou a rekon
štrukciou aiebo udržiavacími prá
cami domov vo vlastníctve obce
/mesta za podobných podmienok
ako viastníci bytov.
Po uzatvorení zmluvy o staveb
nom sporení na dohodnutú cie
ľovú sumu v centrále Prvej staveb
nej sporiteľne, a. s. vo výške poža
dovaného investičného zámeru a
zaplatení poplatku za uzatvorenie
si zvolí pravidelný mesačný vklad
vo výške stanovenej podľa zvolenej
tarify sporenia /rýchla, štandardná,
pomalá tarifa/ formou trvalého
príkazu z účtu obce /mesta. Bude
-

v príslušnom roku.
Prvá stavebná sporiteľňa za šesť
mesiacov t.r. uzatvorila 112 417
nových zmlúv o stavebnom spo
rení s objemom cieľovej sumy
21,82 miliardy Sk a priemerná
cieľová suma týchto zmiúv pred
stavuje vyše 194 000 Sk. PSS
úspešne pokračuje nieien v spo
rení, ale aj v prideľovaní úvero-vých
prostriedkov. Za šesť mesiacov
poskytla 20 842 úverov a medziúverov za vyše 6,1 mld. Sk a
dálších viac ako 1,7 miiiardy je
určených na opravy a rekon-štrukcie takmer 22 346 bytov a domov.
Znamená to, že na byto-vé účely
išlo z PSS v priebehu roka 2000 už
8,3 miliardy Sk.
Od roku 1994 do konca júna 2000
táto špecializovaná banka schvátila
takmer 113 000 nových úverov a
medziúverov na podporu bývania v
celkovej sume vyše 28,8 miiiardy
Sk.

^poj/eJnom c/j/e Poí%?a/jíHnjAycA zvejŕ/ sme Mvere/nŕ// oznam o prýrave proyeArŕov, %ŕoré 6y ja rea//zova// v "M irom cenŕre" meyŕa J/Mpava. Zámer 6o/ /?reájŕavený vere/nojŕŕ í rým, že ďo 73. aMgMJ/a ŕ. r ja mózM o6canŕa A nemu vx/aárŕľ
JVa mej?j%ý Mrač/ 6o/a doručená Peŕ/cŕa o6čanov y na/jeďovným znen/m; "Peľŕcŕa
o6yvaŕe/'ov mejŕa -Stupava, Aŕorŕ ma/M /rva/é 6y;#Mo v 6yŕovýcA áomocA Ma
MynjŔe/ M/ŕcŕ, zv/ŕc;' JanÁra Jľrá/'a, /?HŽove/ M//cŕ, Rezrt/čove/ H/ŕcŕ a M/ŕcŕ .Sama
C%a/Mp%H a Aŕor/ JM áoŕ%nM(ýmŕ o6čanmí v ráme/ Mvažovane/to prq/eM/ výj/av6y
p:'a/ŕc6 po/^vnMnýc6 áomov v čaj// j'eJŕVM/Mce/io ňfeŕJŔéAo /6r/jAa paŕrŕace/io /c
maŕerjŔe/ j/ro/e na M/ŕcŕ Jan^a Av*á/'a za prŕ/aŕ;'e ŕa%éAo roz/?oí/ŕ2Mŕŕa %ompeíenŕnýc6 orgánov jamojprávy, Aŕore 6y rejpe%íova/o MJŕavné o6č:anjA:e práva a vó/'ív
áoŕ&MMŕýcA o6yvafe/ov a na záA/aáe %ŕore6o 6y Ár Mvažovane/ týjŕav6e neáo.f/o a
naopaAr preámeíný pozemoAr 6y 6o/ v 6Mó?Mcnojŕi' upravený a/;o ce/o& ?a%, ary vo
yôrme mejŕj%e/ vere/ne/ ze/ene -par%M j/áž// aAro o&fycAoiý .spo/očenj%ý prŕejŕor
%ŕo?ý v áanom projŕreá: pane/ove/ 6yrove/ zájŕav6y a6jen/M/e."
Peŕ/cŕM ŕo/?fo znen/a pot^/ja/o
o6čanov <Sň%?a\y a /wáe ja ňou zao6eraŕ'
mejíjAá raáa a meJŕJŔé zajíMpŕfe/jŕvo v <&Mpave.
- mJM-

R!ADKOVÁ !N ZERC!A
tPredám priečnu flautu.
Tel.: 07/ 6596 8624
* Predám plechovú garáž. Cena
dohodou. Tel.: 0905 / 210 090
tHľadám 1-izbový, alebo 2-izbový
byt na prenájom, alebo dlhodobý
prenájom s neskorším odkúpe
ním. tei.: 0905 /194 496
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^Oznamujeme občanom, že Poš
tová banka nadáiej vykupuje dihopisy Fondu národného majet
ku na našej pošte štáte za naj
výhodnejšie podmienky. Terajšia
cena je 10.000, Sk. Biižšie infor
mácie na našej pošte aiebo na
teiefónnom čísie 0905 327 118

