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Vážení priaíctia!
/\ j e ŕo ŕu/ A/a Záŕior/ m ám e nový
prírasŕok. M e bez prob/émov a/e
ď/e ľa je na sveŕe. Marku síce
nemá, zaŕo oŕcov n/eko/ko. Sú n/m/
nadšene/ na če/e s Pa/kom S/ezákom. Dom ov naš/o v sŕupavskom
ku/ŕúmom sŕred/sku. A/ pokrsŕ/f ho
už sŕíb/i. Da// m L/ meno, ako sa paŕh - Podpa/šŕúnske z ves ŕ/.
/Vep/ače, nenar/eka, /óa kŕm/f bo
ŕrebapravide/ne. 7ak, aby zm ocne/o, vyrásŕ/o do krásy a chýr o ňom
/eŕe/ po ce/om Záŕion.
Ob/ek mu uší/i, ako na/7epšie vede//. Koše/a Ď/e/a, č/ernou /emovaná,
kabáŕ farby bordové/, aby očiam /abod/7. A/a svo/'u prvú púŕ sa vybra/o

s košíkom p/ným zvesŕ/, rak bo privíŕa/'ŕe v/'údne a zhovievavo, aby sa
mu iahšie živoŕom kráča/o.
Jeho oŕcom že/ám, aby bo dobre
chova/i, príkíadne sa oňbo sŕara/í,
/en pravde a česŕnosŕ/ bo uč/'// a se
ba ani iných vo svo/om snažení
nešeŕh/í.
Ja mu k/ad/em do vienka za brsľ
múdrosŕi, za brsľ šiba/sŕva a za
vrece odvaby. /Vecb puŕu/e od do
mu /f domu, z rúk do rúk a všeŕkýcb
necb niečím obdar/. Tých, čo s/ zas/úž/a, kopancom, a osŕaŕnýcb zá 
bavou a poučením. /Vecb neobíde
an/ jednu obec č/ mesŕo v oko/í. 7o
mu že/á prednosŕa Okresného
úradu v Ma/ackách.
Mí/an ^/aškor

ZADARM O
Stupava oslávi v tomto roku 730. výročie
prvej písomnej správy, (čítajte na strane 8)

P !e s v M a ta c k á c h
P/esová sezón a je v p/nom prúde.
Mesŕá a dediny sú p/né piagáŕov
pozvánky na rôzne p/esy koiu/ú od
ínšŕíŕúcíe k /nšŕ/ŕúc//, od firmy k ú'rme. An/ Ma/acky nie sú výnimkou.
/Va svo/om i/. Peprezenŕačnom
p/ese okresného úradu v hoŕe/i
Aŕrium privíŕai prednosfa Mi/an
^aškorm/moríadne vzácnych bosŕí

/esára a ^//adís/ava Š/mka, prímáŕora Ma/acíek Jozefa Ondrejku,
sŕarosŕku P/aveckébo Šŕv/íka p.
/ng. Margŕŕu Píscberovú a mnobo,
mnobo ďa/šícb. ^/šefe/ príš/í, rak
ako sa paŕrí, s manže/skýmí part
nermi. O ŕom, ž e sa dobre zabávaii, sved čí fakŕ, ž e väčšina z nieb odcbádzaia dom ov až nadránom.

Prednosta OÚ Matacky v kruhu vzácnych hostí

z ŕ3raŕís/avy. Minŕsŕra zahraničných
vecí S P p. Eduarda Kukana, pos/ancov /VP S P Jána Suda/a a Peŕra
Ďuračku, prednosŕov O Ľ/ Peŕra Ko

A/ieŕ divu, ž e sa im páčí/o, v e ď do
ŕanca hra/í dve výborné hudobné
skupiny skiadby od výmysiu sveŕa
a komu an/ ŕo nesŕačiio, mobo/ si

Dominanta nášho regiónu - hrad Pajštún. Foto z r. 1914

zap/esaf v bare pri diskoŕéke.
k ed že an/ v ŕakýchŕo s/ávnosŕných chví/ácb, ako zdórazn/7 p/ednosŕa, nesmieme zabúdaŕ* na ŕých, Mor/ poŕrebu/ú našu pomoc, uspor/ada/ ok
resný úrad na p/ese cbar/ŕaŕ/vnu zb/erku pre der/ z Deŕskébo domova v Ma/ackách a výťažok bo/ odovzdaný správ
kyni nadácie, býva/e/' v/cem/ss/s Siovenska, Janke Ke/emenove/. Odborár/ sa ŕiež čin/i/ a do ŕomboiy pr/prav/7/ vyše
dvesŕošŕyr/dsaf rôznycb ve/m/ aŕrakŕívnycb c/en. Preŕo je
pocbop/'ŕe/bé, že sa pozornosť väčšiny ubera/a práve ŕýmŕo
smerom. 77 na/sŕásŕne/'ší s/ dom ov odníesi/ výhier bned
níekoiko. L/ž /en z ŕoboŕo dôvodu sa podakŕorí nemôžu
dočkať ///. Peprezenŕačného p/esu, kŕorý v magickom roku
2000 určiŕe za s e bude.
Mí/an Zavfe/

/Va prvý papučový bá/ p ozýva Pešŕaurácia Sŕupava.
L/skuŕočn/ sa v uŕorok 76. februára o 79°° bod/ne. Ako už
názov napovedá, bude ŕo u nás doferaz nevídaný a
neŕrad/čný bá/. Prísne predpísaná j e /en obuv - papuče,
na/7epšíe budú ŕ/e, v kŕo/ých sí sadáŕe k ŕe/evízoru, ŕeda
ŕep/é a pobod/né. K ŕomu už /en vbodný domáci úbor a
ŕakŕo vysŕrq/ení sa m óžeŕe sŕať účasŕníkmí bu/are/ zábavy,
kŕorá o po/nocí končí pochovávaním basy. Do ŕanca bra/ú
a basu pochováva/'ú. budobná skupina Záborácí.
-ps-

r&bpAt#ftbt$!te zvesti
oko//. Momenfá/ne sm e urob/// všeŕko pre ŕo, aby
uzre// sveŕ/o sveŕa. Je ŕo naša výzva S/ám č/ŕaŕefom. M e hodená rukav/ca, a/e podaná ruka.

Kto bo! zvotený
P rin ášam e inform áciu o výsled k o ch voiieb
starostov a primátorov v obciach okresu
Malacky.
Borinka - starosta p. J o ze f Pokorný, Gajary starosta Ing. Peter Tydlitát, Jabloňové - starosta
p. Florián Kotes, Jakubov - starostka p. Bibiana
Sirotová, Kostolište - starosta p. Karol Galba,
Kuchyňa - starosta p. František Pálka, Láb starosta p. Ing. Kazimír Chmeta, Lozorno starosta p. Ľubomír Haramia, Malacky - primátor
RNDr. J o ze f Ondrejka, Malé Leváre - starosta p.
Milan Pernecký, Marianka - starosta p. Ing.
Bohuslav Blecha, Pernek - starosta p. František
Bokes, P lavecké Podhradie - starostka p. Ja
roslava Janotková, Plavecký Mikuláš - starostka
p. Mária Jeklová, Plavecký Štvrtok - starostka
Ing. Margita Fischerová, Rohožník - starosta p.
Miroslav Blažek, Sološnica - starosta p. Miroslav
Vanek, Studienka - starosta p. Stanislav Kovarík, Stupava - primátor Ing. Anton Daráš, Suchohrad - starosta p. J o ze f Temer, Veľké Leváre
- starosta p. Eduard Hotlý, Vysoká pri M orave starosta p. Milan Lapčík, Záhorská V es - staros
ta p. J o ze f Doršic, Závod - starosta p. J o zef
Gajda, Zohor - starostka p. Ľubica Havranová.
(podľa OÚ M alacky)

S l r t í n u t í t s ta ro s to v
a p r im á to r o v
Prednosta Okresného úradu v Malackách zvolal
prvé pracovné stretnutie starostov a primátorov
obcí a miest okresu, ktoré sa konalo v pondelok
25. januára. Na stretnutí predstavil vedúcich
odborov OÚ, prisľúbil svoju účasť pri riešení pro
blémov obcí a účastníci sa dohodli, že takéto
stretnutia sa budú konať jedenkrát za štvrťrok.
Ďalej bolo uzatvorené doúčtovanie nákladov
spojených s komunálnymi voľbami a informoval
o príprave prezidentských volieb. Prednosta in
formoval o pripravovanom seminári pre pracov
níkov matrík, ktorí budú vykon ávať aj informač
nú a poradenskú službu pre občan ov vo veciach
týkajúcich sa záležitostí OÚ.

čakám e na Vašu odpoved?
Pave/ S/ezák šé/ŕedakŕor.
Drž/ŕe v rukách nu/ŕé č/s/o úp/ne nového časop/su - Poďpayšfúns/ŕe zvesŕ/
Sú na S/ovensku reg/óny / ma/é ob/asŕ/, kŕoré
svojou ku/ŕúrou, /i/sŕonc/<ým vývo/'om /'prírodnou
po/ohou nesú spo/očný názov, kŕo/ý vy/adruje
presnú cŕ?ara/<ŕen.sŕ/7w kraja a jasn e de/ŕnuje,kde
je ŕo a kŕo ŕam paŕr/. Premýš/a/z sm e nad n áz
vom, kŕor/ by vy/adrova/ ŕo, čo chceme. Pr/v/asŕok "záhorácky " sa nám javí/ ako phs//ný a pr/Y/š
nadnesený, vzhľadom na dosah časopisu /jeh o
oZ?sa/7. Zapáč// sa nám pr/v/asŕok "podpa/'šŕúnsky" / z n/ád/s/<a b/sŕón'e / všeobecn ej zna/osŕ/,
ž e /de o oko//e a ob/asŕ* p od Pajšŕúnskym hradom, a/ebo o ŕú ob/asľ, /(de sa ŕenŕo hrad p ovažu/e za dom/nanŕný. ío/'ko k názvu.
Považu/eme časop/s za pr/esŕorpre obce, podn/kaŕefov, spo/ky ku/ŕúrne, spo/očenské / záuj
m ové /nšŕ/ŕúc/e, na kŕorom m ôžu p rezen ŕovaľ ŕo,
čo urč/ŕe zaujme š/rokú č/ŕaŕefskú obec.
Považu/eme ho za méd/um, More s/ fud/a obíúb/a pre je h o obsah a dosŕupnosľ. Posŕupne os/ov/me obecné úrady s ponukou "mar"'svoju sŕránku v časop/se. V/eme, že dnes n/e je jedn odu 
ché, aby každá o b ec ma/a svoj časop/s, svoje
nov/nky. Ponúkam e m ožn osť /nŕormovaŕ* n/e/en
občan ov svoje/ obce, a/e / susedov. V/ac /n/brmác/V znam ená v/ac /nšp/rác/e, v/ac poznaŕkov a
konŕakŕov.
Ver/me, a budem e sa us/7ovaŕ*, aby Podpajšŕúnske zvesŕ/ bo// / Vaš/m/ nov/n kam/. Hoc/ / rým, že
sa sŕaneŕe dop/sovaŕefm/, porad/ŕe nám, čo vy/epš/ľ, upozorn/ŕe nás na zau/'/mavosŕ/ vo Vašom

*rozloh a okresu Malacky je 872 kmŕ
*
počet obyvateľov: 62 737
*hustota zaľudnenia: 72 obyv. na 1 km^
* je najzápadnejším okresom SR
^najvyšším bodom územia je vrch Vysoká
s výškou 754 m n.m.
tnajnižší bod okresu: 138m n. m. - pri
výtoku rieky Moravy z okresu
^priemerný prietok rieky Moravy v Morav
skom Jáne je 109 m^/s
*väčším i prítokmi Moravy sú 45 km dlhá
Rudava a 47 km dlhá Malina
^najstaršími obcami okresu sú: Jabloňové,
Kuchyňa, Láb (1206)
^najmladšou obcou okresu je Studienka

V Parí/zánskotn sa už po 26 /(rát uskutoční
ce/os/ovenský súťažný ŕesŕ/va/ zač/na/úc/ch
spevákov popu/ámej p/esne Z/aŕá čnev/čka
S/ovak/a Pes ŕ 99 s podŕ/fu/om...
Spevák pre ŕreŕ/e ŕ/s/croč/e. Zo šŕv/fsŕoročnej h/sŕón'e ŕesŕ/va/u vz/š/o na proŕes/oná/nu scénu
množsŕvo spevákov, za /(rohých m ožno spom enúfKaro/a Duchoňa, Jura/a Gahéra fSa/coj, Pa/a Drapáka fMeŕa//nda), /vanu Ka/ajovú fEx//j, č/
herca a speváka Šŕeŕána Skrúcaného a dá/š/ch.
/V/e je ŕeda n/čjednoduchš/e. ako vyskúšaŕ svoje
nadan/e a ŕa/enŕ na súŕáž/ v Parŕ/zánskom/
L/chádzačm/. kŕor/ sa rp/h/ás/a do súŕ'aže. mus/a
byfobčanm / S P a v roku konan/a súŕ'aže dovŕš/a
m/n/má/ne 74 rokov. Horná hran/ca n/e je veko
vo obm edzená.
Do výberového konkurzu s/ uchádzač/ pnprav/a
dve súťažné p/esne pod/'a v/asŕného výberu zo
žán rovej ob/asŕ/ sú časnej popu/áme; p/esne.
Podm/enkou účasŕ/ vo výberovom konkurze je
vyp/nen/e a odovzdan/e pr/h/ášky do 26.
februára ŕ. r.

Pr/h/ášky a ďa/š/e /nformác/e vám poskytne
me na ŕe/efónnom č/s/e 07/ 65 93 48 78 v
Mesŕske/ knŕžn/c/ Ruda Mor/ca Sŕupava.
-msks-

Te!efónne čísta pracovísk
Okresného úradu v Malackách
predvoľba 0703

M. R á z u sa 2383
odbor pozemkový, poľno
hospodárstva a tesného hos
podárstva: 7725677

Z á h o rá c k a utica 1919
ústredňa:

Viete, že...

