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JM.HÍ priatetía!
Spo/očenský význam ženy a predovšeŕkým
/e/jed/nečného a nezasŕup/'ŕe/bébo pos/an/a
- maŕersŕva s/ zas/uhu/e ŕú najvyšš/u úcŕu a
pozomosf! Pre /e/ zvýraznen/e demokraŕ/cké
spo/očnosŕ/ os/avujú Deň maŕ/ek.
7enŕo sv/aŕo/f /e venovaný os/as/e maŕersŕva,
obeŕavosŕ/, /áske a sŕarosŕ//vosŕ/, kŕorú marky
menujú svoj/'m deŕom. Každý z nás s/ y ŕáž/(ých cŕ?v/7ách sp omen/e na svoju marku. Je
ŕo preŕo, že vždy sme v /e/ náruč/ naš/ŕ pre
dovšeŕkým /sŕoŕu, zázem/e, pochopen/'e a
podporu. Vždy ma/a čas vypočuť s/ nás,
poh/ádaŕ' s/os/á úŕechy a nádeje. /\k básn/k
nap/sa/, že domov sú.ruky na /fŕo/ýc/7 sm/eš
p/akaŕj rak ma/ na mys// maŕk/ne ru/<y. Básn/c/ oprávnene sŕoŕožňujú marku s domo
vom, ona /e ochrankyňou ŕých hodnôŕ, kŕoré
rod/a rod/nu rod/nou a domov domovom.
Jeden /ed/ný deň v roku významní synov/a a
významné dcé/y sŕojace na najvyšš/ch m/esŕach v spo/očnosŕ/, verejne vy/'adrujú úcŕu a
/ásku svo/7m markám. Prajem Vám, aby kaž
dý deň v našom ž/voŕe bo/ časom pre s/ávnosŕnú chv/7ú "vdákyvzdan/a" za ž/voŕ, vý
chovu, /ásku a /sŕoŕu, že maŕk/no srdce b/je
pre nás. Vám mam/čkám, sŕarým mamám,
prabab/čkám prajem úcŕu, /ásku a radosť z
vaš/ch def/7
tng. A. Daráš
primátor mesta Stupava

Sadi!i stromčeky
Ktub stovenských turistov v Stupave v nedeľu 18.
aprí!a zorganizova! brigádu. Cieľom boío vysadiť
sadenice červeného smreku a zalesniť tak spá!enisko v tokaiite Podraj. Brigády sa zúčastnito 12
čienov KST Stupava pod vedením p. Ivana Brázdoviča, ktorí vysaditi 500 sadeníc. Týmto činom
prispeii ku sviatku Deň Zeme a ku Dňu pomoci tu
ristike.
-bocA vt DM M
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^/awo.sV/ vewovawe žeMííw -

wa&ów. Dovo/'ŕe,

M po ce/ow
aÁro .s'/oro.y/a ÁV<3-

rŕčfnAy - /?Mŕ/7/'cÁreAo wz'as/a za.s'vä/ene^o Pawne
A&žrn', popr/o/
waŕMw ve/a
cAv//' a
z ŕcA Jeľ/.
Ing. Bohuš Blecha, starosta Marianky

Humanitná činnosť
MS SČ/ŕ skup/na // Sŕupava hodnoŕ/7a svoju č/nnosŕ' v roku 7998. V spo/ku je reg/sŕrovaných 495
č/enov Č/nnosŕ'bo/a zameraný na z/škavan/e nových bezp/aŕných darcov krv/, kŕorýcb bo/o 73.
Odbery sa uskuŕočn/V/ v Sŕupave na zdravoŕnom sŕred/sku mob//nou jednoŕkou. Na pož/adan/e
občanov zorgan/žova// m/mor/adne odbery krv/ pre 2,5- ročného M/Vanka Moravč/ka zo Sŕupavy
pre p. ,4nnu Kad/eč/7rovú a Ľ/bora Geschvenŕnera. Medz/ darcam/ bo/o / desaŕ'vojakov zák/adnej
vojenskej s/užby z úŕvaru v Ma/ackách. Okrem ŕoho organ/zova// návšŕevy 75 chorých a presŕár/ych č/enov spo/ku, kŕorým darova// ba//čky ovoc/a. /Va V/anoce bo// p/aŕ/m č/enom odovzdané
v/anočné darče/<y kŕoré venova/ územný spo/ok pre okres Braŕ/s/ava - v/d/ek. (Dokončenie na strane 2;

Zasada!a rada ZoZo
Vo Ve/kýcň Levároch sa kona/o zasadnuf/e Rady Združen/a obe/ Záhorskej ob/asŕ/ (ZoZo/ Za
účasŕ/ jeho predsedu /ng. M. Srho/ca, pr/máŕora mesŕa Ska//ca, sa rada zaobera/a vyňodnoŕen/7n
rozpočŕu za rok 7998 a schvá/en/m rozpočŕu pre rok 7999. Óa/ej sa č/enov/a rady zaobera//
pnpravou programu Sv/aŕku Pomorav/a (26.6. - Jab/onové). Vypoču// s/ /nŕormác/u o pr/prave
Euroreg/ónu Záhone, na projekŕe sa má práve ZoZo pod/e/äŕ' spo/u s /nŕoregom a dá/š/m/ záuj
movým/ organ/zác/am/ v reg/óne v súč/nnosŕ/ s M/n/sŕersŕvom vnúŕra SR.
Rada prerokova/a / pr/pravu pr/v/'ŕan/a ŕreŕ/'eho f/s/croč/a, ku/ŕúrne a spo/očenské podujaŕ/a pr/
ŕejŕo pr/7ež/'ŕosŕ/ s/ budú obce a mesŕá organ/zovaŕ' vo v/asŕnej réž/7. Predseda ŕ/ež poda/ /nŕormá
c/u, že ŕerm/h ŕransŕormác/e vodovodov a vodných zdrojov (pr/vaŕ/zác/a obcam/) je presunu/ý na
rok 2007, dokedy by ma/a by/' vyr/ešená /eg/s/aŕ/va - schvá/ený zákon o vodách a vodných zdro
joch.
-ps-

P o b p A jŠ t M ľ !s k c z v e s t í

Návšteva Rakúska Ocf naš/cň susedov
Združen/e m/est a obe/ S/ovenska
(ZMOS) organ/zova/o pracovné
stretnut/e starostov a pr/mátorov
zo SR v susednom Ra/cús/cu. Za
reg/dn Záhone sa tohto stretnut/a
zúčasfn/7 pr/'mátor mesta Stupava
/ng. /\nton Daráš. Stretnut/'e sa
kona/o y meste Korneuburg za
účast/ 38 starostov zo S/ovenska.
na tunajšej radn/'c/ /ch phv/'ta/
starosta a n'aď/'ŕef úradu, ktor/'
/ntormova// o organ/začne/ štruk
túre úradu, tvorbe rozpočtu mes
ta, prob/emaŕ/Vfe bytové/ výsfavby,
soc/á/nej po//t//y a ochrany ku/túrnych pam/'atok. R/ad/te/' úradu
ŕnŕormova/ o zavádzan/ systému
/SO 9000/2000, kto/ý /e odskú
šaný v Budapešt/. /de o najmod
ernejší /ntormačný systém pre
podm/enky samosprávy a vere
jnej správy. Prostredn/ctvom /nŕo
systému sa rak uspoko/'/Vo vynes/
až 80% sŕránok. /Va tunajšom mag/stráte pracuje 48 zamestnan
cov, /n/ormačný systém obs/uhuje sedemč/enný ŕ/m, kto/ý podáva
a spracúva /n/ormac/e od ž/adosf/'
občanov až po /ntormác/e o ku/túrnych a spo/očens/yc/7, špor
tových podujat/ach. Ostatn/ pracovn/č/ sa venujú bezprostredné
mu vybavovan/'u stránok.
Rozpočet mesta, ktoré má cca 77
t/s/c obyvate/ov predstavu/e ob
jem 670 m/7/'dnov š/7/'ngov. 7reba
podotknú^ že rakúsky daňový
systém vychádza z úp/ne od//šnej
ŕ/7ozot/'e ako náš a prerozde/ovan/'e zodpovedá kompetenc/ám,
ktoré obce ma/ú. Medz/ ne patn
napnk/ad prevádzkovan/'e ško/stva, nemocn/c, soc/á/nych /nšt/túc/7^ komuná/ne byty atd Mesto
zo svo/7cb prosthedkov zabezpe
čuje pož/arnu ochranu, ktorá je
vybavená modernou techn/kou,
zabezpečujú ju dobrovo/h/ pož/arn/c/, takt/ež prevádzkuje hos
podársky dvor - techn/cké s/užby
pre údržbu mesta a záchranný
zdravotn/cky systém vybavený
trom/ vrtu/b/'km/ a sate//'tným spo-