P o b p A jŠtM ľtslte z v e s tí
Zásahová činnosť iednotky Zboru PO
OÚ v Matackách za prvý po!rok 2000
Prehľad zásahovej činnosti Jednotky Zboru požiarnej ochrany, OÚ v
Malackách vo svojom zásahovom obvode v prvom polroku 2000:
požiar
technický zásah
planý poplach
cvičenie

počet
108
40
19
1

výjazdy cetkom

169

škoda
6841700
7618200
0
0

uchránené
66965000
9946000
0
0

14460900

78911000

usmrtený
0
3
0
0
3

zranení
1
13
0
0
14

Prehľad požiarov, pri ktorých zasahovala jednotka Zboru požiarnej
ochrany, OÚ v Matackách podľa miesta vzniku:
počet
32
23
18
12
9
5
4
2
1
1
1
^08

tesné porasty
vypaľovanie (tráva, strnisko)
skládkv odpadov a kontajnery
prírodné prostredie
dopravné prostriedky (cestné)
opustené objekty, provizóriá
krmoviny, stoh slamy, sena
budovy skladov
výrobné haly
pracovný stroj
enerqetické objekty
cetkom

usmrtení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zranení
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Z hľadiska výšky škody ovplyvnil výraznou mierou požiarovosť v okrese
Malacky požiar " Starého mlyna" v areáli reštauračného komplexu
"Kamenný mlyn" v k.ú. obce Lozorno, ktorý vznikol dňa 25.4. 2000.
majiteľovi objektu bola požiarom spôsobená celková škoda 1 milión
korún. Príčinou požiaru bolo konanie fyzickej osoby.
Z rozboru zásahovej činnosti jednotky Zb. PO OÚ v Malackách a zo štatis
tiky požiarovosti vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v lesných porastoch,
ktoré boli prevažne zapríčinené nedbanlivým konaním návštevníkov lesa.
Jeden z takýchto požiarov, ktorý bol zapríčinený nedbanlivým konaním
turistov pravdepodobne odhodeným cigaretovým ohorkom, vznikol dňa
17. júna v lokalite Lintavy v k.ú. obce Borinka. požiarom boli zničené 3 ha
zmiešaného mladého lesného porastu, čím bola majiteľovi lesa spô
sobená škoda 100 tis. korún.
Ku kurióznemu požiaru došlo dňa 22.6. v obci Marianka, kde majiteľ osob
ného motorového vozidla zn. Škoda typ Favorit 135 LX manipuloval s
propán - butánovými tlakovými nádobami a to tým spôsobom, že propán
butánovú tlakovú nádobu uloženú v ložnom priestore vozidla plnil pomo
cou druhej náhradnej propánovej tlakovej nádoby, pričom došlo k úniku
plynu, vzniku výbušnej koncentrácie a následného výbuchu dvoch
propán - butánových fliaš. Propán - butánová tlaková nádoba uložená v
ložnom priestore motorového vozidla bola súčasťou necertifikovaného
podomácky inštalovaného splyňovacieho zariadenia slúžiaceho na pohon
motorového vozidla. Výbušná koncentrácia sa rozšírila, až k otvorenému
ohňu z propán - butánového variča, na ktorom varila manželka poško
deného.
Prehľad technických zásahov podľa druhu:
dopravná nehoda
technická pomoc
iný technický zásah
otváranie bytu
výšková pomoc
zdravotnícka pomoc
cetkom

