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M e s a č n í k p r e Tudí d o b r e j v ô l e ž i j ú c i c h
v kraji pod P a j š t ú n o m .

V tomto čísle: Storočnica kostola v Borinke# Slovenská grafika v Marcheggu#Klub mladých v Záhorskej Bystrici# HASIŤ po roku existencie
#K ňaz a vynálezca# Integrovaný systém dopravy# A kone ja k živé

CAS DUStCKOVY
Jeseň so svojím pochmúrnym, sychravým
počasím nepridáva optimizmu a skôr evokuje
pominuteľnosť všetkého živého. Zem odovzdala
svoje plody a príroda sa ukladá k zimnému
spánku. Posledným pestrofarebným pozdravom
sú chryzantémy na hroboch blízkych, ktoré z
cintorínov vyčarujú nádhernú záhradu a pastvu
pre oči. Cintoríny v tomto čase sú miestom, kde
sa stretávajú všetci so všetkými. V myšlienkach
vnímame a pripomíname si našich zosnulých.
Stretávame sa so známymi, ktorých sme dávno
nevideli, domov ku hrobom sa vracajú tí,
ktorých osud rozpŕchol po svete. Na cintorínoch
hľadáme a nachádzame svoje korene, svoju
minulosť, svoj domov. Len svetlo sviečok, ktoré
bliká hlboko do noci a ruší obvyklú poch
múrnosť tohto miesta, pripomína našu návštevu.
Ešte chvíľu, do zhasnutia, dohoretia a potom už
vbehneme do starých koľají, ktoré vedú
bohviekam, unášaní povinnosťami, stresom, aby
sme si s radosťou o rok povedali, že dožili sme
sa ďalších Dušičiek.
-ps-

V ý s t a v a

fotografi!
Stupava - Stupavčan Rasťo Ekkert je pre
dovšetkým v Bratistave známy ako výborný
fotograf. Za sebou má už nejednu sólo
atebo spotočnú výstavu. Svojmu rodnému
mestu venuje výstavu čiernobielych
fotografií, ktoré svojou vnútornou prepojenosfou a citlivým prístupom autora pred
stavuje zatiaľ ojedinelú kolekciu fotografií
zobrazujúcich mesto v ptynutí jedného
roka. Projekt uzrei svetto sveta vďaka sponzorskej podpore p. Fr. Obadaia a firmy TAtset, ktorá je generátnym sponzorom.
Projekt ďatej podporiti pivovar Stein a
piváreň Ponorka z Bratistavy.Vernisáž výs
tavy Stupava mojimi očami sa uskutoční v
piatok 19. novembra od 17°° vo výstavnej
sieni Kuttúrneho domu v Stupave.
Výstava potrvá do 9. decembra, otvorená
je v ut - pia od 16°° do 18°° a v so-ne od
14°° do 18°° h.
-msks-

Primátor mesta Stupava,
Základná umelecká škola v Stupave
a Mestské kultúrne stredisko Stupava

Vás pozývajú
17. novembra o 19"*hod.
na Slávnostný koncert ZUŠ v Stupave
(Kultúrny dom)
9. novembra o 17°"hod.
na vernisáž výstavy R, Ekkerta
"Stupava vo fotografii"
(výstavná sieň Kultúrneho domu)
20. novembra o 19""hod.
na Tanečný večer ZUŠ
(Kultúrny dom)

Projekty PHARE Mnás
Program finančnej pomoci Európskej únie určenej na rozvoj Cezhraničnej spotupráce je
súčasťou prostriedkov poskytovaných Slovensku prostredníctvom fondov PHARE. Všeobecným
cielom programu Cezhraničnej spolupráce je rozvoj prihraničných regiónov na hraniciach so
susednými krajinami so zameraním predovšetkým na positnenie infraštruktúry, hospodársky
rozvoj, turistiku a ochranu životného prostredia.
V súčasnosti prebieha v rámci programu Cezhraničnej spotupráce PHARE realizácia projektov
v rámci programov biiateráinej spotupráce s Rakúskom, tritaterátnej spotupráce s Rakúskom a
Českom a tritaterátnej spolupráce s Madárskom a Rakúskom. Na bitaterátnu spotuprácu s
Rakúskom boli vyčlenené v roku 1995 prostriedky vo výške 4 mi). ECU a v roku 1998 5 mit. ECU.
V rámci programu sa úspešne reatizovala výstavba ČOV v Gajaroch (314 000 ECU), prvá fáza
rekonštrukcie ČOV v Matackách (422 000 ECU) a výstavba ČOV a kanalizácie v Zohore (632 000
ECU). Uvedené projekty boii zamerané na zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd
v záhorskom regióne s priamym dosahom na rakúsku stranu (zníženie znečistenia hraničnej
rieky Moravy).
Na program bitaterátnej spolupráce s Rakúskom z roku 1995 nadväzuje program z roku 1998,
v rámci ktorého je plánovaná druhá fáza rekonštrukcie ČOV v Matackách a výstavba kanalizá
cie v Gajaroch nadväzujúca na ukončenú ČOV v tejto obci. V roku 1998 pribudti dátšie projekty
zamerané na zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd na Záhorí, a to výstavba kanatizácie v Lozorne a vodovodu v Jabloňovom.
Na rok 1999 boli indikatívne vyčtenené prostriedky vo výške 4 mit. euro na bitaterátnu
spotuprácu s Rakúskom.
(prevzaté z Euro magazín, 4/99)

PobpAjŠtM M sltC ZVCStí
nových bicích hodín, zrenovovanú sochu sv. Ftoriána na priečetí kos
tota i novú vstupnú bránku do areátu chrámu. Za túto pomoc dákujem
starostovi obce p. J. Pokornému. Hoci veriacich Borinčanov nie je
veľa, veď čo do počtu obyvateľov je to matá obec, ostatné renovačné
práce boti financované z mitodarov veriacich, čo predstavuje úcty
hodnú čiastku 350 tisíc korún. Pri posiednom sčítaní obyvateľstva tu
bo) priemerný vek obyvateľov 61 rokov. Teda poväčšine tu žijú ľudia v
dôchodkovom veku a práve oni, zo svojich skromných dôchodkov
venovati možno i postedné. Nech sa na nich vzťahuje vdáčný pohľad
Ježišov pri chrámovej poktadnici, ktorý venovat žene - vdove, tebo
data všetko, čo mata. ) ja, ako farár, ktorý spravujem túto farnosť zo
Stupavy, chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spô
sobom pomohti pri reatizovaní opravy nášho kostota. Pani kostotníčke
Genovéve Kocmundovej tiež vyslovujem podákovanie pri organizo
vaní prác pri kostote i za obetavú prácu kostolníčky.
Dňa 7. novembra boii v Borinke hody a pri tejto prítežitosti otec biskup
Mons. Štefan Vrabtec posväti) obnovený kostot.
Nech i tento nový šat kostota vyzýva nás k vnútornej obnove a pre
hĺbeniu nášho duchovného života.
Fetix Mikuta,
farár v Stupave a Borinke

S T O R O Č N I C A

KOSTOLA
Bor!nka - Obec Borinka v týchto dňoch si pripomína sté výročie kos
tota zasväteného Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pôvodný matý
kostolík bo) pred 100 rokmi prestavaný do terajšieho stavu. Na
htavnom ottári je socha Božského Srdca s odkazom "Podte ku mne
všetci, ktorí sa namáhati a ste unavení a ja vás positním".
Dva bočné ottáre nám zobrazujú - jeden Tajomstvo Najsvätejšej
Trojice a druhý Pannu Máriu Kráľovnú. Pozoruhodné sú farebné fresky
na oknách kostota. Za htavným ottárom je obraz sv. Martina a sv.
Ladistava.
Záptavy v r. 1999 čiastočne poškoditi kostot, ktorý už i tak potrebovat
renováciu. Kosto! zvonka i zvnútra je novovymaľovaný. Bočné ottáre
sú nové. Tieto práce reatizovata firma )MF združenie Banovič -Vesetý.
! zo strany obce nebota ľahostajnosť voči nášmu kostotu. Zo svojich
zdrojov a z príspevkov sponzorov venovati prostriedky na zakúpenie

Prezentácia knihy
Stupava - Mebudeme dá/e/ro od pravdy a/( pov/eme, že prezenŕác/a
nove/ /fn//iy navyše s/ovens/re/ pôvodne; fvorby /e dnes s/(uŕočným sv/aŕ/rom. Za je/ vydan/m ŕof/ž nesŕo// /en auŕor a /eŕ?o ŕa/enŕ, a/e v nema/e/
m/ere a/ ŕa/enŕ na/f/adaŕe/á a vydavaŕe/ä - ná/sŕ' poŕrebné pen/aze a
dôveru, že sa /en/ha predá. Komb/nác/ou ŕýc/iŕo pr/azn/výc/? o/ro/nosŕ/
sa podar// ed/čný č/n vydavaŕe/šfvu Ho/opr/nŕ s. r o. Braŕ/s/ava, /fŕorá na
/rn/žný ŕr/i uv/ed/a nový román "S/ad/(é časy" od sŕupavs^é/?o rodáka
sp/sova fe/ä /Sdo/ŕa Lac/7/rov/ča. 0//c/á/ne uveden/e /rn//iy "do ž/voŕa a
na frŕ?" sa /rona/o v soboŕu 23. o/fŕóbra v sobášne/ s/en/ mesŕs/ré/70
úradu za účasŕ/pr/máŕora mesŕa, n/e/co/?(ýcŕi s/ovens/(ýc/? sp/sovaŕe/b^
zásŕupcov vydavaŕe/šŕva a dá/š/c/! /70sŕ/. Román uv/edo/ sp/sovaŕe/'
a dramaŕ/'/r Peŕer Kováč//f. Pod/á s/ov auŕora, /<n//ia svo//'m uvedením na
ŕr/7/e už ľšeŕ/qŕc/7, auŕor ča/rá /c/7 odpovedi už n/e /e /en /e/70 d/e/om,
zač/ha "ž/ŕ'svo//m ž/voŕom". S/ávnosŕný program po/rračova/ ne/ormá/nou a pr/aŕe/š/fou d/s/rus/ou o //ŕeraŕúre, sp/sovaŕe/oc/i a Sŕupave. -ps-

MtEtgn
Autorovi A. Lachkovičovi gratutuje primátor mesta Stupava

Spisovateľ, stupavský rodák pri
zápise do Pamätnej knihy mesta,
Foto: L. Mózová

Knihu A. Lachkoviča Siadké časy dostanete kúpiť
v Mestskej knižnici Ruda Mórica v Stupave.

Pozvánka do múzea

Spomíname

Sŕupava - Vyše šŕvorročné ús/V/e a zápas s nedosŕaŕ/rom ŕ/nanc/ŕ pr/
re/(onšŕru/fc// múzea ferd/ša KosMu sAonč// znovuoŕvoren/m rodné/70
domu prvého čes/fos/ovens/fé/io národné/io ume/ca, Aeram/7cára,
ve/kého Sŕupavčana Ferd/ša Kos ŕ/fu. Na s/ávnosŕnom oŕvoren/ bo//
zásŕupcov/a Ma/0/farpaŕs/ré/70 múzea Pez/noA*, o/(resné/?o a /rra/s/fé/?o úradu, pr/máŕor mesfa Sŕupava a n/e/fo/kŕ pos/anc/ MsZ.
Pnŕomná bo/a a/ p. Magda Kosŕ/rová, dcéra F Kosŕ/ru a dá/š/ ume/cov/
pnbuzn/. 7a/r a/co v ro/cu 7968, /redy bo/o múzeum zr/adené,
nec/7ýba/a na /e/70 oŕvoren/ vo šŕvrŕo/f 74. o/ťfóbra Dr /rena P/šúŕová.
Vo svo/om pr/Tiovore zaspom/na/a na chv/7e, /redy pod ru/ram/ múze/n/7rov vzn/'/ca/a ŕáŕo /ed/nečná expoz/c/a, Atorá pr/am vyžaru/e /úds/(ý
rozmer ŕvorby ma/sŕra Kosŕ/ru. Oŕvoren/e múzea /e n/e/en návraŕom /r
ŕrad/čne/ pýc/?e náš/io mesŕa, a/e pos/(yŕu/e a/ pr/7ež/ŕosŕ' ponúknuť
návšŕevn/7fom mesŕa ŕur/sŕ/c/<y pr/ŕäž//vú expoz/'c/u m/mor/adne/
ume/ec/re/ a esŕeŕ/c/re/ hodnoŕy Správcom múzea a spr/evodcom /e
/ng. M//an Spá/. Múzeum /e oŕvorené v čase po -p/a od 8°° do 75^, v
soboŕu od 8°° do 73°°. S/ŕup/ny sa môžu naŕ?/ás/ŕ' vopred na ŕe/e/ónnom č/š/e 07/65 93 48 82 (á/ na nede/ú).
-ps-

"