jen/m.
Značnú pozornosť venuje soc/á/nemu programu - vybudova//
penz/dn pre sta/ých /úd/, kto/ý
poskytuje aj /nd/v/duá/ne s/užby
napr ubytovan/e aj na jeden deň.
Obyvate//a penz/dnu p/at/a me
sačný pop/atok vo výške 2000
š/7/'ngov, ostatné nák/ady znáša
mesto. /Vajváčšou výdavkovou
po/ožkou rozpočtu je prevádzka
mestskej po//k//n/ky nák/ady
predstavujú po/ov/cu rozpočtu.
Mesto nevstupuje do bytovej vý
stavby nekonkuruje trhu s bytm/
an/ stavebným t/'rmám, phtom
v/astn/ 200 komuná/nych bytov
Rozvojom v/astných podn/kov a
organ/zác/7 vytvára 450 pracov
ných m/est pre svoj/ch obyvate/ov. Osob/tné je aj postaven/'e
starostu, ktorého vo// 33 - č/enné
mestské zastup/te/štvo. Funkc/a
starostu je čestnou ŕunkc/ou, ve
nuje sa svojmu povo/an/u a úra
duje týždenne 4 hod/ny pr/tom
má rozs/ah/e právomoc/ a kompetenc/e.
Samospráva venuje značnú po
zornosť ochrane ku/túrnych a h/stor/c/ych pam/'atok. Ukážkovým
pn'k/adom je obnova h/stor/ckej
budovy m/estnej radn/ce, ktorá s/
doteraz vyž/ada/a nák/ady vo
výške 200 m/7 š/7/ngov a rekonštrukc/a dá/ej pokračuje.
Zda/o by sa, že vzh/ádom na
úp/ne /né podm/enky t/nancovan/'a samosprávy takéto exkurz/e
nemôžu sp/n/ť svoj úče/ - nauč/ť
sa n/ečomu novému, /nšp/rovať
sa a využ/vaťtamojš/'e skúsenost/.
Práve takéto stretnut/a sú však
jednou z pr/7ež/'tost/ pre kontakty
a výmenu názorov a skúsenost/
naš/ch starostov D/skus/a k jednot//vým ob/ast/am samosprávy a
jej výkonu pr/náša n/e/en nové
poznat/y a/e t/'ež podnety pre jej
skva//tňovan/e predovšet/ým vo
vztáhu k občanom a uspokojovan/'u /ch oprávnených potr/eb.
-ps-

Humanitná činnosť

fPokračovanŕe zo sírany V) VSpo/uprác/ S

MS SČK Ma/acky navšt/v/7/ dets/y
domov mentá/ne post/hnutých det/ v K/asove, ústav mentá/ne post/h
nutých dospe/ých v Ľontove. Pre svoj/ch č/enov phprav/7/ rad zauj/mavých podujat/ -zájazdy do V/čnova, Po/ška a Budapešt/. Počas /etných
prázdn/'n bo/ uskutočnený 9 - dňový pobyt v Chorvátsku, organ/zova//
trad/čnú Katar/ňsku zábavu v reštaurác/7 Stupava. Spo/u s MS skup/nou
/ sme uskutočn/7/ ŕ/nančnú zb/erku na pomoc občanom post/hnutým/
povodňam/. Výtážok v ce/kovej sume 9 730,-Sk bo/ odovzdaný na MsÚ
v Stupave na účet ZMOS - u. Podákovan/'e patn všet/ym dobrovo/bým
darcom krv/, tým, kton sa akt/'vne pod/e/á// na č/nnost/ spo/ku. V m/'nu/om roku spo/ok vykoná/ kus krásnej a zás/užnej práce v prospech
spo/uobčanov, b//žkycb /' ce/ej spo/očnost/.
-v/g-2

V m/nu/om č/s/e sme po prvýkrát
uverejn/7/ správy týkajúce sa na
š/ch susedov v Rakúsku. Vytvoren/'e euroreg/ónu, ktorý "nereš
pektuje" hran/ce a je vytváraný na
báze spo/očných záujmov a potenc/á/u cezhran/čnej spo/upráce, ráta s pr/estorom, kto/ý vyme
dzuje trojuho/n/'k Brat/s/ava - V/'edeň -Brno. 7ento phestor je reá/nym m/estom spo/upráce a dá/š/eho hospodárskeho, ekonom/ckého a spo/očenského rozvoja.
/4ko teda ž/jú sused/a na Morave?
Do roku 7989 obce pathace do
okresu Brat/s/ava v/'d/ek udrž/ava//
"družobné" styky s obcam/ okre
su Brno - venkov. Ma// sme mož
nosť stretnúť sa so zástupcam/
obce B/7ov/'ce nad Sv/tavou (tu vymys/e// a organ/zujú prete/y ma/otraktorov do vrchu ECCE ÍERR/\), ktorá už d/hé ro/y spo/upracuje s Vysokou pr/ Morave.
Obec, v ktorej ž/je 2000 obyvate/ov^ je už od zač/atku storoč/a re
kreačným a v/'kendovým zázem/m
pre obyvate/bv Brna. Zauj/mavý je
poh/ád do "kuchyne" obecného
úradu. /Va verejnom zasadnutŕ

obecného zastup/fe/štva prerokova// výs/edok hospodáren/a v r
7998, kedy pnjmy obce dos/ab//
rekordných 67 m/7 Kč, vrátane
úveru vo výške 70,5 m/7Kč. Vzh/ädom na rozd/e/nu /eg/s/at/vu v
štruktúre zdrojov rozpočtových
pr/jmov nájdeme po/ožky napr, dotác/a na ško/stvo (826 t/s),
územno vyrovnávac/e dotác/'e pre
okresy s najn/žšou daňovou výtážnostou (759 t/s), a/e t/ež pr/špevok na obedy od ž/akov MŠ,
ZŠ, podn/kov a dôchodcov (7,4
m//), čo znamená, že obec pre
vádzkuje vývarovňu, dotác/'e na
výstavbu bytov (7,5 m/7), pod/e/
občanov na výstavbu bytov (72
m/7) -čo znamená, že obec stav/a
byty (/) atd /Va rok 7999 bo/
schvá/ený rozpočet vo výške 57,9
m/7 Kč ako vyrovnaný. Z ce/kového poh/ädu bo/a zauj/mavá sk/adba zdrojov pr/jmu obce; od ŕ/'nančných úradov (dane), dotác/'e na
významné stavby (kana//zác/e,
ČO ^ a pod/e/ občanom kton s/
stavajú v B/7ov/'c/'ach byty
-pod/ä B/7ov/'cký zpravodaj -

Slovo redakcie
Do tretice všetko dobré, konštato
vali sme v minulom čísle, keď sme
avizovali, že časopis, ktorý držíte v
ruke, bude niečo stáí. Zatiaľ bude
však zadarmo. Bez komentára. Čo
nás potešilo, je záujem obecných
úradov uverejňovať informácie v
našom mesačníku. O to nám ide
predovšetkým. Privítame i dopi
sovateľov. Chceme v mozaike in
formácií poskladať raz do mesiaca
obrázok o našom Záhorí, o našich
Záhorákoch. Veď na tomto kúsku
zeme žije tolko zaujímavých ľudí,
je tu prežitých tolko zaujímavých
osudov, ktoré vypovedajú o našom
živote, o našej minulosti a súčas
nosti. Taktiež je tu tolko nádejí a
duchovna, ktoré nás držia nad
vodou a vždy držali... Vždy boli pí
saním nadaní predovšetkým učite
lia, študujúca mládež. Bez hany a
kritiky musíme povedať, že ako
keby sa tento "talent" vytratil, sti
ahol do ulity súkromia a vlastných
problémov. To nie je odpoveď pre
dnešnú dobu. Nie som naivným
optimistom, ale dovolím si tvrdiť,