počet
18
9
8
3
1
1
40

usmrtení
2
0
0
1
0
0
3

/fecŕprŕa/o, mrAoť/o... v Prwnov/oafA
/t/ keď prša/o a mrho//7o - v soboŕu 75.7. sa pesŕrá vzor/ta /ud/ od sŕarosŕu a pos/ancov; cez ŕuŕba//sŕov a ŕanúš/'kov až po m/ádež, z/š/o pred M/esŕnym úradom
a p/ný auŕobus sa vydá/ na cesŕu.
Smer Brumov/'ce, ded/nka na Mo
rave, vzd/a/ená /en as/ 90 /cm. Po
čas/e nám na dobre/ ná/ade neubra/o a m/Vé pr/v/ŕan/e sŕarosŕu
Brumov/c ešŕe pos/7n/7o naše
presvedčen/e, že nás čaká vese/á a pr//emná v/lkend. <4/ keď mrho//7o - popo/udn/' sa hra/ /orba/,
fanúš/'/rov/a, uk/yŕ/ pod dáždn/'km/, vyŕ/va/o povzbudzova// a naš/
ŕuŕba//sŕ/ sa sme/o pred/era// pomedz/ dažďové /fvap/(y a nepresŕa/ne aŕakova// nepr/aŕe/iskú
bránku. V/asŕne n/e nepr/aŕe/s/fú,
preŕože ŕo bo/ phaŕe/äký zápas, a/
keď na druhé/ sírane ŕo občas
pohadne za/skh/o. Snaha naš/'ch
športovcov bo/a nakon/ec koru
novaná úspechom, vyhrá// ob/dva
zápasy fa/e dodajme, že a/ vdáka
búr//vému poŕ/esku a ŕanden/u
naše/ výpravy) a pohár v/ŕázov
pohárov sa nakon/ec oc/ŕo/ na
naše/ ubyŕovn/.
chce/e a/ ved/eŕ! kŕoh sŕre/c/ sa o ŕo zas/úž///?
V prvom zápase ŕo bo// Peŕer Faŕyka, Jozeŕ B/e/ov/č, M/7oš Faŕyka,
Ľuboš Bagas a M//an B/7ač/'č a v

zranení
11
0
0
0
0
2
13

Vážna dopravná nehoda, pri ktorej zasahovala jednotka Zb. PO OÚ v
Malackách sa stala dňa 5. apríla na ceste H. triedy Stupava - Vysoká pri
Morave, kde došlo k zrážke osobného motorového vozidla zn. VW Golf a
dodávkového motorového vozidla zn. Pegueot Boxer, pri ktorej bol vodič
osobného motorového vozidla usmrtený a vodič dodávkového
motorového vozidla ťažko zranený. V danom prípade vyprosťovala jed
notka PO pomocou vyprosťovacieho zariadenia zn. Lukas, usmrtenú
osobu z osobného motorového vozidla, príčinou nehody bola pravde
podobne neprimeraná rýchlosť jazdy. Celková škoda spôsobená touto
nehodou bola vyčíslená na 500 tisíc korún.
por. PO Patrik Mackovich
-
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druhom zápase Ľuboš Bagas a
Peŕer Faŕyka. /Ue uznan/e paŕh
samozre/'me všeŕkým hráčom.
/S/ keďprša/o -po dobre/ večer/
nás čaka/a hodová zábava. M/ad/
v kro/'och ponúka// dobré morav
ské v/ho. Dokonca ŕaké dobré,
že a/ % čo nevede// ŕancovaŕ' sa
nauč/// a ŕ/ čo vede// sa z/epš///.
Hudba hra/a do skorých ranných
hod/h a kedže pohosŕ/nn/ Brumovčan/a ochoŕne oŕvor/7/ a/ svo
je v/hne p/vn/ce, o zábavu nebo/a
núdza. Prša/o a mrho///o, a/ keď
sme sa v nede/ú poobede chysŕa// na cesŕu spár! Chce/a by som
sa podákovaŕ' nášmu šoférov/ p.
Muš/ŕz, za ŕo, že nás bezpečne
dov/ezo/ ŕam / spár! Po pnehode
domov sme ma// poc/ŕ, že sme v
Brumov/c/ach sŕráv/7/ v/ac času.
Nakon/ec vôbec nebo/o podsŕaŕné, že ce/ý čas prša/o a mrho//7o.
Podsŕaŕné bo/o, ako skve/e nás
pn/'a// a posŕara// sa o nás. Pod
sŕaŕné bo/o, že sme sŕreŕ// mnoho
pn/emných, phaŕe/s/(ých /ud/ a
prež/// pekné chv/7e. Podsŕaŕné /e
ŕ/ež, č/ a/ my sa dokážeme z/'ednoŕ/ŕ'a zorgan/žovaŕ' rak, aby sme
a/ my phprav/7/ pre naš/ch hosŕ/ v
sepŕembr/ pekný a nezabudnuŕe/bý v/?<end. Ve/á času nám však
nezosŕáva, rak hor sa do práce.