Dňa 7. novembra 1999 uptynuto sedem rokov od tragickej smrti Alexandra
Dubčeka. Ešte v máji 1992 bot prítomný u nás na predvotebnom mítingu
v Kuttúrnom dome, kde bol nadšene prijatý občanmi Zohora.
Mali sme možnosť pár mesiacov pracovať po jeho boku. Podmanil si nás
svojou ľudskosťou, úprimnosťou a veľkosťou. Mali sme Vás radi, priskoro
Ste odisti, nezabúdame!
MO SDSS v Zohore

Základná umelecká škola oslavuje
- Základná umelecká škola v Stupave oslavuje 40. výročie svojej exis
tencie. Za túto dobu prešla vývojom pričom na jej kvalite a umeleckých úspechov
sa podpísali generácie pedagógov, ktorí vychovali a umelecky vzdelali zástup stu
pavských vtedy detí, dnes už rodičov. Škola vytvorila podmienky a položila zákla
dy pre ochotnícke divadelníctvo, hudobné súbory, z radov jej absolventov vyšli
výtvarníci i umeleckí remeselníci. Celomestské oslavy výročia školy sú symbo
licky spojené so záverečným koncertom pri príležitosti 730. výročia prvej písom
nej správy o Stupave. Škole totiž v našom meste patrí nezastupiteľné a čestné
miesto na poli kultúrneho a spoločenského života.
-ps Stupava

Vi anočný j armok v Stupave
Mestské kuHúrne stredisko Stupava oznamuje, že v dňoch 11. a 12. decembra sa v Stupave
pri Kuitúrnom dome uskutoční Vianočný jarmok, informácie pre predávajúcich: 07/65934312
-

2
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PobpA jŠtÚ M sltC ZVCSfí
REGtONÁLNE ZDRUŽENtE ZÁHORiE SA
Z!ŠLO NA SVOJOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Nové podm ienky
sKtsdKovstnist o d p sd ov

V utorok 2. 11. 1999 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie
Regionálneho združenia Záhorie na ktorom bolo ZOZO prijaté za
riadneho člena a jeho predseda Ing. Michal Srholec sa stal členom
výboru RZZ. Vystriedal vo funkcii doterajšieho podpredsedu RZZ
Floriána Kotesa, starostu obce Jabloňové, ktorý ponúkol svoju
funkciu v prospech skalického primátora a stal sa členom dozornej
rady, ktorá bola rozšírená na 6 členov. Za čestnú predsedkyňu RZZ
bola zvolená pani Magda Vášáryová.
V dälšom bode bol definitívne stanovený názov Euroregión Záhorie,
ktorý sa bude používať v trojnázve Záhorie-Weinviertel-Južná Morava.
Rakúsky a moravský partner ma! pripravený názov Euro vinum región
a RZZ názov Euro Central-region.
Ján Hladík

Krajský úrad - odbor životného prostredia zvolal dňa 4.11. poradu starostov
na OÚ v Malackách. Témou porady boli nové podmienky pre skládkovanie
odpadov obcí v kontexte novej zákonnej úpravy s účinnosťou od 1.7. 2000.
Obce sú povinné zabezpečiť rekultiváciu jestvujúcich skládok a zabezpečiť
skládkovanie odpadov na oficiálne povolených skládkach. V okrese Malacky
jedine mesto Stupava disponuje skládkou 3. triedy s povolením na ukladanie
komunálneho odpadu. Starostovia obcí jednoznačne prehlásili, že momen
tálne nie je v ich schopnostiach a finančných možnostiach zabezpečiť
likvidáciu a rekultiváciu doterajších skládok, nehovoriac o možnosti zriade
nia nových skládok. Finančne náročné projekty a samotnú realizáciu "neune
sie" ani jeden obecný rozpočet. Navrhli, aby túto povinnosť prevzal štát,
nakoľko ochrana životného prostredia je záležitosťou celej spoločnosti nielen
obcí, ktoré ju financujú zo svojich obmedzených zdrojov. Tiež bola pred
ložená požiadavka novej legislatívnej úpravy, ktorá by uzákonila občana ako
pôvodcu odpadu, nakoľko teraz je zo zákona pôvodcom odpadu obec. Občan
vytvára určité množstvo odpadu aje potrebné, aby obce mali možnosť žiadať
občana, aby sa postaral o legálnu likvidáciu odpadu. Povinnosťou obce
naďalej zostane vytvoriť podmienky pre likvidáciu odpadu. V dnešnej
situácii však nie je možné ani toľko, aby mohla obec uložiť občanom povin
nosť vlastniť kuka nádobu na domový odpad. Mesto Stupava bude mať v
budúcnosti výhodu v tom, že vo svojej správe má skládku odpadov, s ktorou
disponuje a môže regulovať ceny za uloženie odpadu tak, aby sa výraznejšie
nedotkli občanov.
-ps-

SMVÍNSKA CIMfIKA
Radnica mesta Marchegg, Spolok grafikov Slovenska a inforeg
Záhorie pripravili výstavu Slovenská grafika v poľovníckom zámku v
Marcheggu, ktorá sa konala od 16. 10. do 31. 10. 1999. Výstavy sa
svojimi dielami zúčastnili grafici Karol Ondreička, Dušan Grečner,
Martin Kellenberger, Marián Komáček, Nadá Rappensbergerová,
Táňa Žitňanová, Blanka Votavová, Beata Nágelová, Jano Valter,
František Kudláč, Peter Augustovič, Ján Hladík, Jozef Dusík, spolu 23
slovenských grafikov.
Na vernisáži sa zúčastnili takmer všetci vystavujúci a dálších viac ako
stovka návštevníkov. Výstava sa
niesla v symbolickom duchu, lebo
práve výtvarné diela boli pred 10
rokmi začiatkom cezhraničnej
spolupráce. Pri otváraní výstavy to
vyjadril prezident Inforegu Záhorie
Ján Hladík slovami: "Na začiatku
našej spolupráce bol umelecký
obraz. Jeden obraz povie viac ako
tisíc slov a nepozná jazykovú bar
iéru, pred ktorú sme boli po odstrá
není železnej opony postavení.
Mesto Marchegg od samého zači
atku vytvára veľmi ústretovo pod
porné prostredie takýmto aktivitám.
Je to tu už moja 4 výstava a Marchegg pre mňa navždy zostane
hlavným mestom Rakúska". Najvýznamnejším hosťom na vernisáži
bol rakúsky minister obrany pán Werner Fasslabend.
Výstava zahájila putovanie po regiónoch Weinviertel, Južná Morava,
Záhorie, Podunajsko, aby sa v novom šate znovu o rok otvorila v
Marcheggu. Súbežne počas celého roka budú putovať po týchto
regiónoch diela juhomoravských, rakúskych a madárských umelcov
Je to projekt trvalý a jeho tvorca Inforeg Záhorie ráta aj s účasťou
mladej umeleckej generácie, ktorej touto cestou dáva príležitosť
prezentovať svoje diela.
(I.Z.)

Úcta k starším nieien
v októbri___________
Stupava - Žijú s nami, odovzdávajú nám celoživotné skúsenosti,
tásku a porozumenie, vychovávajú svoje vnúčatá - žijú pre nás,
dokázali by pre nás, svoje deti obetovať i život. Rodičia, starí rodičia,
prarodičia, tí, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Zaslúžia si však našu
lásku, pochopenie i pomoc a to nielen pri oficiálnych príležitostiach,
ale každý deň. MsKS Stupava pripravilo v spolupráci s majitelkou
Reštaurácie Stupava p. M. Minarovičovou, ktorá podujatie spon
zorovala, stretnutie stupavských seniorov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Slovom a piesňami, ktoré rozplakali nejedno oko a potešili
srdce i dušu, vystúpili členky ženského speváckeho zboru Nevädza
pod vedením p. Evy Šimkovej. V príhovore primátor mesta ing. Daráš
zdôrazni), že dnes mnohokrát stačí i dobré slovo alebo príležitosť
stretnúť sa, posedieť si prehovoriť si s niekým blízkym, aby človeku
bolo lepšie, aby pookrel na duši a bol šťastný. Seniori si s dojatím
zaspievali i zaspomínali na mladé časy. Stretnutie sa vydarilo, čo
potvrdili najmä seniori, ktorí si pochvaľovali, že si niekto ešte
spomenul, že sme nezabudli.
-ps-

Stihoman vlastnej malosti
Populárny slovenský herec, mimochodom Záhorák, sa vyjadril, že
najlepšie by Slovákov vystihovala zdochnutá koza, ktorá by zdobila náš
erb a vývesný štít. Išlo by v každom prípade nielen o tzv. hovoriaci erb,
ale o veľmi ukeeaný erb. Vypovedal by o nás všetko a veľmi presne. Veď
skúsme si spomenúť, kedy sme koho podporili ? Kedy sme podporili
niekoho myšlienku, čin, kedy sme niekomu podali pomocnú ruku alebo
aspoň povedali povzbudivé slovo ? Niekto sa opýta: "Dnes, v dnešnej
dobe?" A kedy potom, azda sme zhavraneli ? Každá doba bola niečím
ťažká a my sme dôkazom toho, že ju naši, tí pred nami, prežili... My
vieme akurát klonovať, deliť sa a štiepiť. Polčas rozpadu politických
strán, spolkov, partií i obyčajných kamarátstiev určuje mamona. Alebo
obyčajná závisť, ktorá lomcuje s telom i dušou ako najťažšia epilepsia.
Od chvíle kedy uvideli svetlo sveta Podpajštúnske zvesti, počúvame

-

rôzne správy o plánoch na okresné noviny, ešte väčšie noviny, všeplanetáme noviny a sme prekvapení, že o tom hovoria aj tí, ktorým
umožňujeme na sekeru, na náš účet, propagovať život v obciach. Robíme
to len preto, aby sme nadobudli onen vymiznutý, vyblednutý pocit spolu
patričnosti, ktorý je tiež odkazom našich predkov. Aspoň tých pár obcí,
ktoré sme tu vedľa seba, dotýkame sa chotármi, rodinnými zväzkami,
spoločným jazykom i záujmami. Namiesto chlapského slova o podpore,
obyčajnom podržaní, ozývajú sa len "babské sny" o tom čo sa všetko dá
urobiť. Čo sa dá urobiť ? Doteraz sa nedalo a zajtra sa už bude dať? Do
toho erbu by sme mali ešte pridať hniezdo a holú ...
_________ ______________________________Pav<?/ -SVezáár .fé/rgí/aAŕor
3
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Čs). tankistov 1/a
Záhorská Bystrica
841 06 Bratislava
tet.:07/ 65 95 66 47, 65 95 62 32
te)./fax:07/ 65 95 66 84
www.netax.sk/jjj/
jjj-stav@ba.telecom.sk
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STREŠNÉ SYSTÉMY

V

*

STRESNE OKNA

SLOVENSKO
G R U P P E GLEINSTATTEN O STERREICH

*
A navyše *
zdarma *
*

výpočet striech
špecifikácia materiáiov
poradenstvo
skiadovanie 1 rok

ZáhorsltA BvjstricA

P & b p A ÍŠ tM fls k c

Habánske čaro

K lu b m la d ý c h

M ? PM/n/cAe/ M//c/ s a preí/

IC " -tS%Pnay&Ki

Pe/er ÍMŽáA:.
P o schoí/oc/: vo/'í/e/e í/o /z&y, M e von/a /;/;'na, v ro/?M y e Arnč/arsÁy Am /? o pec.
Kŕaí/e n a s/enách s n zázraAy z /?//ny a o/zňa - Ae/a/n;'Aa. k r á s n a s /yp/cAý/n A a č á n .s*Ay/n

/raJ/čné

Aac/?//c, n a A/o/ýcA y'e

v/na. D ž bá ny , á ž M n A y , í/žóánočAy o /anŕere
.y /ypŕcAý/n č/pAoyý/n Aríyo/n ŕ _/?gMrá/noM
A*a kr ás ne yýročAy z h/Zny, A/oré
Ip á n 7-HŽáA yy/oč/ a MŽ s M yy.schnM/é /na/n/'e
Ará.sne

Ar es by

/raí/Zčných

habánsAych

vzorov p a n Z 7a/Za/?o 7 /o/no/ayová.
^/váríy'M s a /M Ar ás ne yýro^Ay, A/oré
oZ/í/Zvn/e/ne v o

yýA/aáŕoch

/ých nq/exA-

/nz/vne/š/ch ohchoí/oy o A/oré s; s o s e b o M
oí/náša/M č'Mí/zZncZ a A o SMven/r

/ná/ne ŕo

š/'a.s/Ze, že s/nZe/ne navš//v/7'yeho í/Ze/^M o
/M/o ArásM sZ oí/nZes/' í/o/nov prZa/no z rňA
o h o c h /na/s/rov. ^ A chce/e or/g/ná/ny Aera/n/cAý óe // eA ew /na/ý c? ve/Aý, f /en /M
ná/We/e o v /Zc/zM zázračne/ v/anočne/' noc; ľá/n /nožno pr/po/nenŕe, že P o h s/vorZ/
č/oveAa z h/Zny ň o.s/ane ná/n /en vr úc ne že/on/e, a h y bo/ /aAý čZ.s/ý o kr á s n a a A o
/á/o Aera/nZAa.