že každá doba je niečím zložitá a
neľahká. Obzrime sa však späť a
oslepení nadšením, skromným
entuziazmom a nesmiernou vie
rou v budúcnosť generácií pred
nami, musíme kapitulovať so všet
kými "dôvodmi". Kedy bolo ľah
ko? Kedy sa žilo len tak, bez prob
lémov a starostí? Nikdy!
Pridajte sa k nám, ktorí sme si
vybrali túto káru.
Odpusťte, že v časopise je tolko in
zercie, my sme radi, že jej tolko je.
Z nej časopis financujeme.
Píšeme, robíme grafiku, rozváža
me časopis, aby sa dostal k vám.
Nerobíme to pre potlesk, ani pre
odmenu.
Veríme, že to má zmysel.
Vedieť o ľuďoch, inšpirovať sa
navzájom, mať pocit, že ľudí niečo
spája.
Nič viac a nič menej.
Osloviť ľudí, potešiť slovom.
Je to tak málo?
Pavel Slezák
šéfredaktor

inzerujte v Podpajštúnskych zvestiach
informácie: 07/ 65 93 43 12
-
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Wŕ/ŕť/Mŕ/ŕŕA# - A^/ť/v/ť
Mys//?e s/, že maŕemaŕ/kou s/ móžeŕe okoren/ť ž/voŕ? Mnoh/ s/ poved/'a áno, a/e ŕo poŕom ponádne
šŕ/pe. 7oŕ/žŕo mnob/ z nás, keď
poču/ú s/os/o maŕemaŕ/'ka, sa ŕrasú, a/roby /ch n/ečo por/adne pošŕ/pa/o, a/ebo šŕ/pa/o? /Svšak sú
medz/ nam/ ŕak/^ /(ton s/ uvedo
mujú, že cez maŕemaf/7fu, pocbopen/e /e/ zákon/ŕosŕ/^ sa /m /áhš/e
r/'eš/'a pracovné č/ osobné prob/émy. /4 ŕ/to poŕom ve/m/ dobre
spom/na/ú na svo//ch uč/ŕe/ov
maŕemaŕ/'ky č/ už na zák/adne/
a/ebo sŕredne/ ško/e. Zdá sa, že
ve/ký vp/yv na náš vzŕáb /f maŕemaŕ/ke, a nás/edne /c nešen/u naš/ch ž/voŕných prob/émov a rozZiodovan/ ma/ú uč/'ŕe//'a, Mor/ nás
pr/pravu/ú do ž/voŕa. /S as/ na/v/ac
uč/ŕe//a zák/adnýcb škô/, Mor/
nám dávajú prvé zák/ady rozu
mových schopnosŕ/. Pre fo /e
ve/m/ dô/ež/ŕé rozhodovan/'e rod/čov, Mor/ ma/ú š/fo/opov/nné der/,
kŕorú zák/adnú, resp. sŕrednú
ško/u č/ uč/V/šŕe by ma/o /ch d/'eŕá
navšŕevovať aby bo/o čo na;7eps/e pr/pravené na ž/voŕ. Mnob/
rod/č/a, Mor/ ma/ú der/ v 4. ročn/íku zák/adne/ ško/y /cb už pr/b/ás/// na osemročné gymnáz/á,
dúŕá/úc, že rak budú mať zabez
pečené vzde/ávan/e svo/ho d/'eŕáŕá až po maŕur/ŕu. Čo však v ŕom
pnpade, keď sa Vaše d/eŕá na
osemročné gymnáz/um nedosŕane? /Vefreba zú/aŕj veď každá záMadná ško/a v/ŕvára ŕaké podm/enky pre ž/a/rov aby sa der/ čo
na/v/ac nauč///, dobre c/'ŕ/V/ a z/ska// čo na/v/ac.
Jednou z ŕýcbŕo ZŠ /e a/ ZŠ

Pietne m iesto v M áste

Baŕkova v Braŕ/s/ave - Dúbravke.
Je zau//mavá rým, že od 5. ročn/ka súsŕredú/e vybraŕýc/i ž/akov do
ŕr/ed s rozš/reným vyučovan/m
maŕemaŕ/'ky a pr/rodovednýcb
predmeŕov. Pozš/renú maŕemaŕ/'ku sa ž/ac/ uč/a od 5. ročn/ka,
/yz/'ku od 6. ročn/7(a a cbém/u od
8. ročn/ka ('ve/á bod/n venu/ú praM/'ckým cv/čen/amj. Ve/ká pozor
nosť sa venu/e a/ výuke cudz/ch
/azykov - môžu s/ vybrať medz/
ang//'ckým a nemeckým /azykom.
V m/movyučovacom čase sa der/
môžu pr/b/ás/ť na nepov/nné
predmeŕy; pohybové b/y - p/ávan/e fv našom bazéne) a prácu
pr/ poč/'ŕačoch (v naše/ učebn/
výpočŕove/ ŕechn/ky poč/ŕače
PE/VÍ/L/M). Pnprava ž/'akov výbe
rových ŕr/ed na dä/š/e šŕúd/'um /e
ve/m/ dobrá. /Vema/ú ž/adne
prob/émy na pn/mac/cb skúš
kach. /Va sŕredných ško/ách do
sahu/ú vyn/ka/úce výs/edAy. Pre
n/ch /e maŕemaŕ/'ka koren/m ž/'voŕa v dobrom s/ova zmys/e.

Myšlienka akad. mal. Milana Kubická - dôstojne upraviť a označiť mie§to
morového cintorína v Máste - sa stáva realitou. V lokalite Ribniky, kde sa
podľa historických záznamov na
chádzal cintorín niekoľkých vín
morovej epidémie, ktorá postihla nie
len Mást, ale i ďalšie obce, vďaka jeho
iniciatíve a finančnej podpore občanov
Mástu i sponzorov, vzniklo architek
tonicky i výtvarne zaujímavé pietne
miesto, ako pripomienka obetí moru a
tiež spomienka na našich predkov.
Vzácnou náhodou je, že dielo bude
dokončené v roku 685. výročia prvej
písomnej správy o Máste. Týmto sa
stáva darom občanov a vzdaním úcty
predkom, ktorí svojou prácou a umom
budovali obec. Pietne miesto je výsled
kom spontánnej podpory a sebareflexie
v nepretržitom plynutí času. Hľadáme
svoje korene, túžime po oporných
bodoch a práve história nám poskytuje
mnoho príkladov, inšpirácií a možností

Mážen/ rod/č/a, ak sa rozhodu/eŕe,
na Morú ško/u Vášho syna č/
dcéru -šŕvrfákov -pr/'b/ás/ŕj pr/'dŕe
sa pozr/'eť na našu ško/u, po
rozprávať sa z uč/ŕe/m/, r/ad/ŕe/kou a/ebo zásŕupkyňou ško/y o
prác/ vo výberových ŕr/edacb, o
podm/enkach pr/)'aŕ/á. Pr/h/ášAy /e
poŕrebné podať do 70. 6. 7999,
pn/mac/e skúšky z maŕemaŕ/'ky
budú 77. 6. 7999 o 8^° hod.

stotožniť sa s rodným krajom, domovom. Odhalenie pamätníka je súčasťou
programu osláv 685. výročia prvej písomnej správy o Máste, ktoré budú v
dňoch 17. a 18. júla t.r.
-ps-

Adresa:
ZŠ Batkova 2, 847 07 Braí/s/ava, 7e/./ŕax; 07/ 64 36 43 5 Í

S tu p a v s k á

P02EMKY !CH UŽÍVATEĽOM
Marianka - Pr/ obecnom úrade bo/a zr/adená kom/'s/a pre Peg/sŕer
obnovene/ ev/denc/e pozemkov v kaŕasŕr/ Mar/anka . C/e/om kom/'s/e a
ce/ého pro/eMu /e zabezpeč/ť //sŕy v/asŕn/cŕva občanom Mabanky
Mo/ých predkov/a bo// zač/aŕkom sŕoroč/a obdarovan/ gró/om ma//'ŕe/om pansŕva ma/ým/ pozemkam/ v /oka//ŕe 7a/ky 7enŕo aM však
nebo/ právne dor/ešený, a rak občan/a bo//' /en už/vaŕe/m/ pozemkov V
dobre/ vó// /ch už/va// / dá/š/e generác/'e a už/vaŕe/šké právo sa ded//o
z oŕca na syna až dodnes. V kom/s/7 za obec pôsob/a.* sŕarosŕa /ng. B.
B/echa, p. O. Po/áková, p. V Danko a zásŕupcov/a OÚ v Ma/ackácb,
SP F Braŕ/s/ava, Lesy Braŕ/s/ava a ŕ/'rmy /\gron/s /pos, Morá /e nos/'ŕe/om
ú/ohy Je/ ú/ohou /e z/ega//zovať v/asŕn/cke práva k pozemkom, Moré
v čase ko/ekŕ/v/zác/e už/va/o JR D resp. ŠM Sŕupava. Kom/s/a
n/eko/kokráŕzasada/a a kona/ sa rad sŕreŕnuŕ/s občanm/, Mor/bo// vyzvan/ k pred/ožen/u predp/saných /denŕ/Y/'kačných podk/adov v
sŕanovenom ŕerm/ne. 7úŕo pov/nnosť sp/n/7/, čo kom/'s/'a vysoko bodnoŕ/7a, nako/ko ŕo ufýcb// dá/š/ posŕup. Momenŕá/ne sú podk/ady a
ž/'adosŕ/ občanov posŕúpené na dá/š/e pokračovan/e a vzh/ádom na
kva//ŕnú pr/pravu /e v/'ac ako pravdepodobné, že v/asŕn/cke práva budú
do konca roka dor/ešené k spoko/nosŕ/ ž/adaŕe/bv
-maf^
-

k ríď o v k a 1999

Mesto Stupava, Mestské kuttúrne stredisko Stupava a Matokarpatské
osvetové stredisko Pezinok, v rámci ostáv 730. výročia prvej písomnej
správy o Stupave pripravujú jubitejný 5. ročník festivatu - regionátnej
prehliadky dychových orchestrov pod názvom Stupavská krťdlovka.
Festival sa uskutoční v nedeľu 20. júna v amfiteátri Bomík v Stupave.
Tradične sa týmto podujatím začína kultúrne leto v Stupave a tento
rok i séria podujatí zametaných na oslavy spomínaného výročia.