PobpajštM ľtsltc zvesti

ZachránHi srnčie mláďa
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Už po desiaty krát sa tento rok
stretneme v prekrásnom pros
tredí stupavského amfiteátra.
Áno, už je tomu desať rokov, čo
sa po prvýkrát v Borníku
objavili hudobníci, tanečníci,
diváci, bufetári a usporia
datelia! Trúfam si povedať,
že country, voľný víkend plný
pohody, hudby a tanca, si našli
pevné miesto v srdciach divá
kov. Aj keď v htadisku hrajú pre
silovku ,,stupavčané", nie je vô
bec žiadny problém stretnúť sa s
rodákom z iných častí Sloven
ska alebo Moravy, Čiech či
dokonca zo zámoria. Stu
pavský širák sa za 10 ro
kov svojho života stal jed
ným z najvyhľadáva
nejších hudob
ných festivalov.
Treba spome
núť, že nad
šenci, ktorí ten
to festival poriadajú, sú členmi
STO O PSu Spojené. Trampské
Osady Ochráncov Prírody Stupa
va). Samozrejme, bez pomoci
kamarátov zo Stupavy, Mala
ciek, Bratislavy, Senice,
Lábu, atď., by sa toto
podujatie v terajšej
podobe nedalo
zorganiz ovať.
Taktiež bez pod
pory Mestského
úradu Stupava,
Mestského kul
túrneho stredis
ka, Mestského po
dniku technických
služieb, Polície či Hasi
čov.
Je mnoho pohľadov - veľa spo
kojnosti, či naopak. My robíme
,,širák" pre ľudí, ktorí sa chcú za
baviť, odpočinúť si od každoden
ného stresu, zatancovať, zaspie
vať, alebo vidieť niečo nové. Na
šou snahou je ponúknuť kvalitný
program pre všetkých priazniv
cov tohoto hudobného žánru.
Country to nie je len hudba, tan
ce, kone a širáky. Country je ži
votný štý). Je na každom z nás,
čo si z našej ponuky vyberie. Sú
ľudia, ktorí náš festival navštevu
jú iba preto, lebo sa majú mož
nosť stretnúť so známymi, kto
rých už dlhšie nevideli. Sú takí,
ktorí chcú ísť iba na pečienku.

Tiež sa stalo, že som sa stretol s
človekom, ktorému sa páčil tento
festival preto, iebo sa stihol 3x
opiť. Je jednoducho na nás, čo si
vyberieme a ako prežijeme
tento ,,country víkend". Je
na nás, či pohár od piva
alebo malinovky hodíme
pod seba a potom sa bude
me rozčuľovať, aký je tu nepo
riadok. Je na nás - ako sa nám
vryje do pamäti tento festival.
Čo ponúkame tento rok: 25. 8.
piatok - *Trampas *Ka)umet
*Žalman *Dunaj *Hop - Trop
*Fešáci *Belasí *Veselí pa
roháči
26. 8. sobota - *súťaž ta
lentov *Formát *A.S.O
*Harwestri
*Bokomara
*Vodopád *Slávek Janoušek
*Fragment
*Arion *Cop *Grasshoppers *Lehká no
ha *Kamelot *Nový Rownák * Bukasový masív.
Celým programom budú pret
kané tanečné vstupy Petronelly a
Sillmarionu, slovom a rôznymi
súťažami vás bude sprevá
dzať Vlado Grežo. O
zvuk a osvetlenie sa
postarajú
bratia
Peter a Tibor Szabádosovci. A eš
te niečo naviac.
Vstupenka na
festival stojí 200
Sk. Platí počas
celého festivalu.
Nie je organizačne
zvládnuteľné ju roz
deliť na 2 dni. Nehovo
riac o tom, že program, či už v
piatok alebo v sobotu, je hodný
určite aj vyššieho vstupného. Ak
chcete ušetriť, dám vám radu zakúpte si vstupenku v pred
predaji. Predpredaj je: Tabak
Emília, Mestská knižnica, Mest
ské kultúrne stredisko a Elektro
Móza. Tu za jednu vstupenku za
platíte 180 Sk. Deti a invalidi ma
jú vstup zdarma. Ešte jedna poz
námka: každé zakúpenie vstu
penky nám pomôže spraviť ďalší
ročník festivalu.
Tešíme sa na vás, tešíme sa na
príjemný víkend -ahoj na 10. roč
níku Stupavského širáku.
Za STOOPS:
Jaroslav Servo Servátka
-

Stupava - Najprv srnčie mtáďa zachránili deti, ktoré ho vystrašené,
mokré a opustené našli na výtete v neďalekej Obore. Našťastie sa
stretli s odborníkom, poľovníkom a ochrancom prírody !ng. Jozefom
Serdelom ml., ktorému mladú srnku odovzdali do opatery. A urobili
dobre, o čom svedčí fotografia, je v dobrých rukách. Serdelovci vy
piplali z "kojenca" mladšiu dorastenku, ktorá si spokojne behá po
dvore a má sa k svetu. Čaká ju však velká skúška, keď dorastie vráti
sa do prírody, do prirodzeného prostredia, tam, kam patrí.
-ps-, foto: B. Serdelová