ľážen/pr/a/e/Za, os/ovn/'e/ne Más, a b y

v/áí/o/M vz/a/ry vzá/'o/Hŕ?o.s7 ŕ, /o-/eran-

íň'eŕa raJos/ný/n vz rM Še n/ w a cesŕoM A

c/e a pr/a/e/s/va. D ŕ e / a Jos/ane /o/'Ao

y^Vvoren/M ce/e/' šAá/y /nožnosŕ/ zvp/a/-

č a s o v é h o pr/es/orz/ n a p o c h o p e n / e a

a p o p r ŕ / o w rozvz/aľ s//ne

rozvo/ í/ane/' /ó/Ay Ao/'Ao sa/no po/re//M-

soc/á/ne c/ŕenŕe v r á w c / rozvo/'a /vor;'-

/e a n/e j e nn/ené pr/spôso/N/'.s-a šŕroAé-

ve/ oso^nos/ŕ. M o ž n o s/ po/ož//e o/áz-

/nM Ao/eA//vM, M e pr/ /nnožs/ve a nn/-

c/ /e /o /nožné, ^ n o y e/ ľ ZáAorsAe/

/árne/ /ých/os/Z čas/o s/ráca /nc//vác/H

Zŕy.ľŕrŕcŕ v zaí/no/n pa v/ /ó ne ZáA/aJne/*

/ /n/c/a//vM. 7 a/o šAo/a /e .s^Aro/nná a

šAo/y p r ac M/ e šAô/Aa a šAo/a p r e 7 .-4 .

sa/nozre/'/ne p o h y / a vzí/e/ávan/e /e /ŕ-

ročn/A (yp:/ Afon/e&s-or/. C ň n s a //š/a o ď

n a n č n e n/e zaneá^a/e/né, a/e /á/o ge n-

Z.Š? Mno/iy/n, a/e / n no Ao /na q/' spo/oc-

erác/a, A/orá í/nes nas/M/?M/'e MŽ Azví/c

n ý c A cŕ/. ^ p / ý v a /o z o sa/noŕnéAo .sy.s-

ž//' v spo/očnos//, M e Ava///a vzí/e/an/a

/é/nM

A n J e vs /M pe nA oM A Mspec/zn.

Mon/essor/.

7enŕo

rešpeAŕn/e

oso/?nosľ J/e/aľa, í/áva /nM /nšp/racný
Zí/rq/,

V ! E T E Z E . . .
*23. novembra o 18°° hodine bude verejné zhromaždenie v Spoločen
skom dome v Záhorskej Bystrici,
*každý pondelok sú poslanecké dni od 17°° do 19°° hodiny na Miestnom
úrade. Môžete sa pozhovárať so svojimi poslancami.
Rozpis služieb dvojíc poslancov je uverejnený v skrinke oznamov,
wrokovalo Miestne zastupiteľstvo o zimnej údržbe, aby sme mali kade
chodiť, keď napadne sneh,
^pripravujú sa aj u nás oslavy Nového roka 2000, ktoré by sme chceli
osláviť spolu s Vami všetkými,
*v budúcom čísle uverejníme všetky služby, ktoré Miestny úrad v Záhor
skej Bystrici poskytuje.

ssor/ í/o nor/ná/ne/ Z^y'e /nožný vží/^ a

Mc//e/yey'e/?o /ásAayý/n spo/Mŕvorco/n a

Ava///a /eho vzí/e/an/a /?Mí/e nrč//e ve/-

.s-pr/'cvo&o/n Aez s/resov a í//reArŕ/v/ŕy.

/n/ í/o/)rá, nav/ac /M Jos/áva a/ /nožnos/'

Dôs/eí/ne /ní//v/í/Má/ny pr/s/Mp M/nož-

rozvo/a /azyAoyýcA scAopnos// Aaží/o-

ňíy'e a/' p o c e / - na/'v/ac 7 0 <7e// n a

í/ennon y ý ^ A o M ang//č//ny, č o y'e zaM/'/-

/r/eí/n, /nnožsŕvo var/aA/Znýc/z p r v A o y

/navé, a/e poc/.s/a/ný y'e rozvo/ v/as/ne/

A/o/ý/n/ Mc//e/'poí/necM/'e a ns/nernn/e

/vor/vos//.

Z/ a A s a n a nč / všeŕAo /o, č o y'e v o s n o 
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ľ á š zán/e/n šAo/a pr/v//a a /nožno ľá s
j e/' spôso/)

yýMÁy

Mv eJ fe

í/o sve/a

v á c h Z^, a/e /ná š a n c M n a n c / ľ s a / v/ac,

/vor/ve/'yán/áz/e, /aA a A o y'e /o n a ce/o/n

a ŕaA rozvý'aľ svo/' /vor/yý /a/en/ /?ez

sve/e, M e //e/o šAo/y pôsoA/a.

POĎAKOVANIE

Oznámenie

Naše dnešné číslo Podpajštúnskych zvestí je už jubi
lejné, i keď nesie iba číslo 9.
S nultým je desiate, že ho
dostávate do rúk každý me
siac zadarmo, za to treba
vysloviť poďakovanie firme
STAV-BUTLD JJJ, ktorá sídli
v Záhorskej Bystrici na ulici
Čsl. tankistov 1 (PSČ 841
06), ktorá celý rok spon
zoruje
čiastkou
vyše
30.000.- Sk.
Ďakujeme.

Stanica MsP V Záhorskej Bystrici riešila 358 priestupkov, 48 dohovorom a
v 141 prípadoch uložila pokuty v sume 12.750.- Sk. Boli riešené aj dopravné
priestupky v 63 prípadoch a uložené pokuty vo výške 2.050.- Sk. Štyrid
saťdeväť prípadov bolo postúpené ďalej. Priestupkov proti verejnému pori
adku bolo 221 a blokové pokuty v 103 prípadoch činili 5.253.- Sk. Tri prí
pady bolidané na ďalšie riešenie. Priestupky proti majetku boli uložené v 8
prípadoch a z toho v troch boli uložené pokuty vo výške 600.- Sk. Päť prí
padov musí doriešiť Okresný úrad Bratislava IV.
Vážení občania sme to my, ktorí by sme mali dbať na to, aby sa okolo nás
nekonalo bezprávie a upozorňovať na také konanie, ktoré je protizákonné a
proti morálnym princípom, veď nám záleží na tom, aby sme tu mohli žiť čo
najlepšie.

P r e c h o d J/e/a/'a z o sysŕé/MM A/on/e-

A/o/ý rozv//'a y'eAo o.soAno.?/',

c/nnos/^ y'eAo nezáv/s/osľ a /n;'cŕaŕ/vM.

PoMcia informuje

rMŠ/yýcA yp/yvov. ľ A o / e M v e í/e// pre-

s//:e ľa/n prZb//žZ// šAo/M, Ár/ora y'e p r e

n/ľ .svo/'e

FP. í& tra a .sp. íbp/a

-

zacAovóvq/MCčr

s e n á / oí/ zascí/en/a v/noAraí/n a ž p o p o h á r

na dn&wŕnč
077t& v

vzoro/n,

í/eAo/y a

M/yuŕ/č úmrtia MyHá/ézcK

09** -ÍMwy

vynor/ vzaí/M v zá/?raí/g ďo/nceA: a A o z rozprávky.

Prŕeče/ŕe zí/o/n A e r a / n ŕ c M Arac/?//čA;a, Aŕorá h/ása, že /M ž//e a /vor/ Aera/n/Aár p á n

Počuli ste, čo majú v Záhorskej Bystrici nové? Že vraj tam otvorili nejaký
Klub detí a mládeže. Hovoríte si: "To bude nejaká lampáreň, kde sa mladí
schovávajú a všeličo vyvádzajú." Ale to sa mýlite. Z overených zdrojov
viem, že je to úplne seriózna vec, ktorú podporuje Miestny úrad aj sám
starosta. Veď aj dali deťom a mladým peknú miestnosť v kultúrnom dome,
kdečo prebudovali, vymaľovali, mladí si vyzdobili a stále to tam vylepšujú.
Roboty je ešte dosť, ale veď viete ako to teraz chodí. Nápadov a chuti by
bolo, len peniažkov je málo. Ale veď snáď sa im časom aj nejaký sponzor
pritrafí. Ozaj, nepočuli ste o niekom?
No, ale teraz už tie najnovšie novinky. Počula som, že tam tí mladí pre deti
všeličo organi-zujú. V utorok tam majú krúžok šikovných rúk, kde sa
vyrábajú rôzne drobnosti z papiera, bavlniek, drôtu a iných materiálov, v
stredu sa deti môžu prísť zahrať a zasúťažiť si, lebo sú tam hravé popolud
nia, štvrtok je pre všetkých s tajnou fantáziou, pretože v krúžku mladých
rozprávkarov budú deti tvoriť najrôznejšie príbehy a rozprávky a piatok je
vyhradený pre všetkých so vzťahom ku doskám, čo znamenajú svet -teda
k divadlu, pretože v piatok v klube býva dramatická a pohybová výchova.
Na tieto krúžky sa môže prihlásiť každý, kto sa nerád doma nudí a rád
spoznáva nové deti a získava nových priateľov. A počula som tiež, že sa
za tie krúžky neplatí a môžete sa prihlásiť na viaceré alebo aj na všetky.
Super, nie? Že mi neveríte? Chodte sa teda sami presvedčiť. Či už ste
mladý vekom alebo duchom, tento Klub detí a mládeže by ste mali vidieť.
Ale hlavne, ak máte deti so šikovnými rukami a fantáziou, deti snívajúce s
otvorenými očami a hlavou v oblakoch, deti hravé, živé aj tie zakríknuté,
deti viac či menej pohybovo nadané či deti s dramatickým priebehom
puberty, utekajte ich rýchlo prihlásiť - všetky krúžky už na ne čakajú.
Dozvedela som sa, že sa chystajú aj nejaké akcie pre staršie deti a
mladých - rôzne turnaje a súťaže a všeličo iné, ale bližšie Vám o tom
poroz-právam až na budúce, to už budem mať presné informácie. Ak sa
Vám nechce na mňa čakať, informovať sa môžete na Miestnom úrade
alebo ešte lepšie priamo v Klube mladých na Gbel-skej ulici 6. To je všetko
z mojej strany, nezabudnite šíriť tieto novinky dálej. Veď viete - ústnym
podaním - od suseda k susedovi.
Tak a teraz Vy, čo máte nové?
Mirka Forgáčová

á&Hdyča/M wMon&H 1999

z v e s tí
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Á^M//Mrna Ao w/ s/ a pr/ A / Z v Zá/ior.sie/
Pys/r/c/

Má/n

ozna/n M/e,

že

Jňa

/ 1 7 7 .7 9 P 9 ŕso/w/aj v ča se Oí/ 70 "" í/o
7 J""

Aočŕŕny

Z/^Je

v

6po / o č e n s A o / n

í/o/ne vo ve/^e/ sá/e 7?(V7? Z 4 ša/s/va.
6 *vo/'e n ž nepo/re&né ša/s/vo, /opánAy,

č/ž/ny /yž/ars&M yýs/ro/, &Mní/y, ves/y a
/né /nóže/e preJa/' n a A^rze.
P ^ A o v á Aa/egór/a preí/ávanéAo sa/s/va
oí/ 0 - 7 0 0 r o A o v
ľs/Mp vo//!ý. Z r a z preí/áva/Mc/cA o P""
/?Oí/ŕne p r e J ^po/očens/rý/n Jowo/n.

Stranu pripravila:
Dr. Gabrieia Škorvanková

HASIT
Výrobca suchých omietkových zmesí

Spoločnosť HASIŤ začala svoju činnosť pred
niekoľkými desaťročiami v Nemecku a odvtedy
je zárukou kvality a spokojnosti. Postupom času
a rozrastaním sa spoločnosti sa filozofia predaja
vy špecifikovala na kompletný systém predaja a
starostlivosti o zákazníka. Popri vývoji nových a
zdokonaľovaní starých výrobkov sa kladie dôraz
na nové poznatky a trendy v spoločnosti (ekoló
gia, módne trendy atd'.). Výsledkom našej snahy
je pre nás dlhoročné pôsobenie vo viac ako 16
krajinách Európy, vysoké množstvo spokojných
zákazníkov, veľké množstvo stavieb a vysoký
podiel zastúpenia na trhoch. Kvalita výrobkov
Hasit je laboratórne skúšaná v presne
stanovených časových intervaloch, pričom
zákazník si môže byť istý, že jeho zakúpený druh
tovaru je pod neustálym dohľadom.