Deň športu mesta Stupava
Po dvo/ročnýcb skúsenosŕ/acb s
organ/'zovan/m šporŕovébo podu/aŕ/a Cha//enge day mesŕo
Sŕupava pr/sťúp/7o k zorgan/žovan/'u Dňa šporŕu mesŕa Sŕupava.
podu/aŕ/e sa uskuŕočn/ v soboŕu
5. /úna s c/'e/om, aby sa čo na/v/ac občanov mesŕa mob/o zapo//ť do podu/a% Moré pr/pravu/e
MsKS v spo/uprác/ s 7 J 7aŕran
Sŕupava, ZŠ Sŕupava, maŕerským/
3
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ško/am/ a dá/š/m/ organ/zác/am/
pôsob/ac/m/ v mesŕe.
Myš//enkou šporŕom pre všeŕkých
chcú organ/záŕor/ os/ov/'ť všeŕkýcb, Mor/ chcú pre svo/e zdrav/e
urob/ť aspoň m/'n/'mum - venovať
akŕ/vnemu pohybu aspoň 75
m/núŕ denne. B//žš/e /nformác/'e
z/ska/ú občan/a na /eŕákoch a
p/agáŕoch, pr/padne mesŕským
rozb/asom.

PobpAÍŠtMMskc ZVCStí

Maminkin vatčík
V a fč & ,

DUŠAM6RÚŇ
A FCMO HOSTIA
v sobotu 29. mája o 20.00 hod
v Kuitúrnom dome v Stupave
účinkujú: Dušan Grúň, Lýdia
Voiejníčková, ivan Krivosudský
V STU PN Í: ÍOO,-SK
Predpredaj vstupeniek od 10. 5.
v kanceiárii KD Stupava,
informácie: 07/ 65934312

A

! á.)a.-)a f )f^T P
1. Najpjeknejší kytičku Vám dneskaj dám
najpjeknejší pjesničku Vám zaspívám,
enem pro Vás maminko já budem hrát
enem na Vás budem dneskaj spomínat

3. Pozdravit a podákovat za šecko
za lásku aj vychování, za detstvo aj ked
budem svjetem sa já prebýjat
na Vás budem maminko já spomínat.

2. Pod srdénkem ste mňa dúho nosila
prvé kroky veru ste mňa uči!a
ten čas kerý nejde nijak zastavit
pjesničku scem maminko Vás pozdravit

Z repertoáru Vesetej muziky zo Stupavy.
Hudba: Štefan Vesetý
"Text: Štefan Vesetý

Obchod ako sa patrí
O tom, že predajňa potravín svojim usporiadaním a
imidžom môže byť miestom pohodlného nakupova
nia, Stupavčanov a návštevníkov mesta opäť pre
svedči! p. Ľuboš Nezník. M!adý, ambiciózny podni
kateľ, ktorý začínal svoje podnikanie v malej garáži,
dnes vlastní dve najväčšie predajne s potravinami v
Stupave a darčekovú predajňu, ktoré nemajú páru v
okolí. Bohatý výber sortimentu, ochotný personál,
priestranné predajné priestory - to všetko sedí na no
vootvorenú predajňu N-market na Hlavnej ulici v
Stupave. Nepíšeme o tejto predajni, aby sme jej robili
skrytú reklamu, podstatný je ten fakt, že vo svojich
predajniach zamestnáva 48 zamestnancov, prevažne
žien zo Stupavy a okolia. Našli vo svojom meste pra
covné uplatnenie.
Počtom zamestnancov sa p. Ľ. Nezník zaraďuje me
dzi najväčších zamestnávateľov v Stupave. To je tá
najlepšia reklama úspešného podnikania, ktorá za
tieni závisť i neprajnosť. Keby sme len mali viac ta
kých úspešných podnikateľov...
-ps-

RiaditeRtM ZMŠ c Stwpare informuje
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Stu
pave oznamuje, že talentové prijímacie poho
vory do hudobného, tanečného, výtvarného a
literámo - dramatického odboru prebiehajú v
dňoch 2. - 3. júna 1999 v čase od 15.00 hod do
18.45 hod s nasledovnými podmienkami:

od 6 rokov.
Výtvarný odbor požaduje priniesť na prijímacie
pohovory niekoľko vlastných domácich prác a
pozýva všetkých záujemcov o nový učebný
predmet "keramika" medzi seba.
Výsledky pohovorov budú zverejnené
oznamom vo vestibule školy od 5. júna 1999.

na princezná, alebo kto z koho". Tanečný odbor
pozýva na tanečný večer "Tanečné soireé",
ktoré bude dňa 4. júna o 19.00 hodine v kino
sále KD Stupava. Výtvarný odbor pripravuje
záverečnú výstavu prác žiakov. Vernisáž výs
tavy bude dňa 16. júna o 17.00 hodine vo výs
tavnej sieni KD Stupava.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v
Stupave ďalej oznamuje, že aj v školskom roku
1999 / 2000 bude prebiehať výuka hudobno pohybovej výchovy a prípravnej výtvarnej
výchovy s deťmi predškolského veku na mater
ských školách. Podmienkou je nahlásiť záujem
o toto štúdium do 6. septembra 1999 na prís
lušnom riaditeľstve materskej školy.

JHaÍMŽe!aMM:
Pedagogický zbor ZU Š Stupava srdečne
blahoželá p. uč. Mgr. Róbertovi Kohútekovi k
úspechom na Celoslovenskej súťaži ZUŠ poriadanej Ministerstvom školstva SR v Banskej
Bystrici. V interpretačnej klavírnej súťaži sa
celoslovenským víťazom v II. kategórii, stal a
Zlaté pásmo získal Juraj Ružička a v III.
kategórii Bronzové pásmo získala Marcela
Lechtová.
Riaditeľstvo školy ďakuje svojim žiakom za
úspešnú reprezentáciu školy.

Hudobný odbor
6 - ročné deti do prípravného rytmicko - inton
ačného ročníka
7 - ročné deti do PH V (prípravného hudobného
ročníka)
8 - ročné a staršie deti do 1. ročníka.
V rámci hudobného odboru sa môžu deti
uchádzať tiež o prijatie do speváckeho detského
súboru "P E R L IČ K Y " ( vek od 7 do 12 rokov) a
do G O SPEL M U SIC CH O IR ( vek od 15 do 35
rokov) zvlášť mužské hlasy sú vítané.
Hudobný odbor rozširuje výuku o hru na saxafón a violončelo.

Tanečný, Mterárno - dramatický odbor a výt
varný odbor robí prijímacie pohovory s deťmi

í# Kás ešte čahá d# 30. j!Ítta?
Hudobný odbor pripravuje Verejný absol
ventský koncert dňa 20. mája o 19.00 hodine v
kinosále KD Stupava. Ďalej sa uskutočnia tri
interné koncerty. Literámo - dramatický odbor
sa predstaví s hrou s pracovným názvom "Čier
-
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Bližšie informácie na teiefónnom čísie:
07/ 65 93 44 38

P o b p A jš t ú n s lt c

z v e s ti

v Labe
Láb - Za krásneho s/nenčného počas/a 73. marca zača/a športová
kom/s/a ph obecnom úrade s/Labe nos/ý ročn/k c/k/oŕun'sŕ/'c/<ýc/7 vý/etov. í/'e prvé bo// hneď po odstránení hran/čných zátarasov a otvorení
hran/čných prechodov. Osemnástč/enná skup/na smerova/a cez Šmo/ské mosty; dá/e/ popr/ heke Morave k býva/éniu hran/čnému prechodu
Krutá pr/ Ga/aroch. Prvá zastávka bo/a na Kar/ovom dvore, kto/ý za/ož/7
gróf Karo/ Pá/ŕŕy v roku 7780. Ďa/š/u -nep/ánovanú -zastávku s/ vynútZ/a rozvodnená Morava. Poskyt/a nám aspoň neopakovate/hý poh/äd na
bezstarostne p/áva/úce Zabute, krd/e d/'vých kač/c a spústu rozkv/tnutých snež/enok. Po ce/e/ trase heka dosahova/a až po hrádzu. Pr/ býva/om ga/arskom prechode sme s/ oddych//. Veď sme ma// za sebou
40 k/Vometrov. M/esta pr/ Morave, donedávna ešte nedostupné a ne
prístupné, sú predovšet/(ým pre m/adých /úd/' prítáž//vé ako "/Veznáme
územ/'e" b//žko nás. Možnosť spoznávať Pomorav/e / z rakúske/ strany
/e záž/tkom pre každého cyk/otur/stu.
-A Zá/esňáková, Láb -