Šanca nre
ta)ent^

u).1.M ája
Odbor škotstva a kuitúry:

7725659, 7725763,
7725659

7722101,7725733
7725735, 7725736

odbor bytovej potitiky:

Rada obrany okresu

7725674

tajomník: 7725761

sekretariát prednostu:

odbor všeobecnej vnútornej
správy oddetenie priestup
kov: 7725675

referát: 7722848

7725737
správa vnútornej prevádzky:
organizačný odbor:

7725740
odbor všeobecnej vnútornej
správy: 7725741
vedúci odboru financií:

7725742
vedúci živnostenského
odboru: 7725743
vedúci odboru sociátnych
vecí: 7725744
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E

L e g io n á rsk a u).6

oddetenie matriky: 7725287
sekretariát ved. odboru
životného prostredia:

7725739

R

U

Odbor civitnej ochrany:

7725678, 7725806

7723841

Odbor požiarnej ochrany:

odbor dopravy: 7725713
odbor regionátneho rozvoja
a iných odvetvových
vzťahov: 7725676

7723623
P e zin sk á u!. 4
Odbor štátnej veterinárnej
starosttivosti: 7725689

M ierové n ám estie 11

(podľa OÚ Malacky)

odbor katastrá!ny: 7722672
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^najnižšie poioženou obcou okresu je
Vysoká pri Morave (145 m n.m.)
^najvyššie položenou obcou okresu je
Pernek (278 m n.m.).
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Obchod so stavebnými materiátmi
P 0 / V L ÍK 4 P R E V E Ľ K O O D a E R / \ ÍE Ľ O M
S M V E S /V É F/RM V/t //VD /W D ^L/VVCH
S M V E 8 / V / K 0 V .-

H KERATHERM - tehiové bloky
H PO R O TH E R M - kompletný tehiový systém
H K U N K E R - tehtová dlažba
H HEBEL - pórobetón
^ Y P O R - pórobetón
SH Y TO N G - pórobetón
H SCHiEDEL - komínový systém
H VELUX - strešné okná
H BC T O R S !O N - popiastové ploty a pletivá
H CETRtS - cem entotrieskové dosky
H KNAUF - sadrokartónový systém
H HERAKUT, KOMB! - DOSKY - izolačné drevocem entové dosky

TEL - M !NERALW O LLE - tepeiné izoiácie
N O B A S !L - tepeiné izoiácie
HYDROB!T, GLASBtT, A330 - asfaltové iepenky
BAUM !T - omietky
bieia tehia, dlažby, obkiady, cement,
vápno, omietkové zmesy,
stavebné rezivo a strešné iaty,
okná, dvere
a iný stavebný materiái.

SLWM/X p/í/s, spo/. s /:o.
Sŕavebn/'ny - ma/oobc/ioď
Že/ezn/čná 53, 900 37 Sŕupava
7e/./ŕax; 07/65934 733

PONÚKAME DOPRAVU MATER!ÁLOV NA STAVBU, PRE VEĽKOODBERATEĽOV ZAUJÍMAVÉ ZĽAVY

Vážení zákazníci, pozor!

Náš obchod so stavebnými materiálmi sa
presťahoval do areálu Stavebnín
na Železničnej ulici číslo 53 v Stupave
(pri železničnej stanici).
Nájdete tu náš ochotný personál, ktorý Vám
poradí a obslúži Vás pri výbere stavebných
materiálov pre "hrubú" stavbu.
Volajte na tieto telefónne čísla:
07/ 65 93 58 80, 65 93 44 68, 65 93 59 50
Faxujte: 07/ 65 93 59 48
-
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Stupavský Araíendár na sútnži
Banskobysŕncká vedecká kn/žn/ca
fŠV K ) a K/ub 7oŕopub//'c/sŕov v Ban
skej Bysŕhc/ vyb/ás/7/ 7. ročník ce/os/ovenskej prezenŕačnej sú ťažn ej
výsŕav/ ka/endárove/ ŕvorby. O rga
n/z á ŕo r/ posúd/// 79 súfažnýc/i
exemp/árov od 45 vydayafefoľ.
Mesŕské ku/ŕúrne sŕred/sko Sŕupava pnb/ás/7o do súŕ'aže násŕenný
ka/endár "Obrázky zo sŕarej Sŕupavy", vydaný pr/ pr//ež/'ŕosŕ/ 730. vyroč/a p rve j p/so mn e j sp rá vy o
Sŕupave.

N a u č iť s a

N a p n eš ŕomu, ž e ka/endár n ezís
ka/ ocenen/e, dósŕojne reprezenŕova/ Sŕupavu. A/avyše, ce/á ko/ekc/a
ka/endárovbude po ce/ý rok súčas
ťou sŕá/e/ expoz/'c/e na brade S/o-

u m e n iu s t a r n ú ť

venská Ľupča.
V /con/wrenc/7 eŕab/ovanýcb a vy
sok o profes/oná/nycb vydavaŕeí-

Časŕokrát uvažu/eme nad re/at/vnym pojmom čas. P/yn/e bez ob/'adu
na to, č/ ho vnímame, uvedomu/eme s/ ho a/ebo ho rešpektujeme. Je
to fenomén úpine nezávisiý od nášho vedomia. S p/ynutm? času je
spo/ené /stárnut/e. Po bezstarostných rokoch detstva, prudkom tem
pe vypát/a tvor/vých s// a dozr/evanŕa neúprosne pr/chádza tret/ vek
- starnut/e a staroba. Č/ s/ to uvedomu/eme a/ebo n/e, je súčasťou ž/vota a ma/o by b y ť rovnako hodnotným a nap/neným obdobím ako
t/e predchádza/úce. Každý z nás má to/lko rokov, na ko/'ko sa c/t/. Te
da je tu psycho/og/cký takto/; ve/)n/ dô/ež/tý, ktorý práve vo vyššom
veku zohráva rozhodu/úcu ú/ohu. Ako če//ť starnut/u? Ako nap/n/ť
toľko vo/hého času, kto/ý zosta/ ľudom zvyknutým na svoje pracov
né postaven/e, spo/očenské pov/nnost/ a záu/my? Východ/sko je v
akt/vnom prístupe k životu. Jednu tormu, ako aktívne nap/n/ť svo/
čas, ob/av//a pani Antón/a Macova zo Stupavy. Rozhod/a sa pre štúd/um na L/n/verz/te tretieho veku pri Lŕníverzite Komenského v Braf/siave. Myš//enka vzdeiávať it/d/ v treťom veku vzn/k/a v Par/ž/ a dnes
ex/stu/e Európska organ/zác/a starších študentov a Asoc/ác/a L/n/verzít tretieho veku, ktorá združu/e tieto inštitúcie po ceiom svete. Zau/aio nás nadšenie, s akým k štúdiu pristupu/e p. Macová a neda/o
nám neponúknuť takúto aiternatívu prístupu k životu seniorov.

sŕ/ev a rek/amnycb agenŕúr auŕon
aspoú nazb/era// cenné /nŕbrmác/e
a predovšeŕkým /nšp/rác/u do ďa/še/ vydavaŕeískej č/nnosŕ/.
-ps-

Výstava stupavského rodáka
\/ Mesŕskom múzeu v Banské/' Bysŕr/c/ sa koná výsŕava Sŕupavčana - P av/a Mózu p od názvom M oje ma/by. Pavo/ M óza sa národ// v Braŕ/s/ave r.
7957. Deŕsŕvo prež/7 v Sŕt/pave p od vp/yvom ŕvorby Perd/ša Kosŕku. /Vepr/azn/vé oko/nosŕ/ mu nedopna// šŕu d ovaťn a ume/eckej ško/e, napne/í ŕo
mu sa nevzdáva/ a rozv//a/ svoju ŕúžbu / výŕvam ý ŕa/enŕ. V rokocb 7979 80 navšŕevova/ aŕe//ér akadem/ckébo ma//ara E. Ka//ckébo v Sŕupave a
p od je b o veden/m vy^roč/7 do s vera vyŕvarbej ŕvorby. O d roku 7984 ž//e vo
Zvo/ene, kde sa dá/ej zdo/(ona7ova/ p o d veden/m Pera Kráľa. Z/ska/ ocenen/e za pr/nos v amaŕérske/ ŕvorbe f7990 - 97). /Veskôr vysŕavova/ v ne
meckom Osnabrúcku (93/94) a v roku 7994 sa sŕa/ č/enom S/ovenske/ výŕvam ej ún/e a Združen/a výŕvarnýcb ume/cov sŕrednébo S/ovenska. Jeho
d/e/a sa nachádzajú v zó/erkac/i v /Vemecku, Ho/andsku, Francúzsku,
Česku a na S/ovensku. 7obŕoročná výsŕava v Banskej Bysŕn'c/ je prezenŕác/ou zre/éňo výŕvam/ka, so svoj/m neopakovaŕefným a osob/ŕym áŕý/om,
p/nym emóc/7. fanŕáz/e, sn o v komb/novanýcb s prež/ŕým/ skúsenosfam/.
V ŕomŕo roku auŕor pr/pravu/e výsŕavu a/ v Braŕ/s/ave (okŕóbe/).
-ps-

Poďakovanie
za sponzorský dar

2.3. o 20.00 - Zakázané ovocie -

Riaditeľstvo Dom ova d ôch odcov kaštieľ v Stupave, ďakuje v mene
obyvateľov zariadenia za sponzor
ský príspevok v sume 75 tisíc sto-

cajtky je to i pre "mocnú čarodejku"
d osť tvrdý oriešok.
Slovenské titulky, 123 minút.

venských korún. Dar poskytla V š e 
obecná úverová banka Bratislava,
čím prispela k zlepšeniu nepriazni

zy - akčná Science - fiction z ďalekej
budúcnosti. Kurt Russe) v hlavnej
úlohe veterána mnohých galaktick
ých konfliktov. Slovenské titulky.
16.3. o 20.00 - Btade - Science fic
tion. Dej filmu vtiahne divákov pria
mo do sveta upírov, kde vládne te 
ror a hlad po ľudskej krvi. S loven 
ské titulky, M P od 15 rokov.

vej finančnej situácie v dom ove.
Príspevok bol použitý na nákup
matracov do postelí na jednom z
oddelení pre ležiacich.
D om ov d ôch odcov Kašŕ/'ef.Sŕupava

K IN O
P O Z Ý V A

Ž IV O T
N A

TRBLÁKTT

16.2. o 20.00 - Večný príbeh - ro
mantický príbeh s Drew Barry - moreovou a Anjelicou Hustonovou.
Český dabing, 120 minút.
Vstupné: 45,-Sk.

21.2. o 14.00 a 18.00 - Princ
e g y p ts k ý - bibtický príbeh Mojžiša.
Animovaný, mládeži prístupný, slo
venský dabing, 120 minút.
Vstupné: 50,-Sk.

23.2. o 20.00 - Dr. Dootitte - E
Murphy v útohe zverolekára, ktorý
rozumie reči zvierat. Český dabing,
95 min. Vstupné: 50,-Sk.
28.2. o 18.00 - Mafia! - komédia od
tvorcov Horúce strety a Bláznivá
stretá. Paródia na mafiánske filmy.
Slovenské titulky, 89 minút.
Vstupné: 45,- Sk.

Podpa/šfúnske zvesti;
Rozbod// sŕe sa vzde/ávaŕ* vo veku,
kedy s/ mno/?/ mys//a, ž e už všeŕko
majú dávno za sebou. /Sko sŕe
vŕasŕne pnš// na ŕúŕo myš//enku a
ako sa šŕudu/e na un/verz/'ŕe ŕreŕ/ebo veku?
A. Vacová: Keď som prišla do dô
chodku, zrazu som mala veľa času
pre seba. P očas jari a leta sa venu
jem záhradke, ale n evedela som čo
budem robiť na jeseň a v zim e? Na
šťastie mi poradili kamarátky a pri
hlásila som sa do prvého ročníka
Univerzity tretieho veku v Bratisla
ve. le n to rok otvára už deviaty roč
ník s vyše 900 poslucháčmi a verte,
medzi študentmi sú aj osem d esiat
nici a dochádzajú zo Žiliny, Piešťan
i Komárna. Štúdium predstavuje 14
prednášok, každé dva týždne. Vo
februári a v máji absolvujem e s e 
mestrálne skúšky. Ročník začína v
októbri a končí v máji.
Podpa/šfúnske zvesti; Kŕo sa m ô
že na L/n/verz/ŕu phb/ás/ŕ' a kŕoré

čierna krimi komédia o táske, ktorá
sice hory prenáša, ale v prípade
nenapraviteľného recividistu a potí-

9.3. o 20.00 - Žotdnier: Légia ska

Zm ena program u vyhradená!

íVerhonočnái

odbory sa ŕu šŕudujú?

A. Vacová: Štúdium je otvorené
pre dôchodcov a tiež pre ľudí star

v ý s t a v a

ších ako 45 rokov, ak sú napríklad
na invalidnom dôchodku. Dôchod
covia platia ročný poplatok za štú
dium jedného odboru vo výške 300
korún, le d a za jednu veťmu dobrú
prednášku zaplatia okolo dvadsať

^Výšivkársky krúžok pri MO{
itMS v Stupave aj tento rok^
{pripravuje výstavu výši-!!
j;viek, kraslíc a ve)'konoč-j
jných ozdôb, ktorá bude vo^
^výstavnej sieni Kultúrneho <
ídomu v Stupave od 26.
marca t.r.
^Organizátori radi uvítajú)
výrobky od výrobcov z oko-j
litých obcí.
inform ácie:
Í07/65934312 p. Mózová.