Bohatá úroda hríbov
Stupava - Počas/e, kŕoré nám
ŕenŕo rok pr/prav/7o ne/edno prekvapen/e, pod/ä odborn/'kov práve
prež/vame jeseň, /e m/mor/adne
pr/azn/vé pre bohaŕú úrodu hrí
bov. Hubár/, /fforŕ s/ úzkosŕ//vo
sŕráž/a svo/e "dobré m/esŕa" sú
sam/ prekvapení výs/(yŕom ŕých
na/vyb/ädávane/š/cb hnbov akým/
sú napr%f/ad dubá/<y. Veď ná/sf
dubáky a nasuš/f /ch voňavé
p/áŕky na z/mu, do vianočné/ č/
s/7vesŕrovske/ kapusŕn/ce /e naj
krajšou odmenou / pre skúse
ného hubára. Dobre s/ pozr/'ŕe a
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skúsfe spoč/ŕaf výs/edo/f neúmyse/ného a náhodného "zberu"
ŕýchŕo zemou a //sŕ/m voňajúc/ch
pochuŕ/h, kforé nazb/era// "/en rak"
/dúc na prechádzku /esom Sŕupavčan/a v /oka//fe Obora. V/eŕe s/
predsŕav/f ŕú pražen/cu s us
maženým/ dubákm/ a ŕú vôňu
p/áŕkon kŕoré sa suš/a, aby /m v
z/me pr/pomenu// vôňu /eŕného
/es/ka, horúc/ch dn/ a ch/adných,
rosou pokropených noc/? 7ečú
vám s/ŕn/ty a; mne...
-ps- ŕoŕo.' -marf/n-
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Premeny stavidia

Stupavský potok s novým golierom , ktorý ho krášli i priškrtí v jeho chúťkach
ukázať silu, vyliať sa, prísť až k prahom našich domov. U ž máme svoje
skúsenosti. U ž poznáme jeho silu. Povodňam i nám orosil čelá, pripom enul sa,
že príroda má svoje zákony i pravidlá. Tak sme ťa spútali, živá voda svieža svo
jim chladom a silná svojim prívalom . "U š ili" ti golier a obojok. Spútali ťa a v
úcte k tvojej kráse i sile, sp ravili ti cestu - barokovú, esovite ohnutú, aby tvoja
voda stratila i nabrala silu. Starodávny splav doslúžil a ten nový čaká na svoju
skúšku. N ik d y sme tento potok tak bytostne nevním ali ako pri povodniach a pri
jeho spútaní. Fascinuje nás tá živelná, nespútaná sila prírody. S ila sama o sebe,
ktorej neviem e rozkázať, len sa pokúšame jej porozumieť.
/Momentálne prebieha preberacie konanie.Investorom diela je Povodie Dunaja,
dodávateľom Vodohospodárske stavby. Obsluha stavidla je plne automatizo
vaná, s priam ym prepojením a prenosom dát na dispečing v M alackách./
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P e m e c h ý majstef hováč
L/prosŕred Perneku býva majsŕer
kováč Edo Gec/er Svoj/m/ výrobkam/ /e známy n/e/en z ku/ŕúrnych
poďtv/aŕ/', jarmokov a výsŕav v reg/óne. Jeho umen/e obd/vujú na
výsfavácŕi v mnohých mesŕác/7 na
S/ovensku / v Čechách. Navšŕ/v/7/
sme ho v jeho d/e/n/, na kŕorú
premen/7 sŕarš/' dom, dvo/; záhra
du, prosŕe m/esŕo kde ž/je a ŕvoh.
O se& e
N/e som vyučený ume/eckým
kováčom, a/e súsŕružn/Trom. Ku
kováčsŕvu som sa dosŕa/ ph prác/
v násŕrojárskej d/e/n/. /4ko mechan/záŕor som s/ dokáza/ kováčsAy
spracovať všeŕko sám. Očah/a
ma práca kováča. /4j k nož/kom
som sa dosŕa/ rak, že než by som
ho kúp//, radšej s/ ho sprav/m. /S
chce// aj kamaráf/ a znám/ až sa z
mojej zá/úby sŕa/o moje remes/o.
Zúčastňujem sa výstav v Prahe,
Brne a v Pňbrame. 7/eŕo výstavy
sú zamerané na nož/arske výrob
ky a bodné, sečné zbrane, teda
n/e na k/as/ckú kováčsku výrobu.
L/me/eckému kováčsŕvu som sa
zača/ venovať po poŕu/kách S/ovenskom - rob/m seke/y sv/eŕn/ky súpravy násŕrojov ku krbom a
/né predmeŕy č/ už dekoraŕ/vneho
a/ebo úž/ŕkového charakŕeru.
/aáp/rácFa
Šŕudujem odbornú //ŕeraŕúru s/ovenskú, českú / nemeckú. Poŕrebujem sa vzde/ávaŕ' najmá ph vý
robe h/sŕohckých zbraň/ pre skup/'ny bojových umení a h/sŕor/ckého šermu. Pod/á vzorov vyrá
bam dobové zbrane. Mapn'k/ad