Spev sa n/eso/ dedinou
/-/oc/ ve/konočné sv/atky sú už m/nu/ostou, vese/ou spom/enkou zostá
va "š/ahačka" v podaní /ábskych regrútov 7aký korbáč - pozr/ toto up//et// regrút/, aby pochod/ZZ domy v ktorých ma/ú už odrastené d/'evky Dobre vyš/batj poob//evať vodou č/ voňavkou, to /e /ch ú/oha. Vdáčné d/evčence -pohost/a, počastu/ú a na korbáč uv/ažu /árebnú stužku.
Pochod/ť ce/ú ded/'nu, na to treba pokračovaťvš/bačke až do večera.
potom, treba deň vyhodnot/'ť urob/ť záver M/ádenc/ tentokrát šZá
ha čku zakonč/7/ v kav/arnZ Fortuna. 7u sZ ešte zasp/'eva/Z a ozdobený
korbáč zaves/7/ "na k//nec". Ve/ká noc /e za nam/7
- Zá/esňáková, Láb -

7en/sový k/ub v Zohore vzn/ko/ v
roku 1988, keď bo// do užívan/a
odovzdané trZ fen/'sové dvorce.
Myš/Zenka za/ož/ťk/ub vzn/k/a ešte
n/eko/ko rokov predtým, keď zak/adate/Za preháňa/Z ten/'sovú /opt/čku po asía/tových cestách a
p/ochách. Za pomoc/ obce sa v
roku 7987 zača/Z budovať dvorce
na neatraktívne/ a zanedbane/ p/oche, na býva/om smet/sku. Začať
budovať na kope smet/a, na to
bo/a potrebná sZ/ná dávka nadšen/a, v/'e/y že to dokážeme. /V/e
všetc/ tomu ver/7/ a svo/ZmZ rečam/'
myš/Zenku znevažova/Z a spochybňovaZZ. Dosta// však ráznu odpo
veď Cez soboty po prác/ skup/'nka /údi na če/e s p. Mat/ov/čom a
p. Kovárom (pr/daZZ sa pp. /-/ubek,
V/cena, KZmZ/'čka, VacháZek, Jurkov/'č a dáZš/) dokáza/a ten zázrak a
už v /ún/ 7988 sa na kurtoch kona/
ma/strovs/(ý zápas so Šenkv/'camZ.
/Va zač/atku stá// tr/ kurty a op/oten/e. Všetc/ sme s/ vydých//, mys//ac, že už tvrdá robota /e za nam/,
že teraz budeme /en hrávať Lenže
potom nám chýba// šatne, sprchy
k/ubová m/estnosť.. Opäť tvrdá ro
bota. V hospodárske/ č/nnost/ sme
sa stara// o presadenú ze/eň v Brat/s/ave, kde sme zarob/7/ potrebné
pen/aze na stavbu soc/á/ne/ budo
vy (šatne, sprchy MC, kuchynka,
spo/očenská m/estnost). Zača//
sme v roku 7990 a v pr/ebehu ne-

Bran/s/av Kr/žan sa sta/ /ma/strom
okresu v dvo/hre ž/akov.
Úroveň naš/ch hráčov sa postup
ne zvyšova/a a v roku 7997 druž
stvo mužov vybo/ova/o postup do
//. //gy skup/na západ. Reprezen
toval sme na/menš/u obec v te/to
vysoké/sútáž/. Chce// sme sa vsútážZ udržať a/e my sme napokon
skonč/7/ na tretom m/este spomedz/ 8 družst/ev.
ČZnnosť ten/sového k/ubu, to ne
bo// /en sútáže družst/ev. OrganZzova// sme turna/e /ednot/Zvco^
kde s/' reg/strovaní hráč/ môžu vybo/ovaf body do ten/sového reb

ce/ého roka zača/a s/úž/ť svo/mu
úče/u. K/ub sa rozrasta/ čo do
počtu č/enov /' pohadaných akc/7,
tak sme muse// pr/stavať ešte /eden kurt (7995).Chceme, aby náš
areá/ bo/ na vysoké/ estet/cke/
úrovn/ a tak sa snaž/me a/ o pekné
prostred/e výsadbou ze/ene, trávn/kov, kvef/h a sústavným udrž/'avan/m pohadku a č/'stoty. /Vaš/m
c/e/om /e, aby areá/ bo/ pn?áž//vým
m/estom n/e/en pre ten/sto^ a/e Z
občanov obce ako m/esto rekreác/'e a oddychu.
Okrem budovan/a ten/'sového areá/u sme sa Zhneďpo vzn/ku k/ubu
zapo//7Z do ten/sových sútáží. Zač/na// sme od na/spodne/še/ pn'ečZ(y. Prvé ma/strá/(y sa hráva// /en na
/hr/skách súperom naše ešte ne
bo// dostavané. Prv/ zápas odohra/o družstvo dospe/ých (zm/ešané družstvo mužov a ž/en) v Ma/ackách v apr/7/ 7988. Výs/edok
nás neprekvap//, prehra// sme 0 .*
9, nez/ska/Z an/ /eden set. Prvý h/'stor/cký gem z/ška/ Rudo/í Kovár st.
Postupne sme zača// vyhrávať a/
sety a v prve/ sezóne sme dos/ah//
už prvé v/'tázstvo, a to nad ŠenkvZcamZ.
Ve/ŕnZ dobre sa v naš/ch zač/'atkoch dar/'Zo prác/ s m/ádežou. Medz/ detm/' bo/ ve/7<ýzáu/em o ten/s.
Z na/Zepších a na/vytrva/e/š/ch sa
vytvoh/o ž/acke družstvo, ktoré sa
neskôr sta/o okresným ma/strom a
-

ríčka. V súčasností uspor/adavame tr/ turna/e - dva turna/e mu
žov a /eden furna/ ž/en. V roku
7998 sme navyše uspohada//
ma/strovstvá Braf/s/avského regi
ónu mužov S týmto turna/om bo/a
veZká spoko/nosťzo strany hráčom
ako Z tunkc/onárov Brat/'sZavského
ten/'sového zväzu.
Vdáka tomu, že sme zabezpeč/7/
sponzora na t/'eto ma/strovstvá,
ude//7 nám Brat/s/avský ten/sový
zväz právo uspor/'adať turna/ Z v
nas/edu/úc/ch troch rokoch.
- K/MM B. F -

Na fotografii:
stoja: Ferdinand Matlovič, Vladimír Struhár, Vladimír Kimlička, Ľuboš
Kovár, František Hubek a Andrej Filip, Dano Valent, Vladimír Jurkovič,
Ada Ondríková, Lucia Kobelárová, Anetta Haramiová
klačia: František Ktiment, František Vicena, Andrej Sabol, Dušan
Valovič, Miroslav Polák, Branislav Križan
5
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Pštrosí steak z Lozorna
Podn/'Aan/e má rôzne formy a zameran/e. Zaŕ/a/' sme sa ešŕe nevenos/a//' podn/Aan/u -farmárčen/u. Po
roAu 7989 eAonom/cAé a po//f/cAé
zmeny oŕr/as// po/hohospodársŕvom, býva/é JPD sa rozpad//, preŕransformova//, šŕáŕne ma/eŕAy sú
spr/vaŕ/zované. Všeobecne všaA nevzn/A/a dosŕaŕočne vhodná
A//ma a poďm/'enA*y
pre rozvoj rod/nného farmárčen/a. V č/sŕej /
forme, a/fo /
jed/ný zdroj
obž/vy
v
podsŕaŕe an/
neex/sŕuje. \
farm árčen/e
je zaŕ/a/' /en aAo
s/ed/äjš/a č/nnosť
na ph/epšen/e.
V Lozome na dvore ro
d/nné/io domu p. Pudo/fa
S/'roŕu sŕoj/' "ranč". Samosŕaŕne
hospodáhac/ ro/n/Ap. S/roŕa má far
mu s exoŕ/'cAým a na S/ovensAu sŕá/e zv/ášŕnym chovom. Vo výbehu
behajú, d/bé ArAy naŕáhujú a zveda
vým/ očam/ gú/ájú pšŕrosy afr/cAé,