-

korún. Študovať m ôže každý, kto
má záujem. M edzi nami sú ľudia
vysokoškolsky vzdelaní, ale aj takí,
ktorí nemali m ožnosť študovať v
mladosti a majú záujem vzd elá va ť
sa. V roku 1991, keď Univerzita z a 
čínala, študoval sa ten jeden od 
bor. Teraz sa štúdium začín a prvým
- vše o b e cn ým ročníkom, p očas
ktorého sú prednášky zo všetkých
odborov, z ktorých si možno vybrať
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na ďalšie štúdium jeden, dva - na
koľko sa človek cíti. Tie sa potom
študujú ďalšie dva roky. S p om e
niem ten niektoré odbory: architek
túra, dejiny náboženstiev, dejiny
Slovenska, dejiny výtvarného ume
nia, ekonomika, filozofia, gerontotógia, japonská kultúra, etnografia
a folkloristika, lieky a zdravie, och 
rana životného prostredia, počíta
če, právo a psychológia, regen erá
cia psychofyzických síl seniorov,
sociátna práca, záhradníctvo. P o 
núka sa široká škála možností štu
d ovať humanitné i technické odbo
ry. Ja som si po prvom ročníku v y 
brala štúdium gerontológie a re ge 
nerácie psychofyzických síl senio
rov. P ovažova la som ich za zaují
mavé a prospešné. Gerontológia je
vtastne veda o úspešnom, múd
rom, pokojnom a šťastnom stárnutí.

Podpa/štúnske zvesti;
Sadnúť s/ do ško/skej /av/ce po ŕo7kýcb rokocb, ŕo cbce gu ráž a ŕ/ež je
ŕo / zá vä zo k - č/ovek mus/ z a č a ť
pocŕ/vo šŕudovaf. Dokáza// sŕe sa
nauč/f uč/ľ sa?
A. Vacová: Školská lavica má sku
točne zázračnú moc. I po toľkých
rokoch v nej človek omladne a
automaticky sa z neho stáva žiak,
študent, poslucháč. Za svoju som
si vzala myštienku jedného predná
šajúceho, ktorý nám na prvej pred
náške povedal: "Vy nič nemusíte,
vy všetko chcete!" Mal pravdu, lebo
nikto nás nenútil, nikto nám nič ne
prikazoval, my ten chcem e. C hce
me sa niečo dozved ieť, v niečom
zm údrieť. N a vyše štúdium vás
prinúti čítať, zaujím ať sa o informá
cie, hľadať v knihách. Každé dva
týždne idete na prednášku, to sú
všetko vzácn e podnety pre aktívny

Pa& pAištátislte zvesti
prfstup k životu. Máte motiváciu. A
to je veľmi dôležité. Z toho vych á
dza i systém skúšok, ktoré majú
formu pohovoru alebo testov. Štú
dium odboru je ukončené malými
"promóciami" s diplomov o absol
vovaní odboru. To nie je doklad,
ktorý by z vás urobil magistra alebo
inžiniera. Pre mňa má však veľkú
hodnotu, lebo som niečo dokázala.

Podpa/šŕtý/Tske zvestí;
Spomína/ŕ sfe šŕúdium geronŕo/óg/'e. Čo pre vás z/s/oné poznaŕky
znamena/ú?
A. Vacová: Prišla som k poznaniu,
že na starnutie sa má človek pripra
v o v a ť už po päťdesiatke. Viem, že
toto poznanie prišlo už neskoro, a
preto ho šírim vo svojom okolí. Nie
ako poplašnú správu, ale ako mú
dru radu. Človek sa musí pripraviť
na to, že zrazu vypadne z pracov
ného procesu, že prídu i choroby a
ťažkosti, i prostriedkov nebude toľ
ko, ako bol zvyknutý. A preto by
mal vedieť, čo bude robiť v dôchod
ku, ak bude pri sile a zdravý, ale
tiež by mal ved ieť, čo bude robiť,
keď bude chorý. Systematicky sa
pripraviť na túto obrovskú zm enu je
veľmi dôležité. Potom tiež musí v e 
dieť, čo robiť, aby bol aktívny a
zdravý. Dnes už nie je problém do
žiť sa vysokého veku, ale dožiť sa
ho v zdraví. Teda naučiť sa životo
správe. Absolvovala som i odbor
regenerácie psychofyzických síl, čo
má pre mňa praktický význam.
Jednoduchým i m asážam i d ok á
žem rozhýbať svalstvo svojho tela
a cítim sa uvoľnene a zdravo. Teraz
som sa pustila do štúdia psycholó
gie, pretože si myslím, že popri fy
zickom zdraví je rovnako dôležité i
zdravie duševné. Pom áha preko
návať choroby, stres i ťažkosti, kto
ré prináša so sebou život.
Podpa/šíúnske zvesŕ/; Čo Ďy sŕe
porad/Vi prípadným záu/'emcom o
šŕúdíum?
A. Vacová: Ak majú chuť, ak sú ot
vorení novým poznatkom a chcú
kráčať s dobou, aby sa rozhodli a
prihlásili na Univerzitu tretieho v e 
ku. Okrem informácií tu získajú i
priateľov - spolužiakov, nájdu si čas
výhradne pre seba. To že máme
celý deň "voľno" ešte neznam ená,
že tento čas sm e využili pre seba.
Pre seba robíme to, čo nás zaují
ma, čo v nás prebúdza zved a vo sť,
záujem i chuť do života. Neváhajte
a nezabudnite sa prihlásiť. Možno
po prvýkrát v živote bude robiť nie
čo len pre seba, podľa vlastných
predstáv a možno sa vám podarí
splniť svoj sen.

Kde sa môžeŕe /nŕonnovaf ?
P eferáŕ ce/oživoŕného vzde/ávanía
a L/niverziŕy ŕreŕ/ebo veku pri
Líniverz/ŕe Kom enskébo, Šaŕar/ko-

vo nám. 6, 878 06 Braŕ/s/ava
ŕe/.. 07 / 324 787, 304 777 M. 529, 545

Je kon/ec 20. storočia. Ľudstvo na jednej strane ob/avu/e vesm//; k/onuje ž/vé bunky, v/e transp/antovať na/rôzne/š/e orgány. /Va druhej strane
pr/Ďúcfa/ú chor/ na a/erg/u, reumaŕ/c/fé, nádorové a /né ochoren/a.
S rozš/rovan/im sa ved om ostí o chorobách n/e Je zr/edkavosťou vy/adren/e /ekára;"S/aše ochoren/e n eviem e vy//eč/t^v/eme /ba zm /ern/ťťažkosti."
A sAufočne, v n/ekto/ých pr/padoch z/yháva /eÁfársAa veda, ktorá s/áv/ ús
p ech y v neuroc/Mrurg//, fransp/anŕác/ách, kard/och/rurgi/. Dós/edkom Je,
že sŕá/e v/ac /'t/d/ sa odvracia od k/asicke/ med/c/ny, ktorá Je n esporne vo
ve/'a pr/padoch ŕaká úspešná a už/točná. Pac/ent/ vyh/'adávajú /iečite/ov,
by/inkárov; naprávačov chrbtice č/ psychotronikov.
A/e má/o p acien tov í/ nás v/e o ve/ň?/ účinne/ a pritom n eškodnej i/ečebne/ m etód e - homeopati/.
Čo to vlastne homeopatia je, sme sa
spýtati MUDr. Koreňovej, lekárky ho
rne o pätky:
D r Koreňová/ /-/omeopaŕía je nieko/ko sŕo rokov sŕarý neškodný a pri
rodzený spôsob //ečen/a, kŕo/ý s/ zí
skava sŕá/e v/ac prívržencov na ce/om
sveŕe svqi/m nesporným //ečebným
efekŕom na /údi a/ zv/eraŕá. Je oŕ/c/á/ne uznávanou a bežnou //ečebnou
meŕódou vo Francúz-s/cu, 1/B, US/S,
/Vemecku, Ho/andsku, Rakúsku, /nd/7
a /ných šŕáŕoch sveŕa. /-/omeopaŕ/a sa
svoj/m/ //ečebným/ výs/edkam/, ne
škodnosťou, dobrou znáéan//vosŕ'ou
a dosŕupnosŕbí/ sŕa/a v súčasnosŕ/
druhou na/používane/šou //ečebnou
meŕódu vo sveŕe.
Podpajštúnske zvesti: Ktoré ocho
renia sú pre liečbu homeopatiou
vhodné?
Dr K oreň ová; /-/omeopaŕ/cké /íeky sa
s úspechom použ/va/ú pr/ obyčajne/
nádche a prech/adnuŕí, a/e a/ asŕme,
reume, psych/ckých poruchách, úra
zoch, a/erg/ách a /ných zdravoŕných
prob/émoch. 7"áŕo //ečebná meŕóda
časŕo dáva náde/ aj pac/enŕom, kŕo/ých d/agnózu k/as/cká med/c/na označ/7a za nev///eč/ŕe/'nú fŕoŕo samozre/me záv/sí od šŕád/a ochoren/a a
ve/kosŕi poškodenia organ/zmu - bo/o
by neser/ózne s/'ubovať v///ečen/e pa
c/enŕom v pos/ednom šŕád/u ma/ígneho ochoren/a).
Podpajštúnske zvesti: Ako vlastne
homeopatický liek účinkuje?
Dr. K oreň ová ; S/prvom rade s/ ŕreba
uvedom/ŕ] že /de o regu/ačnú //ečebnú
meŕódu, ŕ.j. podan/e homeopaŕického
//eku našŕarŕu/'e ozdravné reakcie or
gan/zmu s ciei'om odsŕránen/a poru
chy organ/zmu a jeho vy//ečen/a. S/e/m/pňb//žne by sme ŕo moh// porovnať
s ochranným očkovaním, pr/kŕorom je
organ/zmus po naočkovaní minimá/neho množsŕva zn/čených zárodkov
bakŕér// sŕ/mu/ovaný A: ŕomu, aby s/ vyŕvor/7 v/asŕnú obranyschopnosť a neochore/. Zák/adná myš/ienka zakiadaŕe/á homeopaŕ/e Samue/a Hahnemana je //eč/ť podobné podobným, ŕ.j.
/íek je schopný //eč/ť ŕ/e p r iz n a j u
chorého, kŕoré u zdravého jed/nca je
schopný za urč/ŕých oAo/nosŕ/ v/vo/ať
Podpajštúnske zvesti: Z čoho sa
homeopatické lieky vyrábajú a ako sa
užívajú?
Dr. K oreň ová; /-/omeopaŕ/cké //ekysú
pr/rodné, ŕo znamená, že sú ŕo /áŕky
rasŕ//nného, ž/voč/šneho a minerá/neho pôvodu, t/ sú/ade s /Jas/cAým/ re-

-

cepŕúram/ (vsŕupná surov/na je vždy
mnohonásobne zriedená) sú vyro
bené pod/a moderných výrobných posŕupo v sú v každom pr/pade neŕox/c^é a pn správnom už/van/ nemajú
ž/adne ved/'ajš/e úč/nAy fmóžu /ch už/vaŕ'/^ojenc/, ŕehoŕné ženy/sŕarí/'ud/a).
Napr/e^ uvedeným v/asŕnosŕ/am sa
nesm/eme domn/evaŕ', že všeŕ/ťy homeopaŕ/Aá sa môžu už/vaŕ' neuvá
žene. Mus/sa ŕoŕ/ž d o drž/a va f hra n/ca
homeopaŕ/e, /fŕorá sa dos/ahne vredy
a/( pr/rodzené obranné s//y ŕe/a n/e sú
schopné vyrovnať sa s chorobou. /S/f
sa sŕavnapr/eA už/van/u homeopaŕ/Aa
nez/epšu/e ^pr/padne je rea/(c/a na
//e/r pr///š s//ná), je nevyhnuŕné porad/ŕ*
sa s /eAárom, Aŕo/ý ho predp/sa/. /-/omeopaŕ//(á sa podáva/ú v m/n/má/nych dávkach, je preŕo vhodné, aby
sa už/va// pred jed/om. Kvapky sa
/(vap/fa/ú pr/'amo na jazy/f, gra n u ly č/
ŕab/eŕy sa neeba/ú v úsŕach poma/y
rozpusŕ/ŕ'.
Podpajštúnske zvesti: V čom spočí
va homeopatické vyšetrenie?
D r K oreň ová; Ľe/(ár - homeopaŕ na
zá/dade /(omp/exného posúden/a or
gan/zmu (V(onzu/ŕác/e a vyšeŕren/aj
vyberá vhodný homeopaŕ/c/fý //e/(.
Konzu/ŕác/a spoč/va v špec/á/ne ve
denom as/ dvojhod/novom rozhovore,
počas /(ŕorého sa homeopaŕ súsŕred/
na pochopen/e chorého v jednoŕe je 
ho psych/c/fých a ŕe/esných prízna
kov Ma rozd/e/ od Mas/ckeJ Ca/opaŕ/c/fe/) med/cíny homeopaŕ/a sa zaoberá
č/ove/(om a/ro ce/kom. /Veodde/'u/e ŕe
da ochoren/e /co/ena, ža/úd/ra a/ebo
psych/Ay. ,
Podpajštúnske zvesti:
Zimné obdobie je pravidelne sprevá
dzané zvýšeným výskytom víruso
vých ochorení dýchacích ciest. Naj
nepríjemnejšou je chrípka. Dá sa ho
meopatia použiť aj v tomto prípade ?
Dr K oreň ová; Chr/pka je vyso/(oná/(az//vé ochoren/e, Aŕoré sa pre/a vu/e
vysokou horúčkou, bo/esŕ'am/ h/avy
nádchou, kaš/om a nezriedka a/ bo/esŕám/ pohybového aparáŕu. Časŕé
sú Aomp//kác/e vo forme zápa/ov pr/eduš/ek, p/úc, uší a podobne. /Sko sa
chr/pke vyhnúŕ? K/as/cká med/cína
ako prevenciu využ/va proŕ/chrípkovú
vakcínu. Agresívna rek/ama ŕarmaceuŕických firiem navádza sŕá/e v/ac /úd/
na očkovan/e. Prob/ém je v ŕom, že
očkovac/e /áŕkyma/ú ved/'ajš/e úč/nky
a proŕichr/pkový eŕe kŕ je nízky Ja by
som všeŕkým odporučiia prevenŕ/vne
už/vaŕ' homeopaŕický //ek OSC/ĽO-
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COCC//VUM a ŕo Jedenkráŕ denne 570 granu//ek ("dávka je rovnaká pre
novorodenca, d/eŕá, ŕehoŕnú ženu,
dospe/ého /sŕarého č/o veka). Osŕaŕné
prevenŕívne opaŕrenia sú známe. S/yhýbajŕe sa veikým skupinám /údi ('ki
ná. prep/nené dopravné prosŕriedky,
aŕd'J, prý'/majŕe ve/'a viŕam/novh/avne
ŕo forme čersŕvého ovocia a ze/en/ny,
a/e aj prav/de/né dávky pr/rodného
v/ŕam/nu C a mu/ŕ/Wam/nov v ŕab/eŕkách, pripadne Echinaceové preparáŕy (kvapky ŕab/eŕy), kŕoré zvyšu/ú /muniŕu. V pr/pade už prepuknuŕého
ochoren/a je na//epš/e podar' homeopaŕ/cký//ek na zák/ade homeopaf/ckého vyšeŕrenia. Vzh/'adom na ŕo, že
ŕakúŕo m ožnosf má má/o pac/enŕov,
odporúčam zm esové homeopaŕ/cké
pr/pravky P4P/SGP/PPE a GPOP/VELL. /Vajŕepš/e úč/nku/ú, keď sa zač
nú podávať hneď pr/ prvých prízna
koch ochoren/a. Dávame každú hodi
nu jednu ŕab/eŕku pod Jazyk. S usŕupu/úc/m ochoren/m sa zn/ž/ dávko
vanie až na ŕríkráŕ denne 7 ŕab/eŕu.
/S/ŕemaŕ/vou Je OSC/Z.OCOCC//WM
ŕn'kráŕ denne 5-70 granu//. /Snŕ/bioŕiká
na nekomp/Zkovanú chrípku ne//ečía,
/en odsŕarňu/'ú sympŕómy ochoren/a
(bo/esŕ; zápa/, horúčka).
Podpajštúnske zvesti: Je vôbec ho
meopatické vyšetrenie u nás dostup
né?
Dr. K oreň ová; /V/e je ŕo ž/adny prob/ém, preŕože v Sŕupave už rok fungu
je v areá// Cevaserv/su bomeopaŕická
poradňa. Záu/emca o vyšeŕrenie zaŕe/eŕonu/'e medz/ 9^ a 77°^ hod. na ŕe/efónne čís/o 0905/ 627 323 a dohodne
s/ ŕerm/n návšŕevy Konzu/ŕác/e zaŕía/
neprep/ácajú zdravoŕné po/sŕovne,
ŕakže sú v p/nej m/ere hradené pa
c/enŕom.
Mí/Dr. K oreň ová Zdenka