vyrábam ce/okovové nože. Pozmýš/á/ som nad rým, čo na výsŕavách chýba, s č/m by som ma/
pr/sť ako s n/eč/m objavným.
Objav/7 som -archeo/ógov/a naš//
práve ŕakýŕo ce/okovaný nož/'k a
/ch objav bo/ pre mňa /nšp/'rác/ou. Pr/da/ som svoju ŕanŕáz/'u a
vzn/ko/ ce/okovaný nož/k s kova
nou rukováŕou. Je ŕo moja špec/a//ŕa, o kŕorú je ve/iký záujem a
zauja/a / odborn/kov. Pr/ fvorbe
sek/'er vychádzam zo s/ovenskej
bradaŕ/ce, kŕorú som vy/epš/7.
Vzo/y nekop/rujem, snaž/m sa /m
vŕ/ač/ŕ' pečaŕ' svojej ŕvohvosŕ/ a
ŕanŕáz/'e.

m/ pos/(yŕuje pohodu. Je ŕo ŕážká
práca, dr/na, po ktorej zostávajú
na rukách mozo/e a po če/e sŕeká
poŕ. /S/e ŕo paŕh k ŕomu poc/ŕu
pohody a pokoja, á však /en do
chv/7e, po/(ým mňa nenaháňajú

Aío/i záArazn/cí
Nájdu s/ ma všeŕc/, kŕon majú
vzŕáh k h/sŕohckým zbran/am,
po/bvn/c/, a/e aj chaŕár/. Zbrane
berú skup/ny h/sŕor/ckého šermu,
zbrane na osŕro s/ kupujú zberaŕe//a. Seke/y nože chaŕár/ a
záhradkár/. Práve ŕeraz ŕu bo/
jeden pán, kŕofý sa predsŕav/7 ako
poŕomok Móhca Beňovského a
ma/ záujem o h/sŕohcké zbrane.
7eš/m sa z pozvan/a na výsŕavu
do Pňbramy a poŕom pôjdem na
ŕrad/čné jarmo/(y v Banskej Bysŕr/c/, Púchove a 7renč/he. 7am sú
ŕ/ež moj/ zákazn/c/ - /úd/a, kŕon
chcú mar' n/ečo kva//ŕné a ŕrvácne.
im ío d áva
Predŕým než som sa nap/no zača/
venovať kováčsŕvu som pracova/
na úseku ŕechn/ckej konŕro/y 7a
práca sa m/ zda/a nezáž/vná,
neuspokojova/a ma. Kováčsŕvo

K/ub Nečakaj na chorobu
____________ a /

____________

Jo/?/Á:oy'e ovoc/e, k/oré ^vo/'oM cZ/M/'oM o^/oj/ q/ v koMkMrenc/Z exo//cké/zo ovoc/o. ATože vioA pó^oč/7' q/' oko //ek O&o/zM/'e ve/b v//ow/Mov, w/weró//!yc/:
/óŕok, v/ók/z/wy, pro//rokovwové /o/ky o powó/zo prz WMo/zýcA zJrovo/wýc/:
pro/?/éwock. Zw/ŽM/e /z/oJz'/zMc/zo/e^/ero/M v krv/, powó/zo prz óo/e^ŕzbe/z /z/ovy
o zóvro/oc/z, pr/porzzc/zóc/z /róvewzo, pr/ zapc/ze. Je v/zoJzzé /pre /MJ/ c/zorýc/z
MO CMkrovkM, reMwoŕo/Jwý zapo/ /ľ/čov 7Vbj/rM/zowé yoč/ko o yo^/kovó ^ľovo
powó/zq/M zw/zovo/' /zoníckM. OJvor z y'oA&oyýc/z kve/ov Mk/MJzvzz/e zdc/zvoŕy
koý/b. 7Vo regeneróczM o ocM/M /e/o, ^

^we wo/z z/e.?/' /roží/e rozzo o večer

yeJzzoyo&/ko. Joč/koye /Jeó/we pre zvprovM ^/rovovocz'e/zo režz/wM, pr/ re^Mkc//
noJvóky /eAo po/r/ weJzz po/rovz'zzy ^ zzzzkyzw g/yke/M/ckýw /wJexow, /rov/ ^o
powo/^/e, powo/y Mvo/MM/e ene%/M Jo krv/, č/w zoAro^M/'e n/zke/ A/oJ/Me
czvkrM v Á?*v/ (7?%)og7yA:e??!/M), /eJo o/ poc//M A/oJM o ž/o&M// po y'eJ/e.
No^o roJo.' ^kM^/e Je/?we roMo/kovo/'.* 7JO growov Mokró/owýc/! j'o/?/k,
growov ov^ewýcA Mey/oJenýc/? v/oč/ek (^WM.ľ/^, 7 M/zko/MČMý yogMr/. í/ro/?//e
ve/'o pre .svo/'e zJrov/e.