Zo života vtákov, ktoré nikdy
neiietaii
Jedna sam/ca do roAa znes/e cca
50 vajec, jedno váž/ pr/emerna 7,6
Ag, čo sa rovná hmoŕnosŕ/ cca 27
s/epač/ch vajec. Vajc/a začne sam/ca znášaŕ' až v druhom roAu ž/voŕa,
pr/ememe Aaždý druhý deň. V čase
páren/a, od apr/7a do oAŕóbra, preb/ehajú šŕyr/ per/ódy
op/odnen/a. V jed
nej per/óde znes/e sam/ca
70 - 75 va
jec a po
z/sŕen/,
\ č/ obsahu/u zar o doA,
u/ož/a
sa do
/Zahne
a po 47 42 dňoch /nAubačnej doby sa vy//ahne pšŕros/ča o
hmoŕnosŕ/ 7,3 Ag. 7yždeň poŕrebuje
ŕep/účAo, oAo/o 37°C, po ŕýždn/ sa
už oŕužuje na s/n/ečAu. Do po/roAa

dvo/prsŕé. Pôvodne pochádzajú z
južnej /Vn'Ay ŕ/eŕo sú z ho/andsAého
chovu.
Myš//enAa chovaŕ' ŕ/eŕo exoŕ/cAé vŕáAy Aŕoré majú vysoAú úž/ŕAovosŕ' od Ava//ŕného mása bobaŕého na
proŕe/ňy preArásneho per/a, Aŕoré
sa použ/'va v d/vade/n/cŕve, po exA/uz/vnu a nad AroAod/7/u vzácnejš/u
Aožu - zauja/a p. S/roŕu už dávnejš/e. Prejazd/7 ŕ/'s/cAy A//omeŕrov po
farmách na S/ovensAu a v Čechách,
až sa mu Aonečne pred dvoma
roAm/ podaň/o z/sAaŕj ŕeda draho
zap/aŕ/ŕ' záA/adné chovné sŕádo ŕr/o.
7r/o ŕo je jeden samec a dve sam/ce. 7r/o sŕá/o na zač/aŕAu jeho
chovu, Aŕofý dnes ŕvorf 79 jed/ncov
vo veAu do dvoch roAov.

ž/voŕa poŕrebuje zvýšenú sŕarosŕ//vosŕ' aAo pň hrabavej hyd/ne. Vo
vyššom veAu dobre znáša m/esŕne
A//maŕ/cAé podm/enAy Pšŕrosy n/e
sú náročné na sŕravu, medz/ Armov/ny paŕr/a jadrov/ny špec/á/ne granu/e a preobvšeŕAým ze/ené Arm/vo,
denná dávAa je 2,5 Ag. Dvojročné
pšŕrosy dosahujú hmoŕnosŕ' 700 Ag,
pn'čom ŕáŕo hmoŕnosŕ'je považova
ná za jaŕočnú. Vredy je mäso najAva//ŕnejš/e a najbohaŕš/e na proŕe/ňy. Pre svoju nuŕr/čnú hodnoŕu je
hodnoŕené vyšš/e aAo b/e/e másá
byd/ny a/o /yb.

m e n u ____________

do záA/adného chovného sŕáda,
Aŕoré je záA/adom úspešného a
zdravého chovu, bohaŕsŕva a z/sAu.
Ma/o by ŕo ŕaA byť
Pod/á s/ov p. S/roŕu na S/ovensAu
sú chovaŕe//a pšŕrosov združení v
asoc/ac/7. /Vajváčš/'a farma je v Očovej, jeho farma počŕom pšŕrosov je
druhá najváčš/a. /Vajváčš/m prob/émom pre chovaŕe/bv je nájsŕ' odbyŕ.
Pre s/ovensAý ŕrh je ŕoŕo množsŕvo
ve/Aé a prebyŕočné, nedoAáže produAc/u pšŕros/eho mása "s/rov/ŕ".
Pre zabran/č/e, Ade dopyŕ sŕá/e rasŕ/e, je s/ovensAá ponuAa s/abá,
nedoAáže zabezpeč/ŕ' p/ynu/é dodávAy váčš/ebo množsŕva mása. /Va
S/ovensAu pr/ŕom rapfdne A/es/a
cena pšŕros/eho mäsa, najdrabš/e
bo/o na pochúŕAu - pšŕrosf sŕeaA 800 SA za A//o. Dnes najAva//ŕnejš/e
mäso sa predáva za ŕr/ sŕovAy a ŕ/ež
n/e je záujem. /Va S/ovensAu chýba
spracovaŕe/šAý pr/emyse/ - neex/sŕujú of/c/á/ne b/ŕúnAy ba//ame, spracovan/e na po/ofova/y. Chýba Au//nársAa ŕrad/c/a a ŕ/ež so/venŕná
A//enŕe/a. /Vapr/A/ad výrobAy zo
pšŕrosej Aože paŕr/a medz/ exA/uz/vne a cenovo dosŕupné sAuŕočne /en najbohaŕš/m vrsŕvám.
/Vapr/eA ŕerajš/m prob/émom sa p.
S/roŕa nevzdáva, ver/', že sa časom
zmen/a podm/enAy že sa nájdu odberaŕe//a a spracovaŕe//a arŕ/A/u,
Aŕo/ý svojou Ava//ŕou a hodnoŕou n/e
je momenŕá/ne "zauj/mavý", a/e má
ve/Aú budúcnosť Ver/ že na pšŕrosom sŕejAu s/ bude v budúcnosŕ/
pocbuŕnávaŕ' v/ac /abužn/'Aov. Žaŕ/a/'
je súčasŕou s/ávnosŕného menu pre
jeho rod/nu.
Podn/Aan/e v ŕejŕo ob/asŕ/ môže
vyvo/ať záv/sŕ' /en u ŕých, Aŕon n/č o
ňom neved/a. Preŕože vz/aŕ' svoj
osud, prosper/ŕu svojej rod/ny do
v/asŕných rúA. /S na ŕo ŕreba odvahu/

Os/avy sv/aŕAu práce majú ve/á po
dôb. Pracov/ŕ/ Záhorác/, Aŕorf využí
vajú Aaždú vo/hú chv/7ú a "dob/ý
čas" na práce v záhradAe, č/ na po//ach -os/áv/7/sv/aŕoA práce prácou.
Predsa /en s/ naš// čas na sŕavan/e
máje -podujaŕ/e, Aŕoré sa ŕenŕo roA
Aona/o v Sŕupave, v Jab/onovom, v
ZáhorsAej Sysŕr/c/ /všade, Ade sú A
d/spoz/c/7 has/č/ a sŕaŕn/' m/ádenc/
ochoŕnf posŕav/ŕ' máju a dobre sa
zabav/ŕ! V Ma/acAácb sa na prvého
mája Aona// os/avy pod zášŕ/ŕou
mesŕsAého úradu, na námesŕ/ sŕá/a
ŕn'búna, chv/7ú sa rečn//o a poŕom
poAračova/a /údová vese//ca.
Pre der/ sŕupavsAej šAo/y bo/o urče
né podujaŕ/e f Ao mesŕo 2000, Aŕoré
pr/prav//o obč/ansAe združen/e /ný
rozmer v ZámocAom parAu. C/e/bm
podujaŕ/a bo/o šporŕovo -zábavnou
formou os/ov/ŕ' der/ A aAŕ/vnej účasŕ/
na ŕvorbe ž/voŕného prosŕred/a.
V Sŕupave sa v poobedňajš/cb hod/nách Aona/ druhý ročn/'A fuŕba/ového zápasu o pohár Prvého mája.
/-/ra// sŕan pán/ - /nŕemac/oná// proŕ/
sŕupavsAým hádzanárom. Zápas
sAonč/7 yýs/edAom 2/2, na jedenásŕAy vyhrá// sŕan pán/, Aŕoň s/
odn/es// pohár v/ŕáza. SponzorsAy a
organ/začne podujaŕ/e zabezpečova/a m/esŕna organ/zác/a KSS.
Gu/áš bo/ výborný, počas/e pr/a/o,
v/ac už organ/žáŕor/ urob/ŕ'nemob//.
Pre der/ mesŕo a MsKS zorgan/zova// deŕsAú d/sAoŕéAu, v programe
vysfúp/7a sŕupavsAá sAup/na h/sŕohcAého šermu L/PSdS so sAuŕočne zauj/mavým /nap/ňavym pro
gramom. Prvomájové os/avy sa
n/es// v duchu dobrej ná/ady a chuŕ/
/úd/ zabav/ŕ' sa, sŕreŕnúŕ' sa so
známym/. Bez po//ŕ/Ay ve/Aých s/ov
a ešŕe váčš/ch s/ubov, z Aŕo/ých sa
n/Aŕo nenasýŕ/.