Firma HASIŤ - Slovakia s. r. o., súčasť
nadnárodného koncernu HASLBERGER
Group, ktorá začala svoju pôsobnosť na
Slovenskom trhu 1. januára 1999, vám ponú
ka tieto produkty, vyrábané podľa osvedče
ných nemeckých receptúr:

1) Murovacie malty
2) Tepelnoizolačné malty a omietky,
zateplovacie systémy
3) Sanačné a renovačné systémy
4) Špeciálne malty
5) Lepidlá na obklady a dlažbu,
škárovacie malty
6) Omietky vonkajšie aj vnútorné
7) Ušľachtilé omietky, silikátové omiet
ky, brizolity
8) Farby a nátery - silikátové a
silikónové
9) Liate podlahy, potery, penetrácie

K našim výrobkom ponúkame zákazníkom:
1) Prenájom a servis omietacej techniky, poradenstvo, zaškolenie
2) Kompletný sanačný a renovačný servis
Pretože spolupracujeme aj s inými výrobcami rozličných staveb
ných materiálov, stavebnými firmami, architektmi atd'., môžeme
našim zákazníkom ponúknuť širokú paletu spolupráce.
Naša starostlivosť sa dodaním materiálu nikdy nekončí!
Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.
Váš tím HASIT
Náš kontakt:

HASIT - Slovakia s. r. o.
900 55 Lozomo 932
tel.: 00421/7/ 65968141
fax.: 00421/7/ 65968221

Nitra:
0905/ 682 372
Bratislava: 0905/ 682 374
Servis:
0905/ 594 546

P o & p A ÍŠ tM M S h c

z v e s tí

Rok úspešnej existencie
ché omietkové zmesi sa vyrábajú
podľa nemeckých receptúr, jed
iný rozdiel je v použitých surov
inách, ten tie ovplyvňujú kvaiitu
výstupu. Kvaiita je garantovaná
menom firmy. Naši ľudia sa
takpovediac za pochodu učia
vyrábať svetovú kvatitu. V budú
com roku nás čaká rozsiahla
rekonštrukcia výrobných za
riadení s cieľom zabezpečiť stabiinú kvatitu produkcie. Chceme
na Slovensku dosiahnuť investí
cie, ktorých objem prekročí 100
mit. korún, investície niekoľkoná
sobne zvýšia produkciu, čo zna
mená posilniť obchod i manaž
ment. Momentálne firma zamest
náva 28 ľudí, mnohí z nich prešti
z bývaiej firmy. Od 5. januára t.r.
tento tím ľudí dokázat, že vie, čo

V novembri t.r. uptynie rok od okamihu, kedy švajčiarska firma
FiXiT HOLOiNG A.G., patriaca do skupiny Hasetberger Group,
podpísata zmtuvu na odkúpenie 95% majetku Kerko Pertit
Lozorno. Tym vznikta spoiočnosť HASiT Siovakia, s.r.o. zameraná
na výrobu expandovaného periitu, iepiacich zmesí, na výrobu
tepelných a izotačných omietok. Na báze nemeckých technoiógií
vyrába suché omietkové zmesi z domácich surovín s použitím
nemeckých chemikátií. Získať tak sitného partnera a pre
dovšetkým investora v situácii, kedy na Siovensko prichádza
úboho máio zahraničných investorov možno považovať za
husársky kúsok, ktorý sa podarii ing. Vladimírovi Struhárovi, ter
ajšiemu konateľovi spotočnosti. Veď patriť do skupiny
Hasetberger Group, ktorá má ročný obrat vyše 500 mii. DM a
zamestnáva 1300 ľudí v mnohých krajinách Európy, je nieien
dobrým ťahom, a!e tiež záväzkom vyrábať kvaiitne - zodpovedajú
co značke. Pri príležitosti prvého výročia existencie sme
požiadaii ing. Struhára o rozhovor.
PpZv; Sme sved/om/ úŕ/mu v
sŕavebn/cfve a Vám sa podar/Vo
z/š/raf zahran/čného /nvesŕora,
Mory /nvesŕova/ práve do sŕavebn/'cŕva, dokonca do prvovýroby
Móžeŕe po ro/ru ex/'sfenc/'e a
pósoben/'a na ŕrhu zhodnoŕ/ŕ'
pôsoben/e vaše/ ŕ/rmy?
ing. Struhár: Získať zahranič
ného investora skutočne nie je
jednoduché, ak podnikateľské
prostredie je neisté, ktesá kúpy
schopnosť obyvateľstva atď.
Hasetberger Group -podniká v
Nemecku, Rakúsku,Chorvátsku,
Švajčiarsku, Tatiansku, Česku,
Maďarsku, Poľsku a prostred
níctvom našej firmy i na Stovensku. Vo všetkých krajinách vyu
žíva tie surovinové zdroje, ktoré
sú najdostupnejšie, najtacnejšie.
Preto v našom prípade sa nad
väzuje na tradíciu výroby periitu,
ktorý tu má dostatočne výdatnú
surovinovú bázu. Expandovaný
perlit sa vyrába zo suroviny, ktorú
ťažíme v Lehôtke pod Bralmi. ide
v podstate o távu a v Európe sa
ťaží a vyskytuje len zriedkavo.
Svojím spôsobom sme touto
surovinou a výrobou periitu zaují
maví partneri. Využili sme teda
to, čo malo v Lozorne tradíciu,
navyše vyrábame cementové
tepiace zmesi na obkladačky a
dlažbu a tiež tepeiné a izolačné
omietkové zmesi. Svoju produk
ciu uplatňujeme na domácom i
zahraničnom trhu.
PpZv; L/p/af/i/ŕ' sa na ŕrhu v
dnešných podm/en/fach /fon/ovrenc/'e n/e /e /ednodí/c/ié. Ús
pech záv/s/' od ŕecbno/óg/e a
výrobného programu a ŕ/'ež /údsAého pofenc/á/u. A/fo /e na ŕom
Vaša ŕ/rma?
ing. Struhár: Momentálne na
vyše dvadsaťročných výrobných

zariadeniach produkujeme spo
mínaný periit, ktorý má mnohos
tranné použitie od stavebníctva
cez použitie v poľnohospo-

Módny šat na Váš dom od firmy HASIT s.r.o.
dárstve a v civilnej obrane napr.
prt ekotogtckých havartach. Su-

^
7

-

^ ľudský poten-

ciái firmy je kvaiitný, ftexibilný a
dynamický. Pri tejto prítežitosti
by som chce) spomenúť p. A.
Chamraza, p. V. Jakabovú, p. L.
Štefeka, z domácich p. Cabadaja
a Ondroviča, ktorí pracujú v
Lozorne a z našich predajcov
tng. M. Šnídera - ľudí, ktorí sú
istotou a silou firmy. Tento
záhorácky tím je budúcnosťou
našej firmy.
PpZv; V našom reg/óne n/e /e
ve/á ve/kých ŕ/'r/'em, /áoré by svo/ou podporou pomáha//' rozv/ý'af
/cu/fúrny, spo/očens/(ý / šporfot/ý
ž/'voŕ. Podporo/'efe ŕ/eŕo a/d/'v/íy?
ing. Struhár: Máme za sebou
necetý rok činnosti. Boi to ťažký
rok, no napriek tomu sme sa
snažiti pomáhať tam, kde boto
treba. Za sponzorské ceny sme
dodati omietky na budovu det
ského domova sv. Antona v
Rohožníku, techniku sme pos
kytli zadarmo. Podporujeme
tenisový klub v Zohore a goifový
klub v Lozorne. Sme ústretoví pri
dodávke materiáiu na sanáciu
kuttúrnych a historických pamia
tok. Suché omietkové zmesi sú
pre svoje vlastnosti najvhodne
jším omietkovým materiátom pri
obnove fasád historických budov
napr. kostolov. Sponzorovať
môžeme podľa našich hospodár
skych výstedkov. Pôsobíme v
tomto regióne, tu poskytujeme
pracovné príležitosti a tu tiež
chceme pomáhať.
PpZv; F/'rma vsfupu/e do druhého
ro/(u svo/e/ ex/sŕenc/e. A/fé sú
Vaše predsŕavy o budúcnosŕ/
ŕ/'rmy?
ing. Struhár: Pochopiteľne, že
našim cieľom je vybudovať sitnú
firmu, ktorá bude konkurenci
eschopná, dokáže sa uptatniť na
domácom i zahraničnom trhu s
produkciou, ktorá bude kvalitná,
cenovo dostupná a predov
šetkým zaujímavá pre zákaz
níkov. Zároveň sa učíme odoiávať nepriaznivej ekonomickej
situácii, ktorá je ťažkou skúškou
pre každú slovenskú firmu. Sme
však presvedčení, že náš pod
nikateľský zámer je postavený na
dobrých záktadoch a opiera sa o
kvaiitný manažment i zamestnan
cov firmy. Sú to záruky a istoty,
na ktorých staviame perspektívu
svojej firmy.
Preto veríme, že má pred sebou
budúcnosť i prosperitu.
(rozhovor pripraví) R Siezák)

P & b p A iŠ tM M s ltC ZV C St)
liku na Vetehrade. Tento rok puto
vali slovenským a rakúskym
Pomoravím. Prezreli si dediny na
rakúskom brehu Moravy od
Jedenspaigenu až po Marchegg.
Prešli miestami, kam ich rodičia a
starí rodičia chodievali roky "slúžiť"
k bohatým sedliakom. Ku cti
dôchodcov slúži skutočnosť, že
opätovne v obci obnovili tradíciu

Vysoká pri Morave - Viac ako 20
rokov organizuje Obecný úrad vo
Vysokej pri Morave v mesiaci
októbri posedenie pre svojich
dôchodcov. Tento rok je o to výz
namnejší, že nielen mesiac október
bo) vyhlásený za mesiac úcty k
starším, ale celý rok 1999 je
Medzinárodným rokom seniorov.
Prácu dôchodcov, ktorí sa v

ich v obci žije takmer 450. Polovica
z nich je organizovaná v Miestnej
organizácii Jednoty dôchodcov
Slovenska (MO JD S), ktorá patrí
medzi najväčšie a najaktívnejšie
organizácie nielen v obci, ale i v
malackom okrese.
MO JD S vo Vysokej pri Morave
vznikla v roku 1996. Výbor orga
nizácie sa od začiatku zameral na

hojnom počte zišli v Kultúrnom
dome zhodnotil starosta obce p.
Milan Lapčík Vyslovil všetkým
poďakovanie za prácu, ktorú
vykonávali počas celého aktívneho
života, ale i za prácu, ktorou
pomáhajú i dnes rozvíjať a skráš
ľovať našu obec. Dôchodcovia tvo
ria nemalú obecnú komunitu, veď

organizovanie zájazdov a návštevu
rôznych kultúrnych podujatí. Počas
troch rokov dôchodcovia navštívili
Vodné dielo Gabčíkovo, Mohylu
M.R.Štefánika na Bradle, kúpaliská
v Čalove, Dunajskej Strede a
Štúrove, zámky Lednice, Valtice,
Mikulov, skanzen v Rožnove pod
Radhoštem, Svätý Hostýn a bazi-

Reprezentačných plesov a starú
fašiangovú tradíciu pochovávania
basy. Tieto podujatia, ktoré si
vyžadujú veľa organizačného úsil
ia, obetavosti a voľného času,
priniesli organizácii i keď nie velké,
finančné prostriedky. Časť z nich
použili na zakúpenie darčekov pre
najstaršie občianky obce pri

Ma skromných Q múdrych
ntim km * zabudnúť

na /áru y Zohore, ku ktorej ma/ h/bo
ký vztáh /ebo aj na svoj/ch paten
toch sa podp/'sova/ A/ojz Ko/rány/
obývate/' Zohora. Svoj záujem o
matemat/'ku a ŕyz/'ku s/ pňn/'eso/ už z
7rnavskej un/'verz/'ŕy kde sa /mpoph
/nom venova/. V Zohore sa zača/
zaoberať teoret/ckým/ úvaham/ o
hydrau//ke a systému pohonu paro/od/. Pravdepodobne ho k tomu
pobáda/ aj ne/áhký ž/vof /odn/kov a
/ybárov na r/'eke Morave a Dunaj/,
ktoré bo//' ve/h7/ b//žko a /ste aj záu
jem o techn/'ku. 7akto sa zrod// jeho
prvý vyná/ez, kto/ý roku 7878 predk/adá rakúskemu m/'n/'sterstvu pr/'emys/u a obchodu do V/'edne pod
názvom "Dampŕ sch/'ŕŕ nach F/ossen System" (P/utvový systém
pohonu paro/od/), kto/ý bo/ paten
tovaný pod č. 35.074 78. decembra
7880. 7ento patent je zap/saný aj v
kn/'he phv/7ég/7 pod č. 27 70 na
strane 30. Patentový zákon z
78.8.7852 pr/znáva/ patentom /en
jednoročnú ochrannú /ehotu, a/e k
tomuto patentu bo/o ude/ené aj
honorné pr/'v/7ég/'um - D/p/om pod
č/s/om 2577 aj s oprávnen/m už/vať
všetky práva z patentu vyp/ývajúce
pre A/ojza Ko/rány/ho /'jeho potom
kom V roku 7886 pos/'e/a na preskúman/e do Budapešt/ na K/'rá/y
Józse/ Mu egyetem druhý vyná/ez
"Beschre/'bung des Sche/'ben-