Anketa
Map/šŕe aspoň jeden hon?eopaf/cKý pr/pravok účinný
proŕ/ chr/pke.
O d p o v e ď zaš/iŕe najneskôr do 28.
februára na adresu.
M esŕské ku/ŕúrne sŕred/'sko Sŕupava, /Sgáŕová 76, 900 37 Sŕupava
Zo správnych o d p o v e d í bude
vy/osovaný výherca, kŕorému Dr.
K oreňová venu/'e prvé bezp/aŕné
homeopaŕ/cké vyšeŕren/e v je j
ambu/ancií.

V b í/ d ív c o m

č/s/e*

O homeopaŕíckých //ekoch, kŕoré by
sm e ma/í m a ť v dom ácej /ekárn/čke
pre prípad náb/ej horúčky, krváca
nia a úrazu.

U s t a n o v u j ú c e
Sorínka, obec s najmenším počŕom
obyvaŕe/ov (*450j s/ okrese Ma/acky
má pred sebou možnosŕí úspešného
rozpoja. /Va prvom zasadnuŕ/ Obec
ného zasŕupíŕeišŕva bo/ už po ŕreŕíkráŕ do funkcie sŕarosŕu uvedený p.
Jozef Pokorný. Okrem /nebo na pr
vom zasadnuŕí obecné zasŕupiŕe/'sŕvo scbvá/í/o do funkcie kontro/ôra p.
Jarmí/u Marŕínko v/čo vú. Obecné zasŕupiteišŕvo bude musieť s/na/b/ižšom
období vyrieš/ŕ prob/ém s rozšírením
aA'umu/ačney nádrže p/ŕne/ vody. Pro
b/ém sa týka predovšetkým dá iše/ by
tové/ výstavby /4ko nám povedai sta
rosta obce p. Jozef Pokorný do roku
2070 by ma/ počet obyvaŕei'ov obce
dosiahnuť tisícku. K ŕomu príspe/e /
rozsiahia byŕová výsŕavba - piánu/e
sa däiších 780 rodinných dom ov V
obe/ je zavedený p/yn, vodovod, ka-

naiizácía a dokonca i kábiová ŕe/evízía. Momenŕáine je prob/ém s dos
tatkom p/ŕne/ vody pre d'aiší rozvo/
byŕove/ výsŕavby 7era/šía akumuiačná nádrž s objemom 50 m^ už nesŕačí
sŕá/e rasŕúc/m pož/adavA-ám. Momen
ŕá/ne obec roku/e o vybudovaní akumuiačne/ nádrže v ob/eme 750 až
250 m3 vody Majíŕe/'om zdroja p/ŕne/
vody vo S/o/avcí je doposiai' ZVaK
Braŕisiava. Pozpočeŕ na sŕavbu je 5 7,5 m/7 korún. /nvesŕorom bude obec
a firma /Q invest. Prob/ém s pitnou
vodou je veimi aktuá/ny, preŕože v
štádiu príprav je výsŕavba byŕov za
miestnym ihriskom v iokaiite Krčice.
Obecné zastupiŕeišŕvo okrem ŕobŕo
prob/ému čaká sch vatovanie projekŕove/ dokumenŕácie územného p/ánu
obce, príprava rozpočŕu na ŕenŕo rok.
-ps-

V piaŕok 75. januára sa na obecnom úrade y Mananke kona/o usŕanovujúce zasadnuŕie Obecného zasŕup/ŕe/'sŕva (ObZ). Do funkcie bo/ uvedený
/ng. Bobus/a^B/ecba, novýsŕarosŕa, zvo/enývkom uná/nycb vofbácb. Ve
rejného zasadnuŕia sa okrem dev/'aŕicb pos/ancov obecného zasŕupiŕefsŕva
zúčasŕni/o i vyše deváŕdesíaŕ občanov. Okrem nich bo/í príŕomni ako bosŕía - prednosŕa OÚ v Ma/ackácb p. M/7an Vaškor a predseda Okresnej rady
KD/-/ p. /Snŕon h/hea. Pos/anci ďa/e/' zvo/i/i za zásŕupcu sŕarosŕu /ng. Oŕŕa
Ko//manna, vo funkcii b/avnej konŕro/órky zosŕa/a p. O/'ga Šem eŕková. Z á 
roveň bo/i usŕanovené komisie pn ObZ - výsŕavby, arcbíŕekŕú/y a žŕvoŕnébo
prosŕredía (fungova/a aj do ŕeraz) a dve nové. finančná a socíá/na komisia,
komisia ku/ŕú/y, m/ádeže a šporŕu.
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Podpajštúnske zvesti: Pán starosta,
nastúpili ste do funkcie starostu v jed
nej z najmenších obci okresu Matacky. Malá obec môže mať i veľké prob
lémy. Určite aspoň s financovaním
bežného života obce a potrieb obča
nov. V čom vidíte najväčšie probtémy
Marianky?
*K e b y bo/ /en jeden, bo/o by dobre/
/Vajváčším probiémom j e ve/mi ma/ý
ob/em rozpočtových prostriedkov, kto
rý predstavu/e cca 2 m/7 Sk, príŕom je
rozpočeŕ zaťažený spiácaním úveru
("3,5 mii Sk), čo mesačne predsŕavu/e
spiáŕky vo výške 72 tisíc korún. Ľahko
si zrátate, koi'ko nám zostane na fi
nancovanie bežných výdavkov obce.
Nie som proti úverom, aie úver je ne
bezpečný ak jeho výška presahu/e
výšku rozpočtu, a to je náš prípad.
iVapriek ŕomu vídíme a cítime, že
obec má rad probiémov ktoré treba
rozhodne riešiť Predovšetkým je to
chýba/úca infraštruktúra, ktorú sa po
kúsime riešiť prostredníctvom dotácií
zo šŕáŕnycb fondov Pozvo/ bytové/
výstavby investormi, ktorí ma/u záu
jem v naše/ obcí podnikať v tomto
smere, podmieňu/eme rým, že pomô
žu obci pri budovaní in/ŕašŕrukŕú/y.
/Vajaktuá/ne/šie je dokončenie rozvo
du vody - dobudovanie vodovodne/
siete, čo predsŕavu/e investíciu vo
výške 75 m/7. korún V tomto roku
chceme pokračovať v rea/ízácii däiších vetiev. Obec má poddimenzova
nú eiektríckú sieť a my sme pripravení
už v ŕomŕo roku, koncom novembra,
vybudovať däišiu novú ŕrafosŕanícu.
Podpajštúnske zvesti: Hovoríte o
bytovej výstavbe. Znamená to, že je
záujem investorov stavať v Marianke
byty alebo ide o individuálnu bytovú
výstavbu?
územnom piáne obce sú vyčienené ioka/íŕy určené na byŕovú a índividuáinu výsŕavbu. Záu/em brzd/7/ prá
ve prob/émy s in/ŕašŕrukŕúrou. Pára
sa s výsŕavbou v iokaiiŕácb /Vad Bed

v siabších mesiacoch zahoja ŕíe "bo
hatšie" a dôiežíŕé je, že sa dá ísť stá/e
dopredu. Šesťročná skúsenosť je toho na/7epším dôkazom.
-psReštaurácia "Pri potoku" Borinka,
otvorená denne od 71°° do 22°° hod,
okrem ponde/ka so, ne do 24°° ho
diny. Rezervácia. 07/65 93 87 47.
P e c e p t z reštaurácie P ri potoku
Kuracie prsia v pivnom cestíčku
/Va prípravu potrebu/eme; 600 g kura
cích pŕs, hiadkú múku, so/] vajcia, pi
vo na/7epšíe zn. BUDS/4P, o/e/ (ŕuk/
Príprava* Mäso si pripravíme na vy
prážanie - narežeme na piáŕky a/ebo
hrubšie rezance a oso/íme. Oba/íme v
múke. Cesŕíčko pripravíme z hiadke/
múky va/ca a pridáme pivo, aie iba
ŕoiko, aby boio stredne riedke. S/ mú
ke oba/ené mäso namáčamne v ces
tíčku a vyprážame v horúcom o/e/i,
naj/epšíe na panvici, i/o ŕŕ/ŕéze, v ho
rúcom oie/i ho môžem e dopražiť. /Sko
príiohu podávam e hranoiky ryžu,
opekané zemiaky a bohatú ze/eninovú obiohu.
K om erčn ý - piatený čtánok. N a p íše 
m e aj o V a še j firme, o V a šo m p o d 
nikaní. Votajte: 07/ 65 93 43 12!

Z Plaveckého Štvrtka
* v soboŕu 73. februára sa ttsÁftvŕoč/i/ v ZáÁr/adne/ š/ro/e
detský Áfarneva/.
#ď ňa 27. februára sa us/futočn/ Večer pr/ bt/cŕbe s 1/ašo u partou" v obradne/ s/en/
obecného úradu.
-
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M enšie obce prežíva/ú s vo je prob/émy, neraz i ťažkosti akoby osame/é,
povedzm e, ž e nie sú tak media/izované. /\ko keby nebo/i zau/imavé. Pri
tom sa práve tu stretávam e s to/kým nadšením a sebaobetovaním , že by
moh/o b y ť pr/k/adom a morá/nym poučením pre m nohé ove/'a bohatšie
o b ce a mestá. U nás, p o d Pa/štúnom, j e Marianka každému b/izka svojou
pútnickou tradíciou. Je skutočne naša. P ráve preto sme, ako jediném u
starostovi, poskyt/i p riestor pre ro zh o v o r s tarostovi Marianky /ng. Bohus/avovi B/echovi.