-ps-, foŕo/ P Pác-

-ps-

/Vová ŕrad/c/a
Jab/onové - Obecné zasŕup/ŕe/šŕvo pnja/o rozhoďnuŕ/e, aby v obe/
bo/a za/ožená ŕrad/c/'a "Sŕavan/e má/e", ŕenŕo roA pod paŕronáŕom
Aom/s/e pre /ru/ŕúru a spo/očensAý ž/voŕ. S/ávnosŕ' sa Aona/a v
soboŕu 7. n?á/a na pn'esŕransŕve pred obecným domom, v pro
grame vysŕúp/// der/ MŠ a ZŠ. Pre d/váAov ma// pr/pravené
pap/erové Aveŕ/nAy Atoré sa na m/'esŕe predáva//. VýŕážoA- z preda
ja /e určený na os/avu Dňa der/. /Va počúvan/e a do ŕanca hra/a
hudobná s/cup/na Kaŕer/nec - Kočan. V pr/7?ovore sŕarosŕa obce p.
Koŕes pnpomenu/ a/ výroč/e os/oboden/a Sov/eŕs/tou armádou /
h/sŕór/u vzn/Au sv/a&u práce. V závere vys/ov/7 náde/, že "Sŕavan/e
má/e" sa sŕane ce/oobecnou ŕrad/c/ou a od budúceho roAu sa
bude /fonaŕ' pod zášŕ/ŕou m/esŕnych pož/am/ko^ Aíon ŕúŕo pn/ež/ŕosŕ'využ//ú a/ na os/avu a počesť svo/ho paŕrdna sv. F/or/ána.
-/ab-

Podnikanie a zisk
/VapneA ŕomu, že pšŕrosy n/e sú ná
ročné na Arm/vo, na poč/aŕAu ŕohoŕo podn/Aan/a sú vysoAé /nvesŕ/b/'e
-

Prvomájové
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-

Po&p^jštútiskc zvesti

Doŕn ptný kvetov

Deň Zcttic

Stupava S pr/chodom /ar/ zakv/'ŕ// n/e/en sŕrozny p/vos/enky a ŕu/zpány a/e
a/ zzbové kve/y Medzz ve/h?/ vdäčné, a/e na sŕarosŕ/zvosť ziáročné zzbové
rasŕ/z'ny paŕr/ zom/'ca hybr/dná (/-//'ppeassfrum Hybr/dum)
Po z/mne/ sŕarosf/zvosŕ/ sa bohaŕým zakv/7nuŕ/m odvdäč/7/ zom/ce svo/mu
sŕarosŕ//vému ošeŕrovaŕe/bv/ pánu Jánov/ Kahánkov/. Jeho rod/nný dom sa

Vysoká pri Morave - Každý rok
22. apr/7a má sv/'aŕok naša modrá
p/anéŕa ZEM. Prvýkráŕ sme s/ ŕúŕo
pr/7ež/7osť s/ naše/ obe/ pr/pomenu// pred ŕrom/ rokm/ na podneŕ
uč/Ye/zek a der/ maŕerske/ ško/y.
Odkedy os/avu/eme Deň Zeme
prácou zameranou na z/epšen/e
a skráš/en/e žzvoŕného a pracov
ného prosŕred/a. Do ŕe/ŕo č/nnosŕz
sa zapá/a/ú der/ / dosp e//'. Pr/prav/ na fohŕoročný Deň Zeme zača//
z /n/c/aŕ/vy sŕarosŕu p. M. Lapč/íka
už nz'eko/ko mes/acov vopred.
Jednou z dobre zorganizovaných
akc// bo/a ce/obecná upraŕovac/a
smená - uprav/7/ sa pr/edom/a do
mov, verejné pr/esŕransfvá, parky
z/zkv/dova/z sa dz'voké sk/ádky a
občan/a ma// možnosť zbav/ť sa
ŕa/fého odpadu, /do/ý sa bežne z
obce nevyváža. Podákovan/e paŕh predovšetkým č/enom po/bvn/ckeho združen/a, rybárom, dô
chodcom a špodovcom / osŕaŕným účasŕn/Trom bhgády. Pod
hes/om "Zve/ádú/ a chráň,?" sa v
mes/ac/ apr/7/ pod veden/m pos/ankyne ObZ p. Lad/s/avy Drdov/čove/ vysad/Vo v obe/ vyše 300
sŕromov a okrasných kr&ov. /4spoň č/asŕočne sa tým obnov//a
časť vere/ne/ ze/ene v obe/. Pekný /rus práce ph č/sŕen/ Vysoč/anskeho poŕoka odv/ed// der/ ZŠ s p.
uč/Ye/kou, pos/ankyňou ObZ Bo
ženou Ševčz'kovou. Z /raná/a, v
/dorom sa usadz/a bobr/a rod/na
dos/ova vy/ov/// nespočetné
množstvo ŕ//aš, a/e / /ného odpa
du. Deťom zostáva/ rozum stáť

rak zmenz/ na skuŕočne ra/skú záhradu. Posúdfe sam/ -v /ednom črepn/ku
rasfú po šŕyrz c/bu/e, z každé/ czbu/e, ak sa rasŕ/z'ne dobre dar/ vyrasfú po
dve sŕonky a na ŕýchfo yykv/ŕne 4 až 6 krásnych ve/kých zvoncov/7ých kveŕov. Prevažne sú červene/ farby, a/e pán Kahánek, /do/ý sa kveŕom venu/e
po ce/ý ž/'voŕ, ume/o ope/ú/e, expehmenŕu/e, a fak / men/ /arbu kveŕov napr/k/ad na b/edoružovú. V /eho byŕe rasŕ/'e a/ däf/ovn/k vypestovaný zo
semz'ačka, ben/am/n - pesŕovaný ako sŕromček, na dvore rasŕ/e k/wz, z
/dorého už m/nu/ý rok pozb/era/ zprvú úrodu. P/ody s/ce nebo/z ŕaké ve/ké
ako na /efáku, pr/7oženom k saden/ezam, zaŕo bo/z chuŕné a s/adké.
dš/ächŕz/á zá/úba, /dorou sz sprz/emňu/e žz'vof na dôchodku, pr/náša úž/ŕok
a poŕešenze ce/e/ rod/ne. Nauč/7 sa rozum/'eťpóde, rasf//nám a /eho odme
nou sú n/e/en kv/ŕnúce zom/ce, a/e a/ fro/z'ŕá úroda v /ednom roku.
Nech sa Vám dar/ pán Kahánek/
-ps-

Pozvánka na výstavu
motýľov
Stupava Každý z nás urč/te pozná krásu motý//ch kr/de/ a /ch pôvab,
/dorým spestru/ú pr/rodu oko/o nás. S motý/mz sa môžeme stretnúť od
skoré/ /ar/ až do neskore/ /esene. Ľ/eta/ú ŕa/rmer všade, /fde /e aspoň
/rúšok vegeŕác/e poŕrebne/ pre ž/vof /ch húsen/c. Sŕrefáme /ch časŕo,
no mnohokráŕ /ch preh//adame, a/ebo vôbec neŕuš/me, aké množsŕvo
/ných, zau//mavých a nádherných druhov sa nám sŕráca rovno pred
očam/. Na sveŕe ž//e ohromné množsŕvo rôznych druhov v ce/e/ šká/e
roz//čných /ar/eb a ŕvarov. M/e/doré z n/ch móžefe v/d/eť ak navšŕ/v/ŕe
výsŕavnú s/eň Ku/ŕúmeho domu v Sŕupave od 28. 5. 7999 do 4. 6.
7999. Na vašu návšfevu sa ŕeš/ Mad/n Jage/ka.