V čase, keď s/ pr/pom/hame
pam/aMu naš/ch na;Ď//išŕcŕi a
tých, na ktorých s/ spomíname
pre /c/! dobrotu, /áskavosfj mú
drosť / preto, ze zanecha/; za
sebou n/ečo, čo obohatí/o ž/vot
ostatných, a/ebo /m ho u/ähčŕ/o,
pr/pomen/eme s/ í osud, i/vot a
d/e/o č/oveka, ktorý už dávno n/e
je medz/ nam/, no jeho duch tu
ostat v prác/ a spom/en^fach.
Sedemnásteho novembra 7999
up/yn/'e 85 rokov od úmrŕ/'a dôsto
jného pána, vyná/ezcu, dobrod/'nca A/ojza Koŕrány/'ho, ktorého
m/'estom pos/edné/io odpoč/'nku sa
sta/a Záhorská Bysthca. /Va c/'nfor/ne /e pomn/k s jeho menom, kde
spoč/va /so svojou sestrou. Č/ovek,
ktorého meno by právom ma/o byť
na stránkach učebn/c /ýz/'ky ved/á
m/en V J. Kempe/ena, J. /S. Segnera, J. Besse/a a predsa ho tam
nenájdeme, /de o náhodu, č/
zámer? Mev/eme a dnes to už as/
an/ nez/'st/me. Wás/7 sa /r S/oválom
a to nebo/o popu/árne, veď an/
Murgaš tu nenaš/'e/ m/'esto, hoc/
svetový, v L/hrách č/ ČSR S/ovák
nebo/ dosť dobrý, vráf/7 sa do L/SA

Možno to bo/a /ba skromnosť
kňaza, kto/ý chce/ s Božou pomo
cou dar rozumu rozdávať skromne
dá/e/ a pomáhať tým najpotrebnejš/m.
Pňpomenu//' ho dvaja /ud/'a, ktor/'sa
uč/7/ n/e/en rozumom, a/e aj srd
com. Známy braf/s/avský arch/'vár a
pub//c/'sta Fŕant/'šek Tkáč a /ng.
Ernest Veruzáb zo Záhorskej Systr/'ce. P/vý preskúma/ jeho pozosta/osť ktorá sa oc/'t/a v Mestskom
arch/ve v Brat/s/ave a druhý h/áda/
korene kňaza, vyná/ezcu, dobrod/'ncu, kto/ý pomáha/ a sám pr/7ož/7
ruku k d/e/u.
Z /ch bádan/'a sa dozvedáme, že
dňa 26. septembra 7839 sa v
ded/nke 7omáš/kovo narod/7 uč/'te/ský syn A/ojz. Otec A/ojz Ko/rány/
bo/ uč/'te/' a organ/sta na c/rkevnej
ško/e, matka rod. Jandurová tu t/'ež
uč/7a. Pr/ svoj/ch rod/coch z/ska/ aj
zák/adné vzde/an/e, potom pokračova/ v 7rnave a svoje štúd/'á
ukonč/7 teo/óg/ou s/Ostr/home. 7ato
jeho cesta bo/a pn'amoč/'ara. Jeho
prvé pósob/'sko r/msko-kato//ckeho
kňaza bo/a Stupava. 7ú pôsob/7 až
do roku 7863 a potom ho menová//'
-
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priležitosti Dňa matiek, časť veno
vali svojim členom pri organizovaní
zájazdov a vstupov na kultúrne
podujatia. Výstavu výšiviek a iných
ručných prác spojili s ochutná
vaním a propagáciou bylinkových
čajov. V júli 1997 výbor v obci zor
ganizoval finančnú zbierku na
pomoc postihnutých povodňami.
Výnos zbierky vo výške 40 200
korún poukázali na účet nadácie
HARMONY
Členovia MO JD S navštevujú
niekolkokrát v roku divadelné a
operné predstavenia, dopriali si aj
husacinu v Slovenskom Grobe.
Starajú sa však i o svoje zdravie,
organizujú besedy s MUDr.
Chmelovou, ktorá medzi seniorov
vždy ochotne prichádza. Posledné
pekné spomienky sa viažu k zájaz
du do moravského mesta Tetč a na
hrad Bitov.
Za prácu MO JD S vo Vysokej pri
Morave stoja konkrétni členovia a
funkcionári. Ľudia, ktorí po celý
svoj život aktívne pracovali a ani
dnes, kedy sú na zaslúženom
odpočinku, nezaháľajú, ale keď im
to zdravie dovolí pracujú obetavo
pre radosť a spokojnosť nielen
svoju, ale i celej obce. Patrí im za to
podákovanie od nás všetkých, s
prianím pevného zdravia a elánu
do ďalších rokov.
Anna Papežová,
Dr. Anna Tomečková sch/'ŕfes" (Kotúčový systém pohonu
paro/od/', ktorého pop/'s madársky /'
nemecky je v arch/ve /a/y
v Záhorskej Bystr/'c/).
Vyná/ez bo/ schvá/ený a patento
vaný pod č. 27082/X/ dňa
73.5.7886. Dnes sa už môžeme /en
domn/'evať že pop/'s a časť vyná/ezu dokonč/7 po pr/chode na /aru v
Záhorskej Bystr/'c/, kedže by tu ma/
byť v arch/ve aj do/ožený. V tomto
roku tu bo/ ustanovený za /arára a
prež/7 tu dá/š/ p/odný ž/'vot, kde mu
domácnosť až do roku 7904 fdo
svojej smrt/) v/ed/a jeŕio sestra,
ktorá je t/'ež pochovaná na c/'nfor/ňe
v Záhorskej Bystr/'c/, kde sa 77.
novembra 7974 skonč/7a /' ž/votná
púťtohoto nevýs/ovne skromného a
nadaného kňaza a č/oveka, ktorý s
krestánskou pokorou odovzdáva/
všetko čo ma/ svoj/m b//žnym. Bo/
známy svojou dobroč/nnostou a
známe bo/o aj jeho pr/s/ov/e; 'Ak
dáš č/oveku /ybu nasýt/š ho/ A/e ak
ho nauč/š ryby /ov/ťda/ s/ mu ch//eb
a prácu na ce/ý ž/'vot/"
Dnes 85 rokov po jeho smrt/
môžeme /en s ve/kou úctou zastať
nad hrobom, kde pod/á náp/'su
spoč/va dobrod/nec v Pánu zosnu/ý
dôstojný pán A/ojz Koŕrány/ Bystr/c/(ý dekan so svojou sestrou /7erm/hou Ba/ážovou rod. Koŕrány/'ovou
apoveďaťnezabud//'sme. /skog/
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AYET - ELEKTRO
Marchéggska 2, Stupava (oproti Domovu dôchodcov) TeL: 07/65 93 39 77
PRÁČKA
WH!RPOOL
ZVRCHU
PLNENÁ

interiér - maiby - fasády
montáž sadrokartónu
V/ad/m/ŕ Mese/ý

Jozef Sanovíč

Gozovs/rá 7
900 55 Lozorno
7e/.; 0905/ 44 76 50

Mar/áí?s/ra 66
900 37 SfL/pava
7e/.; 0905/ 44 76 49

TELEVÍZOR OVP
51 cm, TELETEXT
MENU, DiAL. OVLÁDANIE
3 ROKY ZÁRUKA
pôvodná cena 10.990,-

9.490,-

f

geometrické plány
vytyčovanie pozemkov
o m

KVAUTA ZARUČENÁ!

QUATR0 nákup tovaru na spiátky

a t i c ,

v . o . s .

U). Štefánikova42, Malacky, 0905581512

STABIL GROUP spol. s r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
teL: 5557 1989, fax: 5557 2770, e-maH: marketing-reaHty@stabHgroup.sk
VÝHRADNÝ MARKETINGOVÝ ZÁSTUPCA AKCIE
ZA H A JU JE PREDAJ KO VĽJ VÝSTAVBY

STUPAVA - 35 bytových jednotiek
*
*
*
*
*
*

Stupava - Budovateľská ulica
Vydané právoplatné stavebné povolenie
Zahájenie výstavby: 12/99
Doba výstavby: 15 mesiacov
Platby: na 4 splátky
Cena od 18.500,-Sk vrátane pozemku,
so štandardným vybavením bez DPH
Ceikom 35 bytov v troch tehlových päť poschodových
domoch o rozlohe: 1- izb. 46m , 51 m , 2 - izb. 57 n ŕ, 74 n ŕ,
3 - izb. 84,50 mŕ, 95 n ŕ
mezonetové: 3 - izb. 111 n ŕ, 4 - izb. 146 n ŕ
MOŽNOSŤ FiNANCOVANiA ZA POMOC! STAVEBNÝCH SPORENÍ
Garáže - 15 ks od plochy 14,70 n ŕ do 26,30 nť
Obchodný priestor - 61,40 nŕ
A te lié r- 20,60
B L !Z S !E !N FO R M A C !E VAM RAD! PO SKYTN Ú PRAC O VNÍC ! N A S E J R E A U T N E J SPO LO Č N O SŤ !
Predáme: Stavebný pozemok v Stupave 350nf,
2-izb. byt v OV, 5 0 nf, samostatné kúrenie, novostavba, cena 1.100tis.Sk + garáž 200 tis.

Pre našich klientov hľadáme už vystavané byty
v Stupave, rodinné domy a stavebné pozemky.

-
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z v e s tí

company

for

women

-w

Potešte svojich najbtižších darčekom iba za

549,- Sk 50 mi
4 4 9 , - Sk 3 0 ml

___
—y

O

O

P

Označte krížikom, čo Vás zaujíma, odstrihnite a poštite na adresu:
AVON Cosmetics a.s., Prepoštská 9, 811 01 Bratistava

^

Rozhodia som sa bez akýchkoľvek záväzkov poznať katalóg firmy AVON Cosmetics

O Rozhodla som sa bez akýchkol\/ek záväzkov poznať podmienky poradkyne firmy
AVON Cosmetics

>

CENTRAL

Utica:........................ ....... ..... PSČ a mesto:................... .............
Vek:.....

.

č. te!.:

saatí j
-
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O

J

E

C

T

H OPE

Meno a priezvisko:..... ................................................................
* V

R

50,- Sk

AND

EASTERN

EURÓPE

Človek sa oddávna
inšpiroval prírodou
a vlastnosťami jej
surovín.
Pálená škridla Tondach
je naj tradičnej ší
materiál na pokrytie
strechy vyrobený
najmodernejšou
technológiou.
Spojenie základných
prírodných prvkov
hliny, vody a ohňa to je pálená
škridla Tondach.

T rv a ík a m e d z í š k ríd ta m i

STRECHA ZADARMO!
Ak ste si v termíne od 13. do 31. októbra 1999 kúpiti strešný systém Tondach, môžete byť
zaradení do súťaže Strecha zadarmo, v ktorej máte šancu vyhrať späť ptnú výšku sumy, ktorú ste
zaptatiti za svoju strechu Tondach. Okrem toho môžete získať ďa!ších 5 hodnotných cien.
STRECHA ZADARMO
lOOOOSk
10 OOOSk
lOOOOSk
10 OOOSk
10 OOOSk
Meno a priezvisko:

Podmienky súťaže
Vyptňte návratku, priiožte kópiu daňového dokiadu,
uveďte adresu stavby a pošlite ich do 15. novem
bra 1999 na adresu:
TONDACH SLOVENSKO, spo!. s r.o.,
Hviezdosiavova 169
900 31 Stupava
Obálku označte heslom "STRECHA ZADARMO!"
[Súťaže sa môžu zúčastniť íen fyzické osoby,
nie podnikateíia.)

U tica:.............. .
M esto/obec:.......
Adresa stavby:.....
PZv8/99 j

TONDACH SLOVENSKO, spot. s r. o., Hviezdosiavova 169, 900 31 Stupava
Te!.: 00421 7 65 93 58 75, 65 93 58 76, 65 93 50 25, fax: 00421 7 65 93 50 26
E-maií: tondach@netax.sk internet: www.tondach.sk

SLO VENSKO
GRUPPE GLEiNSTATTEN OSTERREtCH

OBCE A MESTÁ POZOR!
M áte starosti so zvozom a uložením komunálneho odpadu?
Neviete, ako ďalej po ukončení prechodného obdobia
prevádzkovania obecných skládok?
Koniec akýchkoľvek obáv! Sm e tu predsa my!

.A.S.A. O

VÁŠ ODPAD POSTARÁ SA!

Obciam i živnostníkom ponúkame zber a zvoz komunálneho odpadu
vrátane prenájmu plastových nádob
Zvoz realizujeme modernými automobilmi ÍVECO
s nízkohlučným mechanizmom a filtrom na zachytávanie škodlivín
Do prenájmu ponúkame na výber moderné plastové nádoby
na kolieskach s objemom 120, Z40 alebo 1100 1

Ceny za ročný zvoz jednej nádoby vrátane jej prenájmu,
sk!ádkovania odpadu a DPH

už od 588 , stí!
V prípade podpisu zm luvy do ZO. 1Z. ponúkame možnosť uzavretia trojročnej zmluvy
s garantovaným maximálnym ročným nárastom cien
rovným inflácii za predchádzajúci rok
Naša ponuka je obohatená o separovaný zber skla a papiera
formou súťaže s polročne losovanými cenami
Sm e rovnako pripravení na ďalšie formy pomoci obciam
v oblasti riešenia problém ov v odpadovom hospodárstve

TOTO VŠETKO JE DÔVODOM NA TO,
ABY STE SA ROZHODNE STAL! NAŠ!M! ZÁKAZNÍKM!!
Sm e tu pre Vás a budeme radi, keď Vaše starosti prenesiete na našu hlavu!