„P R / P O rO W l

Ten, /(ŕo sa pbsŕaví priPešŕaurácí "Pri
poŕoku" v Borinke, bude možno pre
kvapený. Ma/é parkovisko í jeho biízke oko//e je zapraŕané autami s bratis/avskou poznávacou značkou. /Sko je
ŕo možné, že Bratísiavčan/ä, rak/ ná
roční a fajnoví, prefrča/í cez Braŕ/s/avu, Záhorskú Bystricu í Stupavu a
skonč/7/ v Borinke?
Spoiuma/iteika rešŕaurácíe pani Zu
zana /-/romá zača/a spo/u s braŕom
podnikať v roku 7993. Zača/í bez
akýcbko/vek íiúzíí a už vôbec nepredpok/ada/í, že dobré meno ich reštau
rácie prí/áka hostí z ďa/ekého oko/ía.
Vsadí/í na dobrú kuchyňu a prí/emné
prostredie. Oboje im skuŕočne vyš/o.
Okrem bežných jedá/ sa zamera/i na
jed/á z /ýb, hydiny a sorŕimenŕ obohacu/u í špecía/íŕy z diviny /Vier sa čo
čudovať, že misné jazýčky našii zá
ľubu v dobre/ kuchyni. Okoiie podniku
je veim/ pekne upravené, pod oknami
zurčí ^niekedy je í dravý/j Stupavský
poŕok. inŕeríér, najmä ŕeraz v zime,
pripomína sŕarú, dobrú, ŕepiom prehríaŕu izbu. Pr/jemný a ochoŕný personá/, št/r/ žen y v kuchyni a ŕraja čaš
níci, čienovia rodiny a osŕaŕní, ako
dobrí priaŕeiia a skoro rodina, sa ŕu
všem ožne snaž/ä uspokoj/ŕ* hosŕí.
Ma/íŕe/ka skromne priznáva, že imidž
im skuŕočne robí dobrá kuchyňa. R eš
taurácia so 43 miestami poskytu/e ok
rem bežne/ prevádzky aj m ožnosť us
poriadania rodinných siávnosŕí a
menších spoiočenských podu/äŕí ('do
20 osôbj pre podniky Ma oŕázku, čí
sa dá vyžiť z podnikania vrešfauračných siužbách aj v Borinke, pani Zuz
ka ŕ/romá skonšŕaŕova/a, že hoci ŕo
nie je i'abký cbiebíček a je ŕu zamesŕnaná ceiá rodina, dá sa a/ pocŕivým
podnikaním dosiahnuť úspech. Sŕra/y

s a s a d n u t í e

obecného sastnpíteTstta t Mari ankc
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nárovým, Marianske vinohrady (ciasŕočnej, Ovsísko, /Vad Grmo/ízom, 7*á/ky Predpok/adom pre začaŕie výstav
by je spracovanie zastavovacícb štú
dií rak, aby výsŕavba boia prí/äŕe/'ná.
Všeŕky p/ochy určené na p/ánovanú
výsŕavbu sú vo v/asŕnícŕve občanov
V/asŕnící rak dosŕanú šancu výhodne
odpredať pozemky avšak, ako som
už spomenui, budem ŕrvať na ŕom,
aby invesŕorí na svoje nák/ady vybudova/i komunikačnú fcesŕnúj sieť, prí
vod eiekŕriny, odkanaiizovanie, zave
denie vody a piynu.
Podpajštúnske zvesti: Práve za ve
denie plynu je veľkým problémom v
Marianke. S plynofikáciou sú spojené
nemalé investície. Máte predstavu
ako budete riešiť tento problém?
*Z a ča iism e rokovať so štátnym pod
nikom S P P o zabezpečení rozvodu
piynu v obcí. Chcem využiť pripravo
vané rozšírenie piyno/žkácie v Záhor
ské/ Bystrici v /oka/íŕe bezprostredne
susediace/ s naším kaŕasŕrom. 7*áŕo
invesŕičná akcia predsŕavu/e nákiady
v ob/eme 40 miiiónov korún. P/ädáme
a som presvedčený, že nájdeme spô
sob vyriešenia í ŕobŕo probiému. Som
presvedčený, že ŕo dokážem e čo
na/skôr.
Podpajštúnske zvesti:
Občania však nežijú len týmito sta
rosťami - ťažkosťami. Potrebujú i kul
túrne a spoločenské vyžitie, aby sa v
obci cítili dobre a vytvárali si k nej po
zitívny vzťah. Čo plánujete v tejto ob
lasti?
*/Skfŕvne začaí/ pracovať všetky ko
misie, najmä komisia kuitúry m/ádeže
a športu. Je/ č/enovía sami, z v/asŕne/
inícíaŕívy sa pusŕíii do obnovenia spoiočenského žívoŕa v obcí. Za svoje si
vzaii zaioženie speváckeho súboru,
kŕorý vysŕúp/ pri prí/ežíŕosŕi Dňa
mariek Pre miadých a zami/ovaných
pnpravu/ú ŕaké míié sŕreŕnuŕie a po
sedenie pri príiežiŕosŕ/ sviatku sváŕého
Vaienŕína f74.2J.

Pre ženy začne jedenkráŕ ľ ŕýždn/
pra v/de/né cv/čen/e aerob/ku v pr/'esŕoroch ško/y. Phpravu/eme za/ožen/e
k/ubu dôchodcov a ŕe/ovýchovného
krúžku pre der/ od 5 do 75 rokov za 
meraného na sebeobranu. /Va/v/ac
ma ŕeš/ skuŕočnosť že ŕ/eŕo akŕ/v/ŕy
vychádzajú od /udí, že sa /m opar'
chce n/ečo urob/ť pre spoAp/'ne/š/ a
bohaŕší živor v naše/ obcí. Bez pod
pory/dd/, občanov sa ŕoŕiž nedá uskuŕočn/Y'an/ ŕen najmenší p/án, a n/e ešŕe rak odvážne a náročné p/ány kŕoré
chceme rea//zovať ver/m, že ž/vo ŕ v
Mar/anke naber/e nové ŕempo, kŕoré
bude v prospech je/ rozvoju / spokoyného ž/voŕa ye/ obyvaŕe/'o v.
(rozhovor pr/prav/7 -ps-)

Mar/anka je známa ako púŕn/cke
m/'esŕo /Vayznámey'š/'a c/rkevná sŕavba
je rímsko - ^aŕo/ícA'y kosŕo/ Naroden/a
Panny Már/e. Posŕav/// ho v roku
7377. /Va o/rán sŕoy'í socba sediace/
/Madony z konca 74. sŕoroč/a, kŕorá s
románskym šŕý/ovým výrazom paŕr/
m edzí nayvzácne/š/e d/'e/a z ŕohŕo
obdob/a. Pred kosŕo/o m sŕoy/ neskoro
baroková socha sv. dána /Vepomuckého. Západne od /rosŕo/a sa nachá
dza sŕarš/a budova A'/ášŕora zo 74.
sŕoroč/a. Pozornosŕ' s/ zas/úž/ a/ rannobaroková kap/nka s v /Snny z roku
7697. Kroky púŕn/kov v Mar/anke
smeru/ú predovšeŕkým k ŕzv zázrač
nému prameňu, ku kŕorému ved/'e
cesŕa /emovaná šíesŕímí kap/nkam/.
A/a svahu pr/ cesŕe k prameňu sŕoy/
krížo vá cesŕa so šŕmásŕim/ kap/nkam/.
Okrem ŕradičnýcb výročných púŕísa v
Mar/anke prav/de/ne kona/u mesačné
púŕe. O ŕerm/noch vás budeme pravide/ne informovať.

73. februára o 74"" hod/ne. sväŕú
omšu ce/ebru/e oŕec b/skup Msgr.
Šŕefan Vrab/ec
73. marca o 74°° hod/ne; sväŕú omšu
ce/ebru/'e oŕec b/skup Msgr Dom/n/k
7*óŕh
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V nedávne/m/nu/osŕ/nebo/o vzácnos
ťou, že v každé/ obe/ úspešne pósob/7
spevácky zbor, súbor a/ebo skup/na.
Bo/o možno v/ac času a nadšen/a pre
spo/očné zá/'uby a bez nosŕa/g/e, určíŕe aj väčšia družnosť a spo/upaŕr/čnosť medz/ /uďm/.
/Sy v Lozorne od roku 7976 pôsob/7
spevácky zbor Podhoranka. Zača/i pr/
vŕeday'š/ch vo/bách "na objednávku",
poŕom sa pridaío nadšenia a radosť z
spievania. /Vayprv sp/eva/o dvanásť
ž/en s doprovodom uč/ŕe/ky s g/ŕarou,
sp/eva// dvo/'h/asne. /Veskôr sa veden/a u/a/ p. /ng. dán Šur/'na (výborne
hra/ na k/avíri / organe) a ŕ/ež p. /ng.
V/ček.
P od veden/m mužovs/ dvadsaťosemč/enný súbor ž/en ŕrúfo/ / na k/as/ckú
p/esňovú ŕvorbu a 5 - 6 b/asné sk/adby Bo/a ŕo z/aŕá éra súboru, Vysŕupova// na okresných súťaž/ach a preh/adkach a dosŕáva// pozvan/ä z ce/e/
repub//ky Okrem spevu ma// / konferans p. Már/u Ľančar/covú a p. Ľudm/7u Šur/novú, vysŕupova// a/ s /udovým/ rozprávačm/. Súbor rásŕo/, bo/o
víd/eť profesiona/iŕu vedenia a na
úrovni sa podpísai p. dán Čamba/ (ž/ye vK/adne), kŕo/ý upravova/ a sk/ada/
piesne, kŕoré sú súčasťou bohaŕého
repertoáru dodnes. /Vapr/ek ŕomu, že
ž//e za bran/cam/ nezabudo/ na svoj
prvý súbor a prav/de/ne raz do roka
príde na návšŕevu. Škoda /en, že nevídí a nepoču/e súbor, kŕo/ý by daíe/
rásŕo/, rozv//*a/ sa a napredova/.
Momenŕá/ne sŕagnu/e. Chuť by /'bo/a,
hoc/ váčš/na č/en/ek s/ mys//, že mob//
by /ch vysŕhedať m/adš/e speváčky
/Va/v/ac chýba d/r/genŕ, n/ekŕo, kŕo by
bo/ "z/aŕou dušou súboru" /mpu/zom a
organ/záŕorom.
/Vapr/ek ŕomu sa č/enky sŕreŕáva/u
prav/de/ne každý ponde/ok o 76'^ ho
d/ne v K/ube dôchodcov Rady by
pr/v/ŕa// d'a/š/e záu/emkyne, aby súbor
ož/7. ^ed' sa črŕá mnoho pr//ež/ŕosŕ/
pre vysŕupovan/e a prezenŕác/u ku/ŕúmeho ž/voŕa v Ľozome.
- m/, ps-
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Počŕom č/en/ek (728) paŕr/ ŕenŕo k/ub urč/ŕe medz/najpočeŕne/'š/e spo/ky v Ľozome. /Sko bo/o konšŕaŕované na č/enske/ schódz/, kŕorá sa kona/a 28. januára
ŕ. r. predsedníčkou p. /Snŕón/ou Ma/ovcovou, k/ub svojou č/nnosťou chce phsp/'eťku ku/ŕúmemu a spo/očenskému ž/voŕu v obe/. Pr/pravu/u "kveŕ/novú zába
vu" pr/ prí/ežíŕosŕ/ Dňa maŕ/ek. Ženy budú pokračovať v pravíde/nom cv/cení ka/aneŕ/ky pod vedením p. Ľudky Doškove/. Dokonca sa rozbod// / pre ŕur/sŕ/cké
vychádzky každú nede/'u od 74.00 hod/ny - s deŕm/, vnúčaŕam/ - na prechádzky
do b/ízkeho oko//*a. Schôdza bo/a a/ m/7ou prí/ežíŕosťou pr/pomenúťs/ žívoŕné
jubí/eá dvads/'aŕ/ch č/en/ek, kŕorým pre radosť a poŕešen/e zasp/eva/a Pod
horanka.
-ps-

FAMANGY V ZOHORC
Vážen/ a m/7í spo/uobčan/a/
P o k nám ubeho/ ako voda a o p ä ť
nasŕa/ čas vese/ých zvyk ov a obyčajov "Paš/angy". Tak ako pos/eďné
roky aj ŕohŕo roku chcem e ŕúŕo už
"ŕraď/c/u" za ch o v a ť rak, aby zapaď/a ďo ko/ohŕu obce. Od ŕohŕo roku
prevza/a ochrannú ruku nad organ/'zovan/m a ŕ/nancovan/m ťaš/ango^ého vese//a obec. Preŕo p evn e v e 
r/m, že aj ŕohŕoročné faš/angy p re
behnú v poko/nej a vese/ej aŕmosťére. 7ohŕoročný kon/ec ŕaš/angov
pr/padá na 76. februára. Do yese/ého sphevodu, kŕo/ý sa za čn e o
74°° bod/ne, p ozýva m e všeŕkých
spo/uobčanov. /-7/avne však p o z ý 
vam e do sphevodu všeŕky maška/y, ŕ.j. všeŕkých ŕých spo/uobčanov;
kŕor/ sa chcú schuŕ/ zabav/ť a povysŕrájať s/ p od rúškom m asky a ŕaš/angového vese//a. Do sprievodu
s/ m ôže každý zo b rať masku aké
hokoľvek vzhľadu a významu. Z á 

sada je "č/m sm/šnejš/, rým krajší".
V pr/pade, ž e maškarychŕ/v/ spo/uobčan/a nemajú m ožnosť, a/ebo n/e
sú schopní s/ ju zadováž/ť, bude
zo p á r maškarných h ábov pbpravených v ku/ŕúrnom dome. M asky sa
súsŕred/'a medz/ 73°° - 74°° hod. v
ku/ŕúmom dome. Odŕ/a/' sa začne
s ph evod v doprovode hudby a pô/'de už po za u žívan ej ŕrase. Zároveň
pozdravu/eme našich podn/kaŕe/'ov
nachádzajúcich sa na ŕrase a ŕeším e sa, ž e /ch navšŕív/me. S p ä ť do
ku/ŕúmeho domu by ma/ spňevod
p rísť oko/o 77°° hod/ny. P o odm as
kovaní začn e faš/angová vese//ca
pn Vese/ej muz/ke zo Sŕupavy.
O po/noc/ smúŕočný sph evod p o
chová basu.
Ešŕe raz pozývam e všeŕkých spo/u
občan ov do sphevodu a na faš/angovú vese/ícu. Prídŕe zabudnúť na
denné sŕarosŕ/.
-organ/záfor/-

p a p u č á h

Sŕa/o sa už ŕrad/c/ou, že koncom ťaš/angového obdob/ä sa pan/ Marŕa dánošová, výborná cukrárka, sŕáva b/avnou osobou a organ/záŕorkou papučáka. de
ŕomu už šesť rokov, čo sa v m/esŕne/ krčme kona/ p/výpapučák, "úŕrb" z každo
denne/ rea//ŕy na kŕorom sa moho/ každý odv/azať, zbav/ťsŕrnu/osŕ/ a vážneho
"ks/ehŕu", preŕože /de o reces/u vŕom na/7epšom zmys/e s/ova. Kŕo pr/de "nób/",
na d'a/š/ rok sa už pr/spósob/ oko/nosŕ/äm, kŕoré sú nak/onené papuč/am, pyža
mám, kde/akým "/unŕom". Práve ob/ečen/e vzbudzu/e bu/ärú ná/adu a sm/ech
spojený s bruchabo/en/m. íancu/ú žena so ženou, ch/ap s ch/apom, ŕancu/'e sa
va/č/k na po/ku a po/ka na va/č/k, všeŕko, čo je sm/'ešne, je dovo/ené/ Basa sa
nepochováva, preŕože pan/ Marŕa nemá rada pohrebnú muz/ku. O po/noc/ sa
ŕancu/e "čoko/ádovýŕanec"parŕner/sa /ákajúna čoko/ády na n/ečo s/adké, aby
aj ž/vor cbuŕ/7 /epš/e. /Sj preŕo sú na/váčšou pochúŕkou bá/u "bož/ m//osc/" (fánky) z je/ cukrárske/d/e/ne. Pr/ďŕe ŕeda do Lozom a vuŕorok 76. februára, do sá/y
7"d od 78°° hod/ny Do ŕanca hrá skup/na f/p - ŕop, vsŕupné je osemdes/aŕkorún
a v/ŕan/sú všeŕc/'- b/e//, č/em/, ze/en/...