Afí/Dr. J. tľ/r/íakovíí ZJrovo//!o Mi/ô/tMkg reJoke/e.*
i 77 fa/eAo /ekóre/í PrFTÍač/Kíc/, č./e/.
-
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objednávAy Poŕom je ŕo už /en
dr/na s pr/chuŕou sŕresu.
-psKONMK7;
0703/7784288, 7784263
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Kone jak živé...
Ja/r sa neco začne sraŕ, ŕa/f sa ŕo
sere a šeré, n/c nepomože. An/
nám n/c nepomohuo, mose// sme
s/ ŕo preŕrp/eŕ. /Va/p/v náš vňu/f, že
mos/' /? na operáciu, budú mu
braŕ mand/e. Krom ŕých mand// s/
mneu sebú zebra ŕ ŕo/Ao ^'ec/ /a/f
/cer w/a/fedy naš/' chodz/7/ do p/on/ŕs/fébo ŕábora. 7ú A*e//fu na
zuby; myduo ŕo nespom/ňám, ŕo
/e samo sebú, a/e aby s/ ŕo
dzec/fo moseuo zebraŕ do p/'n/c/a
a/ c/chy a pošŕáre/f pod huavu, ŕo
sv/eŕ nezaž/'u. /Vo napa/fovaný byu
chudače/f, /fonc /a/f /feby mneu /ŕ
na m/es/c. Mneuo ŕo a/e ŕen psycho/og/c/fý are/fŕ, že ŕurŕ s/
mys/eu, že ne/de do nemocn/ce
a/e vo/a/fam na prázdn/'ny. 7eho
sme vypa/fova//, naraz mú/ v
pondze// ráno osŕau /aA* obarený
eném chyŕau dech, na čeuo mu
t/ysŕúp/u sŕudený poŕ, /fonc sem
dosŕaua sŕrach, že m/ ode/de na
v/'ečnosŕ. Fhš/fo sem vo/aua san/ŕ/fu a ŕá s/užba m/ pov/daua, že
nech mu dám magnéz/um, /ebo
ŕ/a/r mneu /a/f v dobre naŕú/fane/
pneumaŕ/ce, že on/ hneŕ do/dú.
/Vewm es// ŕá, co ŕo preb/raua,
umreua, /ebo daua výpos/edj č/
sem sa dovo/aua na /ampáreň,
a/e dnes/fá/ /e páfe/f a ešče ŕu
san/ŕ/ca nebyua. Es//-sa ŕu z/av/á
mos/m sa /ch opýŕaŕ č/ ma/ú sebú
a/ úmrtní //'sŕy. /Vaščasc/ ŕo mo/ému prešuo a už ŕčéra/ byu /ronc
dobre. A/a mo/'e ščasc/^ /ebo /a/f
sem pov/daua nesŕač/' /edno, /a/f
sa ŕo začne sraŕ ŕa/f ŕo /ede /a/f na
pásy ve ŕo//fsvágene. Aspoň s/ ŕa/f
mys//m, pod/á/ reč/' co náš zaŕ' /f
nám nos/7 /šua sem oŕv/ŕaŕ
pašče/fu, pravdaže nožem, ŕa/fým
šp/čá/fem a sem s/ pomobua.
M/šŕo oŕe^nŕe/ pašče/fy mneua
sem oŕeyhfu ranu, /f/v sa m/ z ru/fy
va//ua /a/f nedobrovo/ne/ dar/(yn/.

Fr/š/fo do nemocn/ce, nech m/ ŕo
zaš//ú, nech m/ ŕo ošeŕrá, /fr/čaua
sem na reŕu a mú/ už šŕa/tovau
našu /ádú, /ferú by sme nevymen/7/ za n/c na s^'ece. Pravda, /fdo
by /u sceu za neco men/ŕ/ My na
druhé už mneŕ nebudeme a na
c/nŕer sa a/ ŕa/f povezeme sŕupavs/fým pohrebá/fem znač/fy

PREDÁM VO VEĽKOM MNOŽSTVE
HLÁVKOVÚ KAPUSTU NA KVASEN!E.
Odber: august, september, začiatok ok
tóbra
Kontakt:
^
p. KOVÁČ, Stupava - Mást
Te!efón: 07/6593 5131, 0901 732976

K/A.