A.S.A. Síovensko s.r.o., tng.Ľubica Janovská,
teL 07 6596í 813, 0903 706 755, fax 07-65961 040
-
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informačný Hst
pre prijímacie konanie
M ško/skom rokM 2000/2007 bMí/e <yOí/ s/a^ebne
/ í ^yOÍA 77) pr///maŕ' ž/akov zo zak/aí/ne/ ško/y
i/ po Mspešwom Mkončen/ 9. ročw/ka í /o3ročwýcA MČeb^ýcA oborov;

a rozš/r/ a skva///n/ /n/ôrmác/e za/ne.sinava/e/'on?.
P o úspešnom Mkončen/ š/úd/a ma/ú abso/ven/í
vše/kýcb odborov wožnosľ z/skaľ ňp/ne s/redné
odborné vzde/an/e v nadr/avbovom šŕúd/M.

p raco vníko v a /ecbn/ckébo vybavenia pracov/ska),

2/ ž/akov, k/or/ akonč/// pov/MMM ško/skú
docAádzkH v n/ž^om aAo 9. ročn/kM a/ebo 9.
ročn/k weMkoHČZ// úspešne, í/o 7 až 3- ročnébo
MČebnébo odborM.*
s/avebná výroba so zameran/m na d/ážd/čské
práce, na že/ezobe/onárske práce, na s/o/árske
práce, na ma//arske práce.
áŕko/a sa /M venu/e m/adým /*Mdom, k/or/ by /nak

m onŕér sMcb^c/í s/av/eb - p ríp ra v a rea//zovaná v

ma// ve/'fnŕ ma/ú p ersp ek/í'vM np/aŕn/ŕ'sa v dnešne/

mtírá/; /esáŕ; s/o/á/: že/ezobe/onár (/ed/né ^O Í7 na
<y/ovenskM) ma//a?; mecban/k o p ravár p re s/ro/'e a
zar/aí/en/a,

w ecban/k

o p ra vá r

p re

ces/né

mo/orové voz/<7/á (p ríp ra va rea//zovaná v rá/nc/
/a//ansko

- s/ovenskébo

pro/'ek/M

PA^47P

v

jpo/Mprácf s y?r/woH F M 7 J zam eraná na zyýšen/e
kva/Z(y vzde/ávan/a, cez prípravM pedagog/ckýcb

ráme/ nemecko - s/ovenskébo pro/ek/M 57?/ zame

/vrde/' konknrenc// na /r/:M práce, ^ľaždý ročn/k

ran á na poMŽ/í/e noyýcb /eebno/óg// sMcb^cb p ro 

š/úd/a

cesov v s/avebn/cŕve ^v zápaí/os/oven^on! regióne

p rax e

/en na /e/7o ško/e.().

p o k ra čo va l da/e/' v š/úd/M, ce/kom /r/ roky.

^ m/nn/om ro/rM ško/a z/ska/a medz/nároí/ný cer//-

a /esár y4b.ro/venrr z/ska/á ŕneíTzŕnároJne p/aŕný

7. ročn/ka
ročn/k zák/adne/ ško/y a poŕom byľpr/y'a// í/o 7. ročn/ka k/as/ckébo 3-ročnébo MČebnébo
oJborM konč/acebo yýnčným //s/om. íá/o možnosŕ'
Je /en na /om/o -SUÍ/s 7/.

dok/ad o svo/om vzde/an/ v ang//ckom a s/oven-

P re ífa/š/e roky pr/prava/em e o/voren/e

skom y'azykn, k/orý poŕvrd/ kva///M /cb vzde/ávan/a

-/novovanebo 3-ročnéAo MČebnebo oJborn poJ-

yiká/

kva//(y vzí/e/óvan/a od spo/očnosŕ/ 7P^ s

právom yyd ávaľ medz/národné cer///íká/y abso/ven/om MČebnýcb odborov mon/ér sMcbýcb sŕav/eb

y'e Mzavreiý, /J. abso/venľ môže od/sľ do
so

zoa^oveda/'úc/m

dok/adom

a/ebo

Z/ac/ v /ýcb/o odboroch s/ môŽM počas
nkonč/ľ 9.

Integrovaný systém dopravy
i? Bratisiave
integrovanie (spájanie)- niekotkých druhov verejnej osobnej dopravy v
regióne je významným prostriedkom pre skvaiitnenie dopravnej obstuhy
územia a zároveň nezanedbateľným podieiom prispieva ku zíepšeniu
životného prostredia. Htavné mesto Bratisiava vidí v integrácii verejnej
dopravy jednu zo svojich záktadných priorít. Cieľom integrovaného systé
mu osobnej dopravy na území agiomerácie Bratistavy (tSODAB) je
umožniť držiteľom mesačných, trojmesačných atebo ročných časových
ceiosieťových predplatných cestovných lístkov na mestskú hromadnú
dopravu v Bratislave doplnených o kupón s tarifným príplatkom na inte
grovanú dopravu, cestovať v osobných a zrýchlených vlakoch ŽSR na
celom území hlavného mesta. Vlaky ŽSR zaradené do ISODABu budú
označené nápisom "Bratislavská integrovaná doprava".
Tarifný príplatok na integrovanú dopravu má hodnotu 150,-Sk. Náklady na
tarifný príplatok znášajú tretinovým podielom cestujúci (50,-Sk) a hlavné
mesto (50,-Sk). Tarifný príplatok má formu osobitného kupónu k časové
mu cestovnému lístku na MHD a je platný iba spolu s časovým cestovným
lístkom.
Pri preprave cestujúcich platia prepravné poriadky ŽSR a DPB s týmito

Poznáte AV0 M?
AVON CO SM EUCS, tne., založená v r. 1886, je najväčším svetovým
priamym predajcom kozmetiky a produktov spojených s krásou žien.
Na Slovensku pôsobí od r. 1992. Prvou AVON Lady bola p. Albee of
Winchester, manželka zakladateľa firmy, ktorá zároveň položila zákla
dy priameho predaja kozmetiky tak, ako ho poznáme dnes. AVON dal
ženám jednu z prvých možností zarábať a byť finančne nezávislými v
čase, keď ich tradičné miesto bolo v domácnosti. Ženy predávali
výrobky AVON-u od roku 1886 -34 rokov predtým, ako oficiálne získali
právo voliť.
Okrem vývoja nových produktov a ich predaja sa firma venuje projek
tom zameraným na vzdelávacie programy v oblasti zdravotníctva.V
roku 1958 bola založená zdravotnícka nadácia Project HOPE. Svoju
činnosť začala v bývalom Československu v r.1991. V roku 1998 začala
nadácia Project HOPE nový vzdelávací program za výhradnej
-

/abár pre š/roká ponMkM Mk/aJan/a róznycb
í/rnbov poJ/áb nový/n/ /eebno/óg/an!/
- Mp/ne novébo J - ročnebo oJbom kacb//ar, k/orý
sa na ^/ovenskn neyyMČova/ v/ac ako 30 rokov a v
prax;/ n/e sá kva////kovan/pracovn/c/.
Pr/ yykonávan/ proJtík/Zvnycb prác na oí/bornom
yýcv/kM wôŽM baľ ž/ac/ y/nančne oboí/no/en/.
^MČasľoM ško/y y'e ŕnŕernáŕ a knebyňa s yeí/á/noM,
k Je sa posky/M/e ce/oďenná s/rava v boč/no/e
730,70 korún pre ž/akov za 63,20 5k.
^O í/ s/avebné 77 spo/Mpraca/e s popreí/nýw/
s/avebnýw/ /írwa/n/ DOP7L4^7]4K ^7V<4í/7^
7Č/C7P^, L/4 TŕMPGE, M E ÍM f a /nýw/, k/oré sá
rea/Zzáŕorfn/ nq/moí/erne/s/cb s/avebnýcb /ecbno/óg// a pos/Mpov. Ááč7/nw wnobýcb ž/akov,
ŕesárov a že/ezobe/onároy y/nancM/'e v p/ne/ výške
známa a Mspešná y/rma Dopras/av, a. s.
P/nancovan/e šŕáíb'a ž/aka y'e í/oboí/nM/é zm/Mvoa
me&/ roí/íčm/ ay/rmoM. Po úspešnom abso/vovan/
zabezpeč/y/rma kaží/emn ž/akov/ pracovné m/es/o
za ve/m/ so//čŕnycb y/nančnýcb a soc/á/nycb pod
mienok.
áŕŕMŕ%/né yýs/eí/ky ž/akov ško/y SM prezen/ované na
mnobýcb sáľaž/acb. ^ m/nM/om ško/skom rokM
bo// napr /esár/ na/7epš/ na medz/nároí/ne/ yýs/ave v Bra//s/ave, CO ATCO 99. TVa záver ško/skebo rokM móŽM ž/ac/ ško/y abso/vovaľ p/avecký
yýcv/k pr/ Jadranskom mor/ v 7a//anskM.
/M/ô; P/VDr. R a k o vá , 7e/..-0^3 33 73 ^0, ^7

odlišnosťami:
- preprava kočíkov s dieťaťom je na ŽSR bezplatná
- cestujúci s časovým cestovným lístkom na MHD s príplatkom na inte
grovanú dopravu majú bezplatný prístup do priestorov železničných
staníc v Bratislave, kde sa inak vyžaduje cestovný alebo perónny lístok
- za stratený kupón s príplatkom na integrovanú dopravu sa poskytne
náhrada ako za stratený časový lístok na MHD. Manipulačný poplatok za
vydanie náhradného kupónu je príjmom DPB
- limit meškania, na ktorý sa vydáva potvrdenie o meškaní na železnici,
bude jednotný s MHD -20 minút.
Cestujúci bez platného cestovného dokladu a úhrady za cestovanie bez
platného cestovného dokladu ^sa posudzujú podľa toho, v ktorom
dopravnom prostriedku bol takýto cestujúci zistený. ŽSR a DPB budú o
uvedených odlišnostiach v prepravných poodmienkach cestujúcich infor
movať.
EXPER!MENT iSODABu
Experiment integrácie verejnej dopravy sa uskutoční od 1.11.1999 do
31.12.1999 na území ohraničenom hranicami hlavného mesta Bratislavy.
Na základe výsledkov experimentu a po dohode zainteresovaných strán
sa trvanie experimentu predĺži.Pre získanie obrazu o účinnosti experimen
tu sa uskutočnia počas jeho trvania prieskumy a to formou: anketového
prieskumu a priameho zisťovania údajov od cestujúcich.
(podľa :!ng. S. Vajcík, vedúci oddelenia dopravy Mag. h).mesta SR Bratistavy)

finančnej podpory firmy AVON Cosmetics, Inc. Zmyslom programu je
dosiahnutie zvýšeného povedomia verejnosti o rakovine prsníka a
presvedčiť tak ženy k včasnej návšteve lekára v počiatočnom štádiu
ochorenia. "AVON proti nádorovému ochoreniu prsníka" - je program
zameraný na dosiahnutie povedomia verejnosti o rizikách nádorového
ochorenia prsníka, zvýšenie včasnosti jeho zachytenia, vzdelávania
zdravotníkov, študentov zdravotníckych škôl a lekárskych fakúlt v tejto
problematike a zlepšenie kvality života a psychosociálnej podpory
žien, ktoré nádorové ochorenie prsníka prekonali. Celková čiastka
určená na realizáciu projektov je vo výške 1973 300 Sk. Spoločnosť
AVON Cosmetics, spol. s r.o. získava prostriedky na podporu progra
mu predajom brošne Ružová stužka, ktorú si môžete zakúpiť za 50
korún. Na Slovensku program realizujú štyri tímy/ projekty: Bardejov
(projekt "Posol dobrej nádeje Bardejov"), Bratislava (Projekt "7 farieb
nádeje") Košice (Projekt "Zdravé ženy mesta Košice"), Partizánske
(projekt "Nikdy nie si sama").
- podľa tlačovej správy AVON 13-

PEKA- PLAST

Spátňa VERONA

spálneobývacie stenysedačkykuchynestoty, stoličkykancetársky nábytokštudentský nábytokdetské izbypredsieňový nábytokkonferenčné stolíkyTVstolíkykomody-

40 3 9 0 ,-Sk

Základná zostava:posteť,
2x skriňa, 2x nočný stolík

3=PREDAJ
-y MONTÁŽ PLASTOVÝCH 0K!EN

s DPH

AKCIA!
3200,-Sk

váländy-

SME TU PRE VÁS
- ponde!ok až piatok od 9.30 do 18.00
- sobotu od 8.00 do 12.00
Staničná 23, 900 51 ZOHOR, tei./fax:07/ 65 96 12 39

Bratistava, Nejediého 51, Tei.: 07/ 64 46 10 77, 64 46 11 69
Obchodná kancetária:
Bratistava, Devínska cesta 6, Te): 07/ 65 42 07 91 (50 m za Riviérou)

E L E K T R O S P O T R E B ! Č E - O BC HO D - S E R V ! S

obré

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

správy
Vám pr/náša nove/a zákona
o stavebnom sporenL.