Z minuloročného sprievodu masiek v Zohore

BĽAHOZEĽANIE
Miíf waMŽeíiá
óoi7oíte^
50. iTýyočM

swe Wm pyi pyfíežitosti Wš^o žii7otMé(?o juMca
- MpyiwMG uf^ožcfafi. Zeí^twe Wm,
ste ďáíšie j

70&) SpoíoČMČ^O Ž1I70M pľCŽifi 17 Št^stí,
Surov/ny.* 4 ž/ŕka, 75 dkg h/adke/ múky špec/á/, 7 /yž/ca cukru, 7 /yž/ca rumu,
7 /yž/ca m//eka, ŕrochu so//.
P osfu p ; Zo surov/n urob/me cesŕo, dobre ho spracu/eme. Cesŕo vyva/káme na
rezancovú výšku a ko//eskom na krájan/e pokrájame na rôzne ŕvary
Vyprážame v borúcom o/e// a/ebo masŕ/ a hneď oba/u/'eme v práškovom cukre
s van/7kou.

-7
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^ óoí)yoty. Pyosfwc PaMWM
o oc^mMM ^ Božie pože^dMie^
pye Ws. Z d
^ st^yostfi^osť^MjM syn
s MMHžc%oi4,
s m^Mžeío^ umíMM
ÄMtoW; Itigyií),
VÍ^Óo. Z á Ľšet^ýc^ W s i77MCMe oí)jíwdjM d Í ľ o z ^ ív íij]):

pľďniiMčáM AMwe -

-

M^y^o n Dátiieí.

zvesti
G fŕŕTCW P o ď názvom Ger/on sa ukrýva sú
kromné sanafóríum - dom d ôch od 
c o v pre ímobí/ných. Oŕcom myš//enky je MUDr. Juraj L en c/e/, /eká/;
ktorý z v/asŕných sÁfúsenosŕ/ p o 
chop//, ž e č/ovek, ktorého posf/'hne
ťažká nem oc, n avyše síarý č/ovek,
kŕorý sa sám n edokáže o seba p o 
starať a v m nohých prípadoch /e
odkázaný na cudziu pom oc. Potre
buje prostred/e a takú zdravotnú /
soc/á/nu sfarosŕ//vosť aby ďo/fáza/
hoc/ / ťažkú chorobu, nem ohúc
n o s ť /mo h///fu p r e ž iť dôstojne.
/Vemus/me sa rozširovať, v akých ťaž
kých až "voynových" podmienkach
fungu/'e šŕáŕom dotované zdravotníc
tvo. Možno každý máme skúsenosť
s bojom o nemocničné ióžko, /ceď nemocn/ce sú //m/tované a nák/ady na
/ež/aceho pac/enta sú enormne vyso
ké. Snaž/a sa pacienta čo najskôr po
siať domov /S/e čo poŕom? Kŕo sa posŕará o č/o veka "ťažký prípad"? Pominu// časy kedy sa niekto z rodiny
vzdai zamesŕnanía, aby sa moho/ ve
no s/af napríkiad ťažko chorým a
sta/ým rod/čom. Existenčné prob/é
my pracovná vyťaženosť a snaha
ud/žať s/ dobré miesto stáie v/ac sígna//zu/ú potrebu zar/adení, kde b y bo/o na dobre/ úrovni postarané o ímobí/ných p a c/enros/. V s/ŕuác/7, kedy sa
zdravotníctvo nachádza azda na
úrovni dna svoje/ ex/sŕenc/e, doktor
Lende/ pnpravu/e otvoren/'e domu d/óchodcov pre /mob/Vnýčh v Borinke.
Treba podotknúť, že zaŕ/'a/' bez pod
pory štátu, /en a/ío súkromnú /n/c/atívu v obiast/ poskytovania zdravot
níckych a soc/á/nych siužieb.

Ger/on v budove š/fo/y
V týchto dňoch prebieha/u doArončovacíe práce v priestoroch domu dô
chodcov Po budove býva/e/ zák/adne/škoiy v Borinke, ktorú obec prenaya/a za úče/om vybudovania sanatória
nás sprevádza správca, ríaditei' pre
vádzky p. Jaros/av Servátka. /Va prí
zem í sa nachádza ambu/anc/a. Zaŕ/a/'
fungu/e /en tri dni v týždni, po otvorení
domu dôchodcov ŕu bude iekár,
ML/Dr. Lende/, ord/novaťpreBor/nčanov každý deh. Prezeráme s/ novovy
budované soc/á/ne zar/aden/a pre pac/enŕov, izbu sesŕ/er Všetko von/a novoŕou. /Va poschoď/ je sedem izieb
pre obyvaŕe/'ov - pac/enŕov. /zby sú
dvoj/óžkové, so soc/á/nym zariadením
s automatickou venŕ//ác/ou, te/eŕónom
do ambu/anc/e, ŕe/efónom - pr/amou
//nkou. Ventí/ačné zar/aden/e y'e ve/kou výhodou, nemusí sa vetrať otvo
rením okna/ /Va sŕenu príde zaves/f
te/evízor /zba bude súkromím pre
dvoch p acien rov Každá je /adená v
/ne/ farbe, z ok/en, na ktorých ešte
chýbajú ža/úz/e, ye pekný výh/ad na
oko//e a do dvora. Spoiočná ye kúpe/ňa s vaňou a sprchou. 7u pomo
cou hydrau/zekého vozíka pacíenŕa
okúpu sŕarosŕ//vé sesŕr/čky
/Vazreí/ sme í do /zby sesŕ/er a do ku
chynky kde sa bude ohrievať a pripravovaŕ na podaniejed/o. V sú/ade s
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predpísanými diéŕamí sa bude do do
mova dovážať. Z budovy vedie úni
ková cesŕa - novovybudovaná rampa
vhodná pre prepravu pac/enŕov na
vozíkoch, č/ už do saníŕky na odborné
vyšetrenie a/ebo na posedenie vo
dvore. Všetko ye ŕu nové a vzh/adom
na dnešné ceny i /uxusné.

Ge/íon - m/esŕo, /rde má pac/enŕ
vždy pravdu
Dom dôchodcov začne fungovať v
pr/ebehu marca. Už ŕeraz ye prih/ásených sedem sesŕ/er a ŕr/ san/ŕárky /Va
šŕrnásť pac/enŕov, pň ce/odenne/ sŕarosŕ//vosŕ/ye /deá/ny po čer sesŕ/er dva
násť V /ných zariadeniach na ŕenŕo
počeŕpersoná/u pr/padá sedemdesiaŕ
pacienŕov Počas dňa bude sŕá/e k
dispozícii /ekár Exŕerne budú zamesŕnaní - rehab/7/ŕačná sesŕra a d'a/ší /ekári - špecia//sŕ/. /Vavyše /ekár po
skončení pracovne/ doby bude dosažiŕe/hý na zavo/an/e - mobí/om. Všeŕko y'e pripravené rak, ako by ŕo ma/o
byŕ. Vyšeŕren/'a na /zbe za zásŕenou,
persona/ s mnohoročnou praxou s
ošeŕrovaním ŕažkých, na /óžko pr/púŕaných pac/enŕov San/ŕárky pred začaŕím prevádzky budú abso/vovaŕ'zaško/en/e v sŕupavskom domove dô
chodcov Práca náročná n/e/en /yz/cky a/e predo všeŕkým psych/cky Ob
rovská s/užba pac/enŕov/', náročná na
sebazaprenie, vyžadu/úca obeŕavosŕ'
a úsŕreŕovosf. Jednoducho s/užba.
S/užba, za kŕorú s/ pac/enŕ zap/aŕí/.
Predpok/adané nák/ady na y'edného
pacíenŕa pribi/žne budú f 5 ŕísíc korún.
Ve/a, č/ akuráŕ? /Sk /de o na/b//žších,
ak /de o ťažký prípad a chceme dožíč/'ŕ' svoy'ím b/ízkym dósŕoyný živor bez
ob/ežanín, bez umierania uprosŕred
umiera/úcich, zá/eží /en na nás, č/ mu
ŕo dopra/'eme.

7en, kŕo si sŕači/ kúp/f násŕenný ka/enďár na rok 7999 "Obrázky zo
sŕarey Sŕupavy", určíŕe vie, ž e na
ŕenŕo rok phpaďayú dve význam né
výročia. V bŕsŕóh/ Sŕupavy a Másŕu
sú ŕo význam né okamihy - 730. vý
ročie p/ve/ písomney správy o Sŕupave a 685. výročie prvé/ písomney
správy o Másŕe. P ovažu jem e za
správne, aby sa samosŕaŕne phpomína/o i výročie Másŕu, cfnes už
m esŕskej časŕi Sŕupavy ak chcem e
byŕ ďós/eďní a ak si viem e váž/f bisŕór/'u i odkaz našich predkov. Mesŕo
Sŕupava a mesŕské ku/ŕúme sŕredisko pňpravu/ú pň ŕeyŕo pr//ežiŕosŕí
bobaŕý ku/ŕúmy a spo/očenský pro
gram. Všeŕky význam né podu/aŕia
sa ponesú v duchu ŕýchŕo výročí.
/Sko prvý ŕo bude s/ávnosŕný kon
ce/t žiakov a absoívenŕov Braŕis/avského konzervaŕóňa - Sŕupavčanov
spo/u s vyb/ásen/m spomínaných
výročí, kŕo/ý sa uskuŕoční 72. feb 
ruára. V máyí sa reprezenŕácía Sŕu
p avy zúčasŕní preŕekov maíoŕrak-

P o zý v a n m *

27.

V á s

n a

ŕorov E C C E ÍERR/S v 6/7owc/ac/i
nad Sv/ŕavou fČR), vy'úni sa usku
ŕoční fesŕiva/ dychových orchesŕrov
Sŕupavská kríd/ovka 7999, kŕorá
bude venovaná ŕradíciam sŕupavskey* dychovej hudby a predo všeŕ
kým Vese/ej muzike zo Sŕupavy. S/
júíí sa uskuŕoční ŕradíčný Sváŕojakubský jarm ok a ŕíež os/a v/ výročia
p rvej písomne/ správy o Másŕe.
Sŕupavské hody - Zám ocké s/ávnosŕi budú prvou časfou os/áv vý
ročia písom n ej správy o Sŕupave.
Osiavy vyvrchoí/'a p očas s/ávnosŕí
kapusŕy Deň zeíá 7999, kŕoré budú
v dňoch 24.-26. sepŕembra. Rok
výročí ukončí s/ávnosŕný konce/f
vo farskom kosŕo/e.
Okrem ŕýchŕo nosných podujaŕí sa
pripravu/'e s én a výsŕav našich
um eícov a prvý ročník preh/iadky
s pevá ck ych zborov. Veríme, že
ŕenŕo rok bude pre Sŕupavu rokom
úspešným a naše mesŕo dósŕojne
osiáví svoje ve/ké výročie.
-msks-
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NÁBYTOK

HOfF

Staničná 23
900 51 Zoh or
te!./fax 07/ 596 1239

Ger/on - náde/ná cesŕa
/Va ŕo/ko obd/vovanom západe sú
dnes samozre/mosŕ'ou penzióny s
rôznou úrovňou poskytovaných s/už/'eb. U nás ŕungu/ú domovy dôchod
cov, v kŕo/ých časŕo prevažu/'ú predovšeŕkým /ež/ac/ pac/enŕ/. Exisŕu/u ay
penzióny a/e /en pre mobí/ných oby
vaŕe/'ov. /Va kruŕú oŕázku "Kam s
ním?" sa ponúka odpoveď, i ked'zaŕia/' /en pre so/venŕných. Pre šŕrnásf
ŕažkých prípadov; nie/en /údi v dô
chodkovom veku, a/e /pre /nva//dnýcb
dôchodcov sa ponúka r/ešen/e. Zdravoŕná a soc/á/na sŕarosŕ/zvosŕ na vy
soké/ úrovní, prí/emné prosŕredie,
ochoŕný personá/ a dósŕoyný živor ho
den č/o veka.
Vďaka MUDr. L end e/o vi i v ŕomŕo
smere sme vykročí/i do nami obdivo
vané/ Európy

/nŕbrfnác/e na ŕe/. č/s/e;
0 7/65 93 81 27.
Komerčný - ptatený čiánok.
Napíšem e aj o Vašej firme,
o Vašom podnikaní.
Votajte: 07/ 65 93 43 12!

KOMPLETNÝ SORT!MENT BYTOVÉHO
A KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU

r-

*" '

VŠETKO K OKAMŽľTÉMU ODBERU
^obývacie steny
'konferenčné stotíky
^poschod. posteie
'vešiakové steny
'kuchyne
'kane. nábytok

'sed acie súpravy
'm anže)ské posteie
'študenské steny
'kom ody
'jedálenské stoly
'kane. stotičky

'spátne
'váľandy
'pohovky
'skrine
'stoličky
'a tne

tw

PRVA
STAVEBNÁ
SPOR!TELŇA

O b ch o d n é zastú p en ie
Htavná 30
900 31 Stupava
Tel.: 07/65 93 59 90

Všetci, ktorí potrebujete peniaze
na uspokojenie svojich bytových
potrieb, obráťte sa na našich
poradcov PSS v kancelárii na
Hlavnej utici 30, STUPAVA.