/Vo doš// sme do nemocn/ce, na
ch/rurg/7 m/ ŕo p/e/fne zaš/7/, a/e
zaž/va, aby sem s/ ŕeho š/c/ho
/fu/zu už/'ua co na/v/ec. Po ŕo//fých
ro/foch sem s/ spomenua na
porodn/' bo/esc/ a od do/acá m/
sŕe/fa// suze na sandá/e až sem
mneua nohy mo/fré, /fonc /a/f
/rebych sa poseaua. Ker ŕo doš/u
ŕen /fra/č/ŕsAý učeň, vyp/šau m/
//sŕe/f, že abych /Šua do Sŕupavy
na sŕred/s/fo a ŕam nech m/ da/ú
neco od bo/esc/, /feŕ už v/m/a/f sa
š//e rana bez /o/fá/n/ anasŕázy a
ŕéž nech m/ p/chnú /n/e/fc/u proc/Va ŕeŕanu. Spánembohem,
/febysem ŕoŕo /á s^'edzeua, /šua
bych sem na ŕo sŕred/s/fo pro ŕú
anasŕázu a doma, p/e/fne ba v/n/fú
bych s/ ŕo a/ samá pozaš/Vaua,
ša/f sŕa/ý /epš/' w'dz/, on by m/ ŕú
cvému nav/é/feu a/ su/f sprav/u.
7a/f sme my za ŕen /eden ŕýdeň
s/šeŕc/ dopad//. Vňu/f sa vrác/'u
bez mand/( bez /edného uc/rá/fa
a s ŕroma ponož/fama /faždá byua
/nač/^ mú/ sa san/ŕ/fy nedoč/fau,
darmo /ch on če/fá pred domem,
on/ už nedo/dú a /á mám na ruce
vyš/'ŕú deč/fu a ešče sem a/ oč/fovaná proc/va ŕeŕanu. /Vo, už nám
n/c v/'ec nechyb/ ehém sa t/ybraŕ
do /nsbrú/fu /f ŕemu do/fŕorov/ z
ho/; aby nám pow'dau ne/a/fú
d/agnózu. Chvá/abohu nemáme
penez za n/m chodz/ŕ, aspoň sa
čov/e/f ned oži /a/f na ŕem s/e
s/fuŕečnosc/ /e/

Nenápadná iniciatíva
Stupava - Domácim určite neunikto, že okoio "stĺpu hanby", kto
rý patrí medzi kultúrne pamiatky
Stupavy je vždy čisto a tráva i
vysadené kvety sú udržiavané.
Tí, ktorí žijú na "hornom konci"
Stupavy si určite všimli, že pri
plote Pálenice pribudla nielen
lavička pre unavených, aie aj
udržiavaný kúsok zeieného tráv
nika. Týmito drobnými a predov
šetkým nezištnými aktivitami nás
ktosi upozorňuje, že všetko zá
leží ten od nás, od nášho vzťahu
k mestu a prostrediu, v ktorom
žijeme. Je to inštinkt, ktorý nikdy
nechýba) Stupavčanom, rodá
kom, ľuďom žijúcim v tomto mes
tečku. Veď ešte pred nedávnom
bolo hanbou mať pred domom
neporiadok, špinu, nepokosenú
trávu a čakať na pracovníkov
technických stužieb, aby za nich
urobili poriadok. Veď voľakedy
neexistoval Mestský podnik tech
nických služieb (keby tento pod

-
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nik neexistoval žiii by sme v špi
ne?), ale stopercentne fungovala
sebakontrola. Pôsobila nielen
ako vzájomná kontroia, ale tiež
ako veg osobnej cti mať všetko
na poriadku a prispieť k dobrému
menu Stupavy. Niekto si povie,
že čo je na tom, keď ktosi z vlast
ných peňazí osadí lavičku alebo
vysadí kvety na verejnom pries
transtve. Možno je to naozaj čud
né, ale tento príklad nás chce os
loviť, aby sme sa prebudili k či
nom, ktoré o nás povedia viac
ako dlhé reči o tom, ako sa nič
nedá urobiť, ako nemáme peňa
zí, ten aby sme prekričali pod
statu nášho správania - nemáme
chuť a záujem! Za týmito nená
padnými iniciatívami stojí JUDr.
Štefan Beleš (majiteľ firmy ABZ
Stupava), ktorý nám nič nevnu
cuje len sa snaží osioviť prík
ladom a ČiNOM. Vdáka za túto
výzvu!
-ps-

^
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Vaša Mar/Š P/7ná

ECCE TERRA - STUPAVA Organizátori M. Majstrovstiev

m ás

ČeskoSiovenska v pretekoch
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malotraktorov do vrchu ozna
mujú, že jesenné ko!o sa usku
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