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

Uzatvorte aj vy novú zmtuvu o stavebnom
sporení a využite:

Hlavná 85, 900 31 Stupava
tel: 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka102,901 01 Malacky
tel:0703/772 5465, fax:0703/772 5466
Hollého 657, 908 41 Šašti'n - Stráže
tet: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU

*30% štátnu prémiu opäť aj pre priateľských sporiteľov
s ľubovoľným použitím po 6 rokoch sporenia

Macek - spoiok pre kuitúrnu, spoiočenskú, ekologickú
a informačnú aktivitu Záhoria

*2,5 miiiardy korún na nové domy a byty
v rámci špeciáineho programu financovania, ktorý potrvá
ten do vyčerpania pripravených finančných prostriedkov,
najneskôr do 31. 12. 1999.

Pozmka na Country há!

Rozhodnite sa čo najskôr!
PRVA
STAVEBNÁ
SPORÍTELŇA

Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
tel: 07/6436 2311, fax: 07/6436 3900

v piatok 13. novembra od 20.00 h - Motorest Kamenný
miyn - Vajarský pri Matackách. V programe účinkujú:
Bukasový masív, Grasshoppers, Arion, Petroneiia,
moderujú: Viado Grežo, Peter Szabádoš.
Vstupné: 160 korún (ziosovateiná vstupenka, cena pre
najiepší tanečný pár, cena pre majiteľa - majiteiku najkraj
šieho westernového obiečenia.
Predpredaj vstupeniek: Kamenný miyn Vajarský 0703/7793279.

Obchodné zastúpenie PSS a. s.
Hlavná 46 (N - market)
900 31 Stupava
Tel.: 07/ 65 93 59 90

-

14-

PobpAjŠtMMsltC ZVCSfí

=

Hra!i ste
niekedy
Čambriu?

Mote! & Motorest
TRt VRTULE

=

díathičné odpočívadlo
STUPAVA

TEL/FAX: +421 7 65936088

Čo k tomu potrebu
jete a pravidlá hry:

Pozývame Vás
do novozrekonštruovaného
zariadenia

trčiaci zo zeme 90 cm
priemer 15 cm
1m. x 1m. - okolo odpaľovacieho kolíka
priemer 5cm
kolíček dlhý 25 cm., priemer 5cm
obvykle 5 členné (podľa dohody)

* odpaľovací kolík

Víkend s Mikuiášom

*
*
*
*

pre deti sme pripraviii
4.12. od 10°° Kiauniádu, kúzeinfka, vystúpe
nie skupiny historického šermu URSUS,
stretnutie s Mikuiášom a detskú diskotéku
6.12. od 15°° detskú diskotéku s programom
Majstra N

vyraďovacia zóna
pálka dlhá 1m.
čambrla
2 družstvá

7. /í ďrMŽsŕľo fďa/e/ ^ o<7ráža - vží/y ;/?a po 7 Arácov/, <7o/;ŕa/' -M Heyysŕr/e<7a ce/e
í/rMŽyŕw. R áŕrnžsŕvo (bfa/e/ 7?) cAyŕá - rozo-yŕctvŕ sa /Movo/be -po<7/a Mvážen/a
2. 7. Aráč z ^ - oajpa/'M/'e z %o//Ára čawAr/M
ce/é F - cAy^á - aA R ča/M^r/M cAy//, 7. Aráč w p a Ja va a nas/MpM/e 2. Aráčz /í, a/íf...
3.
R čawAr/M necAya', Aócíže /M^ow/wý Aráč z F swerow na oí%?a/'ovac/ Ao//A
(10<^a/'ovač y'M wóže o<7raz/V), * aA čawAr/a obrane w yyraJovace/ zóne oí%?a/bvač vypadáva - Aez s/ra;y /)o<7oľ, Mas/MpH/'e ďa/í/
* aA čaw&r/a /ra/7 Ao/ZA - oí^oa/bvač vypadáva, .stráca yše/^y svo/'e naArawe Aod^,
was/MpM/e ífa/i/ v oóocA pr/pa<7ocA sa poč;7a a/ zásaA po obraze, d/ MŽ oď zewe,

Využite
tvváďzac/e ceny
a
vyskúšajte nás

a/e^o pá/Ay
4 vďdf/MOM, a/e čawAr/a á'opaáne p reJ, a/eAo za tyraďovac/M zÓMM. M/eí/^
oaba/'ovač MrČM/e - oí/AaJow //.'/) vzá/a/enosľ čawAr/e oí/ oň^a/ovac/eAo Ao/ZAa.

Tešíme sa na Vašu návštevu

ľz<7;'a/gŕio.s'ŕ' = B O D ľ (zaoAráA/'M/'e sa na 7. w. , a /a vž<7^ swerow <7o/e)
/jA R s o<7Aacfow sáA/as/, Aoí/y sa pr/p/ŠM oa^a/'ovačov/ - a/r čaw/)r/M oí/raz// pá/-

R!ADKOVA !NZERC!A
^Prenajmem obchodné priestory ptocha 100nf v nákupnom stre
disku Gbetská 19, Záhorská
Bystrica. Voľné od 1. 10. 99.
Kontakt: 07/ 65 95 63 88
*Tanečná škola GALA otvára
krúžok tanečného športu pre deti
ZŠ Záhorská Bystrica a okolie. Tel.:
0905/492 231
^Fotoateliér )R!S -svadby portréty,
reportáže, reprodukcia. Švestka
Vladimír, Čsl. tankistov 74,
Záhorská Bystrica.
Tel.: 07/65 95 62 52
*Kúpim krajčírsku bustu.
Tel.: 0905/369 870

* Predám TATRU 613 v dobrom
stave. Cena dohodou.
Tel.: 0905/ 333 249
*Vediem jednoduché a podvojné
účtovníctvo, mzdy, DPH, fakturá
ciu. Te!.: 07/65 96 17 90,
0905 39 20 78
* Práca na doma. informácie za
ofrankovanú obálku na adrese:
Štefánia Štefeková, kpt. Rašu 17,
841 01 Bratislava.
Kúpim 2, resp. 2,5-izbový byt
v Stupave (družstevný, resp. OV),
alebo vymením za 1-izbový v OV
(50nf, Stupava) + doplatok. Tel.:
0905 612 430

Mestské kultúrne stredisko Stupava
v spolupráci s AS Actoris systém pripravuje:

Á:oMje 2
R s oJAaí/ow nes^A/as/ - vz<7/a/ewosŕ'sa pre/werá powocoM oápa/'o^ace/' pá/Ay
(bd^a/bvač wesw/e Mw'esľ vyšš/
M<7a/)
- aAy'e vzJ/a/enosľ M/žš/a -pr/p/sM/e s/ Ao<7y B
-aA rz<7;'a/enosľ seáŕ, a/eAoy'e vyši/a pr/p/sM/e s/ Ao<^^ x 2
J. *pr/ Aááŕzan/ čawAr/e na o<^7a/'ovac/ Ao//A, nesw/e oč^a/ovač Aráw/ľ Ze/ow =
/Aa pá/Ao:/ oápa/'ovac/ Ao/ZA WMs/ čyŕ'počas ce/e/' Ary vM^e/ný
* Zwč/ľ ja nenáso/)/o, aA Ao/a čawAr/a /ra/é/?á pá/AoM po oďraze oč/zewe
* Arác weyypa&ýva, aÁr čo/a čawAr/a c A y ^ á po o<7raze zo ze/we, a/eAo cAyŕa/Hce/MM vypa<7/a a Jo ^ /a sa ze/ne
* caw/)r/a sa Hes/Mŕe cAy/a/' <7o

čap;'ce, a/J'., (brázda í/oAoí/y)

* a/cprŕ Oí^?a/<? čaw^r/a spaJ/76, Arác vypaa'áľa * aApr/páJe zas/a/?Me Ao///:, síráca a/ Z?0(7y * aA oo^á/; za seAa, /aÁra'ež vypadáva
6. po tysŕneJanŕ

č/enov ^ , prŕ oí^a/b^an/ sa JrMŽsfva navzá/'ow yywew'a

7. vyhráva í/r^žs^o, A/oré naAra/o wac Aoa'ov, popnpač/e sa wóže Araľ tyraífovac/w spôso/?ow (a/ry e čfrMŽsa'gv t^/ac)

76. o/r/óóra 7999 sa wa /M^eprŕ JáMoš/^ovow /yAw/c/rMo<7oAra/ ^MrMq/ v ČawAr/e.
ZMČas/n//o sa /zo - 6 pá'ľč/ennýc/? <%*MŽsŕŕev a w/e^o/^o yáwMŠ/^op. ^ wápaJo/H,
oónow'ľ^aJ/c/M /e/'^o ve/w/ zaM/'/wave/' /?ry, pr/š/e/ Af/ro ŕ/cwec /Č/ro/ 7enŕoArá^
swe sa s/re//;'po<7zášŕ/ŕOM
-áAov. 7Vec/zýAa/a várn/ca s Ao/*MC/wča/ow
a s<7?MOZŕť/7Mŕ Ao/o a/ n/ečo wá/o <7oča/M.
* zv/ľaz;7o ofrMŽsŕvo Jaw^a 7?aí7owča /Aá/enÁ:a) - zo -SŕHpayy,
* <Vnv/?é sAoMC/7o afnvžs^vo áľMmŕ cowpany - z A7a/ac/eA
* na ŕreŕ'ow w/'es/e sa MM/ŕsŕHŕ/; & ar/ Aawará// - zo Azvpavy.
M/7'azw/ sa pnroa&ene s/a// vše/c/ pr/?ow/?/, /eAo s/ Mapzá/'ow Jarova/ŕ peA^e,
yeseHMe, so/?o^e oa^o/Mí/w/e.
7a?c Ara vz^M<7//a Meo^yca/HM pozorwosľ Mo^o/o/í/Mc/cA. Aa/o sa p ravM ow , že sa
pr/sŕav///, pozorova//, sw/a/: sa s ŕia?n/, pýľa// sa Ma pravŕaVá a n/eAo/X:/ sa <7oAoHca pr/č/a//.
Pre ^ás, M ŔŕcŕycA swe vz/?Maf/// záM/ew - co /o v/as/we /á Caw/)r/a y e - swe sp/sa//
prav/J/á. D^/äw, že wa ^Mí/z/cow yMrMcy/, sa sŕreŕwefHe.

Kurz "Účtovník živnostenského podnikania - fyzických osôb"

večerný kurz s dištančným vzdelávaním (riešenie "domácich úloh")
stručná osnova: vedenie jednoduchého účtovníctva, práca s PC, vedenie
jednoduchého účtovníctva na PC - 18 dní /70 hodín, v čase od 17'° do 20"
cena kurzu: 3570,- Sk.
Kurz je akreditovaný MŠ V SR, č.kred. 0653.
Úspešní absoiventi získajú osvedčenie
o absolvovaní kurzu.
Prihiášky a biižšie informácie : 07/65 93 43 12 p. Mózová, p. Siezák.
-
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Kone jak živé...

inzercia zadarmo
Od budúceho vydania (uzávierka 1. 12.) poskytujeme
občanom - inzerentom možnosť inzerovať
v Podpajštúnskych zvestiach zadarmo. Táto výhoda sa
vzťahuje !en na riadkové, občianske inzeráty.
Zavoiajte, faxujte na t.č. 07/65 93 43 12