-

nad tým, /do môže do tak krásne/
a č/ste/ vody nahádzať staré
koč/íky kos t/y sporákom ch/adn/č/ek, staré hrnce / auŕobaŕér/e.
Vytrva/ý dážďpre/caz/7 p/án deťom
MŠ, /doré chce// a/ v fomŕo roku
č/st/ť /esnú cestzcku v Hornom /ese. M/nu/ý rok na nej nazb/era//
mnoho p/astových a sk/enených
ŕ//aš, konzerv, p/astových taš/ek a
sáčkov; pneumatzík a /ného odpa
du. 7/eto aktz'v/ty sú súčastou eko/og/cke/ a env/romentá/ne/ výcho
vy ktorá sa up/afňuye už u der/
predško/ského veku. Nemožno
však v obe/ preh/z'adnuť /' n/ektoré
negat/vne /avy ba dos/ova až vanda//zmus n/e/dorých /ednot//vcov.
Smutný bo/ poh/äd na dorezané,
do/ámané a vytrhané stromčeky
//p, /doré v areá// že/ezn/čne/ stan/'ce neprež/7/ an/ /eden deň.
Smuŕný /e /poh/ád na zohyzdené
sŕhebomé smreky na m/estnom
c/'ntorzhe, /doré dokatova/a ruka
vanda/ov Netešz^ zaráža poh/ád
na /ropy smetz'a na m/esfach, /do
ré ruky br/gádn/kov v /arne/ smene vyč/st/7/. Neštást/m pre obec
/e, že ŕ/ŕo "t/'ež občan/a" zostáva/ú
v anonym/te. y4k o n/ch a/ v/'eme, v
snahe vyhnúť sa nepn/emnosŕ/am, radšej m/č/me. Preto zostáva
Deň Zeme výzvou uvedom/ť s/, že
"... hoc/ sme sa nauč/7/ /z'etať vo
vzduchu ako vťác/, p/ávaťvo vode
ako /yby mus/me sa nauč/ť ž/ťna
Zem/ ako Ľ L/DM..." práve o to v
naše/ obe/, / /ceď ešte s mnohým/
prob/émam/, us/7u/eme.
Dr. /4nna7omeč/cová

Múzeum bude otvorené
Pýchou Stupavy, dokladom jej kultúrnosti a bohatej keramikárskej tradície
bolo od roku 1968 Múzeum Ferdiša Kôstku. Rozsiahla expozícia zjeho tvor
by i predmety a nástroje súvisiace s výrobou keramiky boli inštalované v
rodnom dome a dielni tohto prvého národného umelca. V roku 1997, po
dlhšom prerušení riadnej prevádzky, vtedajší správca múzea Malokarpatské
múzeum v Pezinku, pristúpil k rozsiahlej rekonštrukcii budovy. Doteraz boli
ukončené práce na výmene krovu, strešnej krytiny, rekonštrukcia elektroinš
talácie v obidvoch budovách, maľovka interiéru i vonkajších stien budov.
Počas rekonštrukcie prešla správa múzea pod intendantúru v Malackách,
pričom práce pokračovali podľa harmonogramu. Na obnovu múzea boli
vyčlenené účelové prostriedky z Fondu Pro Slovakia vo výške 400 tis. Sk a
krajský úrad Bratislava poskytol čiastku 200 tis. Sk. V tomto období sa
pripravuje inštatlovanie stálej expozície, ktorú bude realizovať odbomý pra
covník múzea Ing. M. Spál pod vedením p. Magdy Kostkovej. Od 1. apríla
múzeum prešlo opäť pod správu Malokarpatského múzea v Pezinku. Podľa
slov riaditeľky múzea p. Dolskej, na rekonštrukcii má veľkú zásluhu aj
primátor mesta Stupava, ktorý intenzívne spolupracoval a "dozoroval"
priebeh prác. Obnovené múzeum sa stane súčasťou kultúrneho diania v
meste. V budúcnosti by malo ožiť aj nádvorie napr. funkčnou keramikárskou
dielňou.. Zatiaľ sa už pripravujú pútače, informačné tabule a ostatná komu
nikačná grafika. Podpora zo strany mesta je napríklad aj v tom, že pre pra
covníkov múzea vyčlenilo pri mestskom úrade jednu miestnosť ako
kanceláriu. Podľa jej slov múzeum bude verejnosti sprístupnené v júli t.r. -ps7

-
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BRAMAC
S T R E S N E SY ST ÉM Y
!POZOR! strešné !aty 30/50 -3, 4, 5, 6m

AKC!A 9 , 9 0

Sk/bm

STRESNE OKNA

SLO V EN SK O
G R U P P E G LEIN ST A T T EN O S T E R R E IC H

*
A navyše *
zdarma *
*

výpočet striech
špecifikácia materiáiov
poradenstvo
skiadovanie 1 rok

S ľB E Š N É OKNA VELÍ/X Z/ÍKLAD OBYTNÉHO
PODKROV/A
Dnes /e už všeobecne známe,
že keď/e podkrov/'e dobre uro
bené, /e ŕo v ráme/ bane/ budo
vy na/zdravš/e prosŕred/'e. 7o
preŕo, /ebo prach a šp/na sa
zd/žu/ú na/v/ac pr/ zem/ a von
ka/š/ h/uk, vzh/ádom na výšku a
zoš/kmen/e sŕrechy /e ŕak/'sŕo v
podkroví na/s/abšŕ Pr/ výsŕavbe
obyŕného podkrov/a sa urč/ŕe
sŕreŕneme s po/mom sŕrešné
okno. Práve ŕoŕo okno /e rým
na/c/Y//ve/š/m prvkom v sŕrešne/
konsŕrukc/7. Okrem ŕoho, že mus/'odo/ávar'snehu a daždu, mra
zu a s/nečným horúčavám, v/chr/c/ a krupob/ŕ/u, musí do pod
krov/a prepusŕ/ŕ'svef/o a vzduch,
mus/' byŕ' oŕváraŕe/hé a umožňo
vať konŕakŕ s ex/er/érom. Sú ŕo
dosť proŕ/chodné pož/adav/% a
preŕo s/ výber sŕrešného okna
zas/uhu/e m/mor/adnu pozor
nosť
F/'rma VELUX sa sŕa/a sveŕovým
//drom na ŕrhu so sŕrešným/ ok
nám/ z nas/edu/úc/ch dôvodov;
7.Prvoŕr/edna a pnsne s/edovaná kva//ŕa výrobných maŕen'á/ov
(7ame/ované /mpregnované dre
vo zo severske/ borov/ce, dvo/sk/á p/nené vzácnym/ p/ynm/,
a ŕď .J predurču/ú vysokú kva//ŕu sŕrešných ok/en VEÍUX.
2. V/ac ako 50 -ročné skúsenosŕ/ vo vývo// sŕrešného okna dá
va/ú dosŕaŕočné záruk/ proŕ/ zaŕekan/u.
3. O d/žke ž/voŕnosŕ/ okna hovoh
skuŕočnosť že sŕrešné okná
VELUX s/úž/a spo/áh//vo už
n/eko/ko desaŕroč/', a ŕo a/ v
exŕrémnych podm/enkach v
Grónsku a/ebo na vysokohors/(ých chaŕách a hore/och.
4. Jednoduchá monŕáž, /áhké
ov/ádan/e a komŕorŕná obs/uha
rob/a sŕrešné okná VELL/X ve/m/
popu/árnym/.
5. L/ce/ený a komp/eŕný výrobný
program č/ kráŕke dodac/e /ehoŕy uspoko/a a/ ŕoho na/náročne/š/eho zákazn/'ka.
6. Kva//ŕný a spo/áh//vý serv/s š/n
dobré meno ŕ/'rmy VELUX medz/
vere/nosŕou.
7. Bezp/aŕné poradensŕvo a konzu/ŕác/e oceňu/ú všeŕc/ odbom/c/ z ob/asŕ/ sŕavebn/cŕva
Ak sa rozhodneŕe pre VELUX,
odmenou Vám bude pobyŕ v
m/esŕnosŕ/ s krásnym výh/ádom
na panorámu oko//ŕých sŕr/ech
a pn/emná aŕmosŕéra /nŕehéru,
kŕorá /e daná všeŕkým podkrov/'am.
Vb/ba /e Maša - a nech sa Mám
pr/;emne býva.
JJJ

P o & p A jš f t ín s lt c z v e s t í

Z á h o rs k á B y s tric a

Bysŕričania, čo vy na ŕo?

T

alebo 100 dní starostu
OŕázAa "Čo vy na ŕo Bysfr/'čan/a?" v
duc/iu Aŕore/ sa n/eso/ mó/ predvo/ebný míŕ/'ng, /e a bude, zdá sa
sŕá/e aAŕuá/na počas ce/ého vo/ebného obdob/'a. Preŕo sa vám bu
dem v nos/e/ rubn'Ae - Čo vy na ŕo,
Bysŕnčan/a? - pr/'hováraŕ/ v budúcnosŕ/. /Vás ž/'voŕ / naše snažen/e
zvyča/ne hodnoŕ/me v urč/ŕých
časovýc/7 úseAoch. Od z/ožen/a
mó/ho sŕarosŕovsAého s/ubu ubeh/o
700 dn/'. Je ŕo ve/á a č/ má/o na ŕo,
aby som mobo/ predsŕav/ŕ' AonAréŕne výs/edAy práce ML/ smerujúce A
nap/ňan/u vo/ebného programu?
V ŕomŕo AráŕAom období som sa vo
váčš/ne pnpadov sŕreŕo/ s aAŕívnym
pr/sŕupom Vás, občanov, A vec/am
vere/ným. Mechýba/a z Vaše/ sŕrany
an/ dobre m/'enená rada č/ úpr/'mné
povzbuden/'e. S dobrou odozvou
sAonč/7a "Jarná aAc/a", do Aŕore/ sa