Bezplatne poradíme všetkým
záujemcom aj tým, ktorí končia

Reštaurácia
Bystričanka
Gbetská 6, Záhorská Bystrica

Vás pozýva na príjemné
posedenie v priestoroch
reštaurácie a baru.
Prijímame objednávky na svadby,
promócie, kary, stužkové
a iné spoiočenské akcie,
kapacita až do 250 osôb.

6 - ročné obdobie sporenia.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Otvorené
Po-So 11°°-22°°
Te!.: 07 / 65 95 60 91

PEKA - PLAST

KMEnHNVVRSíHMO
Hiavná 57, Stupava 900 31, Tei.: 07/ 65 93 37 39

- rezané a črepníkové kvety
- viazanie smútočných, gratulačných
a svadobných kytíc
- umeié kvety

PRÁČKY, CH LADNIČKY
MIKROVLNKY, M RAZNIČKY
PLYN O VÉ A EL. S P O R Á K Y
U M ÝVAČKY RIADU
BOJLERY, D IGESTORY
DROBNÉ ELEKTR O SPO TR E B IČ E
TELEVÍZORY, A U D IO -V ID E O

L E A S IN G
B O H A T Ý S O R T IM E N T
D O VO Z TOVARU DO DOMU

* PREDAJ
$ MONTÁŽ PLASTOVÝCH OK!EN
Bratisiava, Nejedtého 51, te!.: 64 46 10 77,64 46 11 69

JAN

M ORAVEK

ELEKTROSPOTREBtČE - O B C H O D - SERVtS

P O D Z Á H R A D A M ! 62, 841 02 B R A T IS L A V A
te!.: 07/64 36 2 3 11, tet./fax: 07/64 36 39 OO
H L A V N Á 85, 900 31 S T U P A V A
teL: 07/65 93 4 5 24, tel./fax: 07/65 9 3 35 24
Z Á H O R Á C K A 102, 901 01 M A L A C K Y
teL: 0703/772 5 4 65, tel./fax: 0703/772 54 66
H O L L É H O 657, 908 41 Š A Š T ÍN - S T R Á Ž E
te!.: 0802/58 02 50, fa x : 0802/58 02 51

Záhorská Bystrica dává na vedomie cetému

ZÁHORÍ ^
STAV-BUILD
ČLEN CECHU S T R E C H Á R O V

Pri družstve podielnikov 1
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava
tel.:07/ 65 95 66 47, 65 95 62 32
te!./fax:07/ 65 95 66 84
www.netax.sk/jjj/
ISI jjj-stav@ba.telecom.sk ISI

Prodáva,
a

vozí

montuje

z d a r m a

do

30

km

BRA M A C
Už od

STRESNE SYSTÉMY

140,-M

TONDAtH

f

A navyše

SLO VENSKO
Ľ R U P P E G LE IN S T A T ÍE N O STERREICH

VELUX
STRESNE OKNA
V c en e okna je už aj montáž

n f bezD PH

zdarma
*

výpočet striech

*

špecifikácia materiáiov

*

poradenstvo

*

skiadovanie 1 rok
(využite nákup za staré ceny)

Záhorshá Bystrica

Okienko pre podnikateľov
P rip o m ín a m e , že:
Do výp/aŕnébo íerm/nu

0 čom by sme mali vedieť
Pr/c/7ácfzame k \/ám s ŕouŕo
nov/nkou. Wasŕne nov/na m/. /\k
sa pýŕaŕe, prečo a načo, pokús/me sa ^/ám d a f na ŕo odpo
veď. Os/ovu/eme ^/ás preŕo,
aby sm e ma// k sebe b//žš/e,
aby sm e o sebe vede// a spo/očne sa zamýš/á/z / pr/7ož/7/ ru
ku k d/e/u v naše/' /Mesŕske/' časŕ/. /\k sa pýŕaŕe prečo súčasne s
/ným/, ye ŕo yednoducbé, paŕr/m e k Zábor/'u, sme yebo bránou
a y m/nu/osŕ/ / pýchou. Mám e
rovnako b//zko k Braŕ/s/ave / k
Záhor/u. čo sa de/e v Braŕ/s/ave v/em e b ez prob/émov n/e/en z denne/ ŕ/ače, a/e / z /nformác/7 v/asŕnýcb, preŕože ŕL/ pracu/eme / ž//eme, a/e rod/nam/ /
puaŕe/'sŕvam/ sme spo/en/ so
Sŕupavou, Mar/ankou, Bonnkou, ba / s ďa/ším/ a ŕu časŕo
naše /nŕdrmác/e konč/a. Prosŕredn/cŕvom nášho mesačníka
sa budeme d ozved a ľ o všeŕkých o/<o/o a on/ budú ved/ef o
nás.

Raše výročia a jubilanti
* V roku 7999 s/ budeme pr/pom/naŕ 26. yu/a (7374) - 685.
výroč/e prve/' písomne/ zm/enky
o naše/' obe/.
* \/ o/(rób r/ s/ pr/pomen/eme
720. výroč/e C7879) za/ožen/a
dobrovo/'ného has/eského zb o
ru v Záhorské/ Bysŕr/c/. Prvým
predsedom bo/ Peŕer Maŕu/a/ a
zak/adaŕe/'om zboru bo/ Pave/
Masarov/c.
* V ŕomŕo roku s/ pr/pomen/eme
a/ 465. výroč/e (7534) presŕavby a rozš/ren/a kap/nky na kosŕo/. Pr/č/nou bo/ pn/ev obyvaŕe/'sŕva - Cbo/váŕov a pôvodná
kap/nka už nesŕač//a pre narasŕa/úc/ počeŕ ver/a c/ch.

Program hina Olympia
73.2. o 76°°;
20.-27 .2. o 76°°, 79°°.
27.-28.2. o 76°°, 79°°.
Alo/nbs/ //

Deťské predsŕaven/a
24.2. o 73'°
áy?/73//í(7Kŕ3

O d vod po/sŕné/7o zrazen éh o zamesŕnacom a po/sŕné/io, /<ŕoré p/aŕ/
zam esŕnávaŕe/za 7/99

Ku!ŕúr a
72.2. \/a/enŕ/nska pá/ty o 78°°
bod. v Spo/očenskom dome pre m/ádež
73.2. Paš/angový p/es o 79°°
bod. v Spo/očenskom dome
76.2. Pocbovávan/e basy ukončen/e faš/'angov o 78°°
bod. v Spo/očenskom dome, ŕanečná zábava s programom

Z

h

i

s

t

ó

r

i

Do 5 ďn/ po výp/aŕnom

-

wZúčŕo van/e prosŕňedkov soc/á/nebo fondu za ro/( 7998

Do 75.2.

O dvod po/sŕnébo za zam esŕnancov
z pr//'mov za 7/99, a/( n/e ye pevne
sŕanovený ŕerm/n výp/aŕ a bo// vyp/aŕené do 28.2.7999

* O dvod preddavku do soc/á/ne/io
ŕondu za mes/ac 2/99 vo výške
7/72
wDaňové pn'znan/e za spoŕreĎnú
daň z p/va, v/na, ŕaóakty a ŕaba/<ovýc/? výrobkov, u/?/bvod/kovýcb pa//v a maz/v za 7/99
w O dvod spoŕrebne/ dane z tv/i/ovod//<ovýcb pa//v a maz/v za 7/99
* O dvod 2. sp/áŕ/ty spoŕrebne/ da
ne. ak daňová pov/nnosf ye nad 2
m//. S/(

Do 20.2.
Pred/oí/ŕ ž/adosf o reg/sŕrác;P p/aŕ/ŕe/a D P H v pr/pade, a/( obraŕ za
najbŕ/žš/e nayv/ac 3 po s eb e /dúce
ka/endáme mes/ace pres/abne su
mu 750 ŕ/s/c Sk.

Do 25.2.
O d vod spoŕrebne; dane z p/va,
v/na, ŕabaku a ŕabakovýcb výrob
kov za 7/99
w Daňové pnznan/e za spoŕrebnú
daň z //ebu za 7/99
# Daňové pňznan/e k D P H a odvod
D P H za 7/99

Do 28.2.
P red d a v k y na daň z pr//mov
právn/ckýcb a ^z/c/(ýcb osôb na
2/99
* O dvod cesŕne/ dane - ňbrada da
ne vo výš/(e 7/72

ťH H H A Y U M M Ľ:
V
zvcst)A c)i pri
pravujeme na každý m esiac ko
merčnú prílohu na danú tému:

wmarec: R adím e záhradkárom .
*aprít: P restavujem e, staviam e.
wmáj: idem e na dovoienku!
*jún: A k o sa d o b re poistiť.
Ponúkame firmám a podnikateľom
m ožnosť prostredníctvom kom er
čných článkov inform ovať o svojej
ponuke. Navštívim e V ás po telefo 
nickej dohode. Votajte: 07/65 93

43 12 p. Stezák, p. Rác.

LISTÁREŇ
Vážení čitatetia, veľmi nás po
tešia Vaše listy - odozvy, návr
hy, príspevky i tipy na zaujíma
vé témy Pište na adresu:

11

* O d vod spoŕrebne; dane z //ebu za
7/99

Odvod preddavkov na daň z pr//m ov zo záv/s/ey č/nnosŕ/ zamesŕn a n c o v za 7/99
O dvod dane z pr//mov pod/'a osoó/ŕne/ sadzby vyp/aŕené v 7/99

e

Prvá p/somná zm/enka o Zá
horské/ Bysŕnc/ye z roku 7374 z
26. y'ú/a, kedy'u krá/' Karo/ spo/u
s /ným/ ma/eŕkam/ darova/ /yŕ/erov/ de 7e/esprun pod názvom
P/sŕr/cb. /-//sŕor/cké názvy bo//
Byzŕh/yca, Bezsŕerce, B/ssŕern/ŕz, LV/sŕem/ŕz. S/ 74. sŕoroč/
bo/a rozde/ená na dve časŕ/,
jedna paŕn/a rádu pau//nov v
Mar/anke a drubá k sŕupavskému pansŕvu. 7enŕo sŕav ŕrva/ až
do 76. sŕoroč/a. P o moháčske/
b/ŕke (7526) bo/a y'ednou z pr
vých obe/, kŕorú os/d//7/ Chorváŕ/, ro/bíc/ z Moravy a Rakús
ka. S/ urbár/ ye označená ako
ded/na S/ovákov a Cborváŕov.
\/ 77. - 78. sŕoroč/ ŕvor//a spo/očnú farn osľs Lamačom, kŕorý
s/ nemobo/ držaf v/asŕnú faru.
Záhorskú Bysŕr/cu v/asŕn/7/ Séred/ovc/, Pá/ŕŕžovc/ a Káro/y/ovc/, čo ŕrva/o do roku 797 8.
/Va/váčš/ rozkveŕ v m/nu/osŕ/ zaznamena/a v 78. sŕoroč/, keď
bo/a označovaná za na/bobaŕš/u obec Záhona. /\ž do súčasnosŕ/ s/ zachova/a svo/ský cbarakŕer; kŕorý y'u rad/ k na/zau/'/mave/s/m /oka//ŕám n/e/en h/sŕor/cky a/e a/ hospodársky. 7rad/čné ye pesŕovan/'e kapusŕy ŕu
nazývané/' ze/é, kŕorú predáva//
vo \//edn/, Sraŕ/s/ave a voz/Va sa
do konzervám. Známe bo// a/
zá/?ors/fé roh/zč/ry, odroda zem/akov na ša/áŕ, kŕoré ma// dob/ý zvuk na všeŕkých ŕrbocb.
Záhorská Bysŕr/ca s/ počas ce/ého vývo/a udrža/a a/ svo/e ŕrad/c/e a odev; kŕo/ý bo/ krásny a
bohaŕý. \/ súčasnosŕ/ ho v/d/me
na rôznych os/avách a pr/ fo/k/ómych s/ávnosŕ/ach. Kro/ ma/
obm eny pod/á veku a sv/aŕkov
pracovných a spo/očenských
pr/7ež/ŕosŕ/.
-red-

íer/n/he

* O d v o d 7. sp/áŕky spoŕrebne/ dane
z u/i7ovod/kovýcb pa//v a maz/v, a/f
daňová pov/nnosf pres/abne sumu
2 m/V. Sk

robpAjštMMske zvestí
Kuttúrny dom Stupava,
Agátová 16, 900 31 Stupava.
-

Do 7.3.