Já sem Vám strašne charitatívna osoba, nikedy sem neyjedzeua jak sa to
povi, aie kone to na mňa pasuje. Charita na mňa sedzí jak sa povi jak rit
na šerbli.Velice sem ochotná pomáhat. Aj tot sem sa núkaua, že pujdem
rozvážat tí objedi starým ludom. Lebo sem čítaua jak to obec stojí peníze
a aj tak sa to robí, lebo obec mosí dbat aj na starých hidzí. Šeci sa sceme
dožit staroby, kdo by sceu umrít muadí, a nikerí nevime jak budeme
odkázaní na cudzí pomoc! Tak sem sa pristaviua pri tej co to roznášá,
reku sa opýtám esii nepotrebujú pomocit. Že ona nevi, abych sa opýtaua
na sociálním. Tak reku za opýtaní nie nedám a huba mi na to narostua,
išua sem teda na sociálni. Tam mi povidali, že nech sa obrácím na okres.
Išua sem teda na okres a tam mi povidali, že oni auto puacit nemožú, že
možú kúpit akorát tak káru na to rozvážaní. Došua sem z tých Mauacek
kone zmordovaná, spraviua sem si kávu a aj sem pri ní zaspaua. Ludé,
snívauo sa mi, že byua sem poverená rozvozem tej stravy. Dostaua sem
káru a školení jako účastník cestnej dopravy. Kolem objeda mi naložili
sedemdesát obedárú, do ruky seznam a išua sem. Byuo to ofeilku, ale v
tem sne byuo zimší. Až mňa strásuo. Zmrznútá jak kryzanténa tuačiua
sem tú naloženú káru po Hlavní ulici a fcil reku jak prejdem na druhú
stranu. Všady zaparkované auťáky a já s tú kárú sem moseua vjet na
cestu až potom sem konečne vidzeua esli volaco jede. Reku esli mi do ní
volado vramuje, slíže budú povješané po šeckých gaštanoch. No zeznam
byui dúhí, než sem já došua k poslednímu stravníkovi, chuďák objed byu
večerú a zmrznútý na kost. Aspoň sa mu to nepokazí a ostane k zajtrešku.
Tak sa šetrí, šak včil sa naučíme. Deset rokú dozadu, ket sme štrngali
tíma klúčkami nám vyprávjali, že tak sa budeme mnet, že v nedzelu ani
varit nebudeme, ale ceué rodziny pujdú na objed do reštavrácie. Dneskáj
to bude tak, že v nedzelu nebudeme mnet za co varit a ostaneme doma.
A my dúchodci, co nemosíme puacit tí koncesionárske poplatky za
televízu, puscíme si Zapjet minút dvanást a bude navarené. A naše dzeci,
keré tí popuatky též nepuacá a keby ím došli tú televízu zebrat, dojdú
pjekne k starým rodičom a budeme kukat společne. Kone to dobre
vymysleli, budeme šeei pokopje, aj si nadýcháme, bude nám teplejší, zas
eném volaco ušetríme. Ale tak mňa strásua zima, že sem sa obudziua.
Ruky zmrznuté na cencúl, sopl pod nosem zmrznútý, kone sem nevjedzeua esli mám za sebú tú šichtu s kárú alebo sa mi eném snívau živý
sen. Vtem, ale volagdo zazvoniu, dovézli nám objed. Ešče teplý a dovézli ho autem. Chválabohu, že nej sme zatát odkázaní na cudzí pomoc a
moje ščascí, že mňa neprijali tí objedy rozvážat!

%&&&

Noc v materskej škole
/ew n á j poA/aJ. De/; ojŕa/; zarazené.
A 'a j/o/e v /?a/;'A?; naj/; JMcAé /;'j/y. Ne-

"y4/e, p ro j;'w /a, co

/o v y w ý j/ a j? "

'W evy/?;ýj/'aw, pan/ MČ;/e/'Á:a MÓw o ŕcw

O ŕvára/; /;o jo za/a/'enýw Jyc/;ow . P o

"Poď , opý/awe ja /"

oŕvoren/ ;'cA oč; p rezráJza/; r a Jo jŕ ' ;

Po/a /o naoza/ p ra v Ja - Je / ; neA/awa/;',

j/áj/;'e. ^ J ' naj/; j/ a J/ y p oA /aJ - CM-

CM: .y; nevy/nýj/a/;'. Pan/ MČ;'/e/'Áy v

/:r;Áy, /enŕ;7Ay, ŽM vač^, čo^o/áJ^ a Jo -

na/j/arje/ veAove/ j^Mpfne p r;pravova/;

Áronca ; z/a/é JMÁrá/y. -S*/;n^y ja ;'?n z5;e-

Je / ; Ma /M/o ve/M MJa/oj/'. Po ro zp rá

/;a/;', a/e n;e J/Ao. PoA^/aJ jw e j ; p o Je-

va// Je/b w , čo j/ wa/M pr;'n/ej/', co AM-

/;/;. ^ po/ow zača/a J;'j%oŕé%a J /?a/er-

JŇ roA;/' v /e/? Je n v

^am;. <Sve//o j/ne vyp/; a Jv;'e/;7; /en j

De/Mrence ja

ve/'w; /ej;7; a neveje/; ja Jo č^ a/' Jn a ,

Aa/erAaw;'. Ro/o /o p re Je r; n;'ečo nové,

Área'' oj/anM v M Š o J j/vr/Aa rán a až Jo

ne/raJ;'čné. ľje/c; jw e ja vyjan/;/;' Jo

p /a& a p ooA eJe. 7o j/vr& o vé ráno j ;

jý/oj/;'. Zo j/ a J% o jŕ; a ovoc;a, A:/oré j ;

p r;'n ;ej/; Aa/er/y, j/aJ% o j/;', ovocŕe,

p r;en ;'ej/; Je / ; jw e jpo/očne Mro/n/;

wa/;'nov/y, Aaze/y a p ra v Ja ž e a/ oA/*M-

jv é JjA e

AenM AračÁ^M. Ce/ý Je ň preA;'eAa/ aAro ŕ

Poj/M pne ja Je /; rozJe/;/; Jo j%Mp;n;e^

/;'e o^ŕa/Mc,

- /;ra/; Ja v /r;eJe, /ancova/;', počúva/;

Je// /?o/; ž/vŕ/e a .sŕá/e

Marianna - V soboŕu 30. oMóbra sa v sá/e Fxerc/čnéŕio domu s/
Mar/an/re us/ruŕočn/7 7. ročn& preb/ŕadAy nábožens/fe/ p/esne ma/ýcb
speľác/<yc/i súborov Zášŕ/ŕu nad podu/aňm prevza// Obecný úrad y
Mananke a Kongregác/a braŕov ŕeš/ŕe/bv v Manan/fe. Pre/i/ŕad/fu oŕvor/7/
páŕer V/7/am, generá/ny predstavený Kongregácie a sŕarosŕa obce /ng.
B. B/ecŕia. Mapne/f ŕäž/fosŕ/'am a prob/émom, More uzdy sprevádzajú
podt//aŕ/a, More zač/na/ú ŕaApoved/'ac z n/čobo, odmenou pre všeMýcb
bo/ úspecb a dobrý ob/as, s Morým/ sa podu/aŕ/'e sŕreŕ/o. Úvodnú p/'eseň
"Ó Maŕ/ca Pána", Mora sa sfa/a / pre budúcnosf zne&ou a oŕ/c/á/nou
hymnou, predn/es// O. Bubn/čová a Marg/ŕa Wemerová. Program
uvádza/a p. O/ga Bubn/čová. V ňom dá/e/ vysŕúp/7/ sM/p/'ny; /VebesAá
rosa z Krá/bve/ pn Sene/ s prepracovaným /wa//'ŕným repertoárom, Braf/a
Barusovc/ a s/rup/na Verus zo Sŕupavy s budbou a p/esňam/, More bo//
určené a os/ovova// predovšeŕAým m/adýcb /úd/. Na/m/adš/
speváč/Trov/a zo zboru OvečAy zo Zoboru poŕeš/Z/ bezprostredným a
dojemným prejavom. V programe vysfúp/7/ / só//sŕ/ - Luc/a Ga/ans/rá a
Sŕan/s/av BaceA a svo//m /nŕerpreŕačným umen/m pn'spe// /f s/ávnosŕne/
aŕmosŕére ŕesŕ/va/u. Vysŕúpen/a zboru /Sm/orŕas -bobos/ovc/ -Braŕ/s/ava
a súboru Ven/ z Dev/ns/re/ /Vove/ Vs/ bo// vyvrebo/en/m /esŕ/va/u.
Úč/'n/ru/úc/'m / d/váAom na záver podáAova/ sŕarosŕa obce a vys/ov/7
náde/, že po ŕomŕo úspecbu bude nas/edovaŕ' / dá/š/ ročn/ík, na Mory
všeŕ/ŕýcb srdečne pozva/. PodáAova/ ŕ/ež za sponzorsAú pomoc a pod
poru f/'rme PBESSK4M z Dev/nsAe/ Nove/ Vs/ a Kongregác/7 braŕov
ŕeš/ŕe/bv za spo/uprácu.
-mar -

j/o/y.

Kfe/Aé/?o Ao/o Jo j/ '.

rozpráva// o /ow, co v^e&o j/ pr/n/e^/f.

rozprávky z v; Je a . ^ A e J' wa/; ej/e c/;M/'

Poo&eďe 2& /0. wáw /' poca^/c ž/čŕ/o.

ja w é ja oĎj/MŽ;/; a AoJova/;.

5*/Mŕec^o Ao/o zt//?a/e, a/e p re & a yv/e//-

Po/o MŽ ve/'a /;oJ;n, ÁreJ' jw e

/o.

M/r/MJňova/;', ojprc/íova/; a M^/aJa/; na

v/e/or ja M/MMí/rŕ/. Pre/o ,?we we-

Je / ;

/eMŕ/Z, pooMeÁ:a// ^we .?a a M// sme .sa

/e/?á/Á;a j

vy.saw/;/' wa í/ío/^Áý c/vor TV/e^ŕorýw

N ec/yča/o an; po/;/aJ^an;e AažJe/io

roí/:cow /o MeJa/o a p rŕí/ŕ ^a

;c/; o/?/MČenýw; Arač^aw;'.

^vq/7-

J;e/a/'a. Po/; jw e p re n;c/; wawoM ;

w/ f?ežŕ?ýŕ??ŕ Jro/?če^w/ roz/Mc/ľ. O 77""

o/co/n. Preč;7a/; jw e ;/n p á r rozprávok

A o J. ^a í^o/.sAow Jv o re c.?ŕa/ŕ MŽ /en

a zajp/eva/; wnožj/vo pfejn/. Po/a po/-

Ma/'y/arí/e Je// a fcA paw ; MČŕŕe/'/:a. Za-

noc, Aý/n víe//y Je / ; pojpa/;.

ča/o ya y/w/evaľ a /a/: .swe M/ož/// /:rač-

/í rán o ? M eA/oré J;e / a zaJMc/;o/a/o a

Áy, ^ ArŕorýTM/ .swe ya /;ra// Ma Jv o re a

MŽ /O zača/o. O 6"" /;oJ. Ao/; vje/Ay Je /;

M// ^we Jo

Aore. ľje / c ; jw e Ao/; /roc/zM vyčerpanŕ

/w Jo vy ATS. /!/e co /o?
PoMwýva//

yw e ^a a zača// ýaM//ľ a ŕan co vaľ na

Slávnosť náboženskej piesne

/rpez/;'vc A /aJa/; Ja/e/ - v A:ažJow /:M/e.
P re Jy a /;o naj/; - v jaŕnŕ. R ^ Je p ra tý ?

rozpráva/a/"

ZacM/í yw e prý'ewMM

.242

-

"Ma/n/, w/ AM Jewe v noc; v j^ ó A e
jpa/7"

- Je / ;; MČ;/e/Xy, a/e jpo^o/n/.
P re čo J/ne zorganŕzova/ŕ /aM/o aÁrc/M?

p rvo w pojc/:oJ/. P re J 7d"" A o J. jw e ja

N oc v

prejHHH/ŕ napr/zew/e. De// oŕvára/ŕ oc/

pr;pravoM Je / ; na vj/Mp Jo Z5*, pr;-

/ MJ/a - /o o J pre^vapew/a. A o /y Ao//

pravo//

ÁrrájMe p rejŕre ŕe ,

p reJŕ^ o /á c; zv/áJ/; /M/o ne/aAM jM jÁ:M

na j/o/ocA Aore//

y'e p re Je /; ve/%OM j^MJÁ:oM,ye
na

j%o/M

v p r;'ro Je .

A^aj;

jv/ecÁy. D er; j/ p o ja Ja / ; Á: j/ávMOJ/Me/

na výčornM.

večer; a j c/?MľoM ja Jo we/' pMJ/;/;. ^

P o n;'eA*o/Xýc/; Jňoc/z ja Je /; oä/'pý/a/;,

p r;j/o Ja / j;e preAvapen/e, wecaÁraMé.

č; neČM Jewe v

RaAÁra ŕfa//y F;7eHe/ Hap;e^/a ve/er-

/o j MJfnevoŕM, veJ* náw oznawova/;, že

jpa/'. Pr;//wa/; j/ne

w/čAy p re víeŕA y Je / ; a večer ;'e/z pr/n/e-

ja v M Š c;7;/; Jo A re a Ao/; j/aj/n é ;'

j/a. ľje / ^ w ve/'w; c/;M/;7; a Je r; čo/ŕ

jpo%q/né.

jpo/ro/Me. O p äľ jw e ja prejMHM/; na

C/;ce/; jw e , aAy na noc v M S Je / ;

p rvé p ojc/?oJ;'e a zača/; /;/aJaľp o ^ /aJ,

jpom /na/; aAo na ra Jo j/ n ý záž;7oA, o

o %ŕoro?H jw e Je/'ow rozpráva/;. /íAé

A/orow AMJM ej/e J//?o veje/o rozpráva/'

čo/; j/aj/né, ^ e J Ao naj/; vo veJ/a/je/'

a jpow/na/'.

/o Ao/o naj;7n c;e/'ow/

/r;eJe. ^ eJe/ na .s'ŕo/e A rájne za/?a/ený,
P/ena ÍM % áčová

waj/'oM prev/azawý. 7?ozv;aza/; jw e
rýcA/o waj/'M. ^/e čo /o?

/o n;e je

M Š - Ja n A a Á^rá/'a, 57Mpava
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