Do 5.3.
O dvod preddavkov na daň z pr//m o v zo záv/s/ej č/nnosŕ/ za 7/99,
kŕoré bo// vyp/aŕené v 2/99, ak n/e je
p ev n e sŕanovený ŕerm/n výp/aŕ

Do 8.3.
O dvod po/sŕnébo za 2/99 za samosŕaŕne zárobkovo č/nné osoby

Do výp/aŕnébo ferm/nu
O d vod po/sŕnébo zrazen éh o zam esŕnacom a po/sŕnébo, kŕoré p/aŕ/
zamesŕnávaŕe/ za 2/99
Do 5 dn/ po výp/aŕnom ŕerm/ne
O dvod preddavkov na daň z pr//'m o v zo záv/s/e/ č/nnosŕ/ zam esŕ
n an cov za 2/99

Do 75.3.
O dvod dane z pn/mov pod/a osob/ŕney sad zb y vyp/aŕené v 2/99
* O dvod preddavku do soc/á/nebo
fondu za mes/ac 3/99 vo výške
7/72
w D aň ové pňznan/e za spoŕrebnú
daň z p/va, v/na, ŕabaku a ŕabako
výcb výrobkov ub/ovod/kovýcb pa//v a maz/v za 2/99
w O d vod spoŕrebney dane z ub/ovod/kovýcb pa//v a maz/v za 2/99
w O d vod 2. sp/áŕky spoŕrebney da
ne, ak daňová pov/nnosf ye nad 2
m/7. Sk

Riadková inzercia
^Poskytujem služby Požiarnej och 
rany a BOZP - za b ezp ečen ie výko
nu funkcie technika a PO., školenie
P O a B O Z P , revízie a dodávky ha
siacich prístrojov.
Kontakt: Iveta Ondušková, Stupava
mobil: 0905 448 608.
*S a ló n Katka Vás srdečne pozýva
do novootvorených priestorov, kde
nájdete: pánske, dámske a detské
kaderníctvo a kozmetiku. Nájdete
nás v objekte: Potraviny Hrica. Ob
jednávky: 0903 796 236. Otvorené:
po - pia: 11°° -19°°, so: 08°°-13°°.
^Fotoateliér -IRIS- svadby, portré
ty, reprodukcie. Švestka Vladimír,
Čsl. tankistov 74, Záhorská Bystri
ca. Tel.:07/ 65956252.
w T an ečn á škola G A LA otvára
krúžok tanečného športu pre detí
Z Š v Záhorskej Bystrici.
Informácie: p. Mrvová, telefónne č..
07/63832545, mobil: 0905 348987.

/ ív'r r* /<?/<? ^rvr/

vrrv//^

Doš// za mnú, ž e já sem ŕaká
rozumná osoba, že es// by sem
vo/aco nenap/suau šecKým Záŕiorá/(om na prosp/écb nových
nov/nek - Podpa/šŕúnskýcb
zv/esc/. Sce/z odemňa ŕaKé do
bré suovo, Keré by pocbop/'u
každý čo v/eA*, co je aspoň ŕrošku c/c/c/ s rým naš/m rodn/m
kra/em. A/e cobych nenapzsaua. pov/dám... Lacbko sem s/úbzua, a/e naráz sem nev/edzeua jak začaŕ. Došuo m/ a/ čaško, reku ŕo/ko /udz/ ŕo bude č/ŕaŕ
a co já /m m ôžem pov/daŕ. Poŕom sem začaua rozmýš/aŕ akoráŕ dáva// správy. Peku, jak
sa ŕen sv/eŕ mjen/ - skúr v/me o
ŕem, že vo/agde v /\mer/ce byu
sŕrašný v/eŕr, hur/gán, v/me
šecko o ŕe/' Mon/ce (Keby ŕo byuo u nás, moseua by sa odscebovaŕ ben na Kra/ sv/eŕa) než o
ŕem, že v Bysŕnc/ chysŕa/'ú dob
rú zábavu, /ebo v Zóbr/ Pochovávan/ basy a ŕo už nevypráv/ám o /-/ošŕeŕne. Co sa ŕo s nama porob/uo? Kam sme sa ŕo
dosŕa//? Š ak já sem mneua krsnú z e Zóbru, byuo nás Kopa
dzec/, jedna sesŕra s/ zebraua
Mariaŕá/čana, a/ rám osŕaua,
drubá /šua za Láb/ana, a dvá
braŕré /š// za za f ú - jed en je v
Lozom e a ŕen drubý v /-/ošŕeŕ
ne. Já sem osŕaua doma, a/e
m ú/ má sesŕru ve Šŕv/fku vydaŕú. 7ak sme sa rozb/eb/z a dnes
nev/me n/c o sebje. L/ž an/ na ŕ/
body sa nesŕreŕneme. Vo/a/ak
sme osŕa// bez ŕebo spo/eňá.
Mú/, byu vo/ákem, pov/dá ž e
b ez spo/'eňá nen/ ve/eňá. Já
pov/dám, ž e b ez spo/'eňá osŕane čov/ek jak opuscený. Podpa/šŕúnske zvesŕ/ - ŕaK ŕ/ nov/nky pomenova//, a ker sem sa
pýŕaua, ž e proč, pov/da//, ž e
proŕo, /ebo sú pro šeckých Ker/
dovzdzá na Pa/sŕúnsky brad.
Dobre s/ ŕo vymys/e//, /udé poŕrebu/u neco, co /cb spá/a. Penzz e ŕo ne/sú, po//ŕ/Ka ŕo ŕéž nen/,
a/e n eco poŕrebu/eme, neco
nám ŕúrŕ chybu/e. Čov/ek, aby
v/edzeu ž e sŕo/'z na ŕe/ zem eg 
u/z, kukne na nebo a Ker v/dz/
nad sebú bv/ezdy v/, ž e sŕo/7
pevne na zem/. A ŕen náš čovjek, ker KuKne na ŕen brad,
mneu by ŕéž vyedzeŕ Kam paŕr/.
/\ proŕo sem já za ŕo, aby sme
aspoň ce z ŕ/ novznky v/edze/z o
seb/e. Ž e ŕu žz/'eme, snaž/me sa

neco doKázaŕ, neKedy ŕo /de
/acbš/, /noKedy padáme na bub y co na ŕem, každý m ože
spadnúŕ, a/e né Každý vsŕane,
ŕo sce s/Vu a odvabu. Ker ŕo ŕaK
dobre poznám e, nenecbm e
ŕeda padnúŕ ŕúŕo dobrú myš/enKu, neodbodzm e ju, neb/eda/me proč ŕo nem ôže /ŕ, neb/eda/me cbyby. Padš/ sa da/'me
doKopy a pomožme.
/\nz jabuoň nerodzz prvn/ roK a
predsa/ sa o ňu sŕaráme, opaŕru/eme, /ebo v/erzme, ž e ráz
zarodzz.
/\ ŕen co
oKošŕu/e prvn/
jabúčKo, ŕen nás pocbvá/z, že
sme ŕemu uv/erz/z. 7ak sa ŕeda
držme svo/ébo/
Vaša Mar/š P/7ná

O č/nnosŕ/
O Á r r e s / ? é Á ? o L / ra d ^ v

práce Ma/acÁry
O L/P v Ma/acKácb vyvz/a max/má/ne ús/V/e, aby zn/ž// počeŕ
ev/dovanýcb nezamesŕnanýcb
v okrese. K nap/nen/u ŕobŕo
c/e/'u využ/vame nas/edovné
akŕ/vne opaŕren/a ŕrbu práce,
f.rea/zzu/'eme
rekva/zfzkačné
Kurzy pre ev/dovanýcb neza
mesŕnanýcb v ob/asŕ/ účŕovn/cŕva, v roboŕnzckycb profesiách a
záK/ady práce s PC.
2.Podporu/eme vyŕváran/e ma/ýcb podnikov a ž/vnosŕ/ a pr/
vyŕváran/ novýcb pracovných
m/esŕ preferenčne podporu
je m e vyŕváran/e pracovných
m/esŕ samozamesŕnávaŕe/biz a
vyŕváran/e pracovných m/esŕ v
ma/ých podn/Kocb.
3.0rganzzu/eme verejnopros
pešné práce, h/avne v obc/ach,
Kde j e nedosŕaŕoK pracovných
ph/ež/ŕosŕ/ a pre ev/dovanýcb
nezamesŕnanýcb s n/žš/m sŕupňom vzde/an/a.
4.Podporu/eme zr/adenza chrá
nených d/e/n/ a chránených
pracovzsk.
5.0sobzŕným sKup/nám n eza
mesŕnanýcb poskyŕu/eme /ndzv/duá/ne poradensŕvo.
6.Spo/upracu/eme s OKresným
úradom, samosprávou aKo a/ s
ďa/š/m/ /nšŕ/ŕúczam/, Kŕoré vyko
náva/ú rôzne akŕ/v/ŕy v ob/asŕ/
nezamesŕnanosŕ/.
O Ú P Ma/acÁry,
r/aď/ŕe/'Ka Mgr. PeŕraKov/čová
-

Vo/'né p r a c o v n é /n /e s ía
wAuŕoe/eAŕr/Aár. vyučený. Co/or
Car Serws, Lozom o.
7e/. 07/65 96 83 VV.
*/Suŕo/(arosár osobných voz/d/e/,
v/učený. Auŕooprava JK, Vysoká
pn Morave,
íe/. 07/65 96 74 55.
t/Stvŕo/a/tovn/K vyučený. /Suŕomechan/'A, vyučený. Podm/en^a. po
ZVS. Co/or Car Serv/s, Lozorno.
re/.07/65 96 83 7 Í
*B e z p e č n o s ŕ n ý
p racow /A
(5
m/esŕ) P^e Group4 Secun'ŕas pre
pracov/'s^o v Ma/ac/íácb, výhodou
je zbrojný preukaz.
7e/. 07/53 87 87 47.
wČašn/č/(a, serv/r/(a. Pešŕaurá-c/a
Fonŕána v Ma/ac^ách, vyučená,
veA do 25 ro^ov.
íe/. 0703/77254.
wČašn/A, serv/r/ra, /7oŕe/ /nŕenz/va, veA do 30 roAov vyučen/. 7e/.
07/65 93 43 47.
wčašn/k, serv/r^a, vyučen/, pre
Ma/ac/ty, ŕe/.. 0903 782995.
wEnergeŕ/K, vyso/(oš/(o/s/(é vzde/an/e. 7e/. 0703/7722506, 7722504.
#Préza/; v/učený.
7e/.. 0703/94 22 09.
# Gum ár - p/asŕ//(ár SOL/ s m er
sŕro/'árs
ŕvo, e/eAŕroŕechn/cAé, che-m/c^é.
7e/. 0703/73 78 77, M.205.

wPekáh, vyučen/.
7e/. 0703/ 72 30 83.
ePoM adn/čka, s/yučená. Drevo
/nŕehers.r.o., ŕe/. 07/65968756.
*Pracovn/k markeŕ/ngu, VŠ. /-/ŕ/ek
a spo/. ŕe/. 0703/ 77 25 777.
wPracovn/čka ŕexŕ/7nej konfete/e,
vyučená š/cka, kra/c/rka, pr/padne
nevyučená s praxou. íexŕ/7an/<a v.d.
Gaja/y.
íe/. 0703/97 272.
tP r e d a v a č e/ekŕro, L/S, L/SO. Pracowsko vSŕu p ave.
íe/ . 0807/68 48 08.
*P r e d a v a č sŕavebného a huŕného
maŕerzá/u, V P skupz'ny B, komunzKaŕ/vny ŕyp.
7*e/.; 0806/975933, 0703/ 7725758.
wPredavačka, vyučená. íe/.. 0905
275743, 0703/772 52 79.
wSekreŕárka, L/SO, zna/osŕ /y/, m ô
ž e b yť a/ abso/venŕka.
íe/.. 0703/772 56 52.
*Špecza/zsŕa - /znancz'e. VŠ ekonomz'ckého smeru, zna/osŕ* ekonom/ky - účŕovn/cŕvo, /Sj (pr/p. /V/), dobrá
zna/osť práce. H/rocem a.s. Pohožn/k.
íe/. 0703/776 57 94.
*7ecbnŕk, L/SO, po ZVS, sŕrojárska
a/ebo auŕomob/7ová phemys/ovka.
íe/.. 07/65 96 83 77.

wKucbá/; vyučený,
íe/. 0703/7722740.
wĽa/fovač kovových AonšŕruAc//.
(2 m/esŕa), vyučený.
7e/. 0703/92277.

w Vedúc/ programáŕor. VŠ e/ekŕroŕechn/ckého smeru, /Sj, 8 ročná
prax v ob/asŕ/ programovania, /-/ŕrocem a.s. Pohožn/k.
7e/..0703/776 57 94.
wVod/c na monŕážnu p/oš/nu, vek
do 35 rokov V P skupiny C. vyuče
ný s praxou. 7e/..* 0905 324833.

#L/sovač/ (5
vzde/an/e, SO.

* Vodič, vyučený (zák/J, VP-C.
7e/.. 0703/77 29 93 43.

wKa/y'č/r/(a (5 m/esŕ). v/učená
ohore, ŕe/. 0703/77 25 652.

m/esŕ),

v

zá^/adné

7e/. 0703/737747.
wMa/'sŕer^a, vyučená, parx m/n. 5
ro^ov zna/osŕ* /VJ v/ŕaná. Proŕex
/nŕemaŕ/ona/.
íe/. 0703/7725652
tM adfeŕ/ngový špec/a//sŕa, VŠ so
zameran/m na markeŕ/ng, obchod,
p ráca s P C - t/VOPD, EXCEL,
P O W E P PO//V71 zna/osŕ* /Sj a/ebo
/V/. H/rocem a.s. Pohožn/A - ŕe/.
0703/77 65 794.
*Mecban//( b/cy/</ov vyučený, po
ZVS, zá^/adná zna/osŕ* opráv hor
ských cesŕných b/cyk/ov a cenŕrovan/a ko/zes.
re/. 0905 275743.
#/Vásŕrojár(5mzesŕ), vyučený. 7e/..
0703/737747.
tO b rá b a č k ovo v (2 mzesŕa), vyu
čený. 7e/. 0703/737747.

* Vodiči nák/adných auŕomobi/ov (4
miesŕa), SO, p red n osť majú vodiči
so sŕrojn/ckym preukazom, vyučení
v odbore auŕomecban/'k. S/ovenská
správa ciesŕ.
íei. 0703/772 28 47.
wVýčapn/k, vyučený,
íe/. 0703/92 300.
wZámočn/k - zvárač (2 miesŕa),
vyučený so zváračským preuka
zo m CO- 7e/. 0703/92277.
*Z vá ra č, vyučený - pracovisko Z á
vod. 7*e/..0703/94 22 09
# Z vá ra č CO^, (5 miesŕ), vyučený s
piaŕným zváračským preukazom,
prax 5 rok ov
7e/.. 0703/7737987, 4437535.
wžeh/iarky, zák/. vzde/anie. 7*ei..
0703/ 77 25 652.
Zdroj; OÚP - Ma/ac/<y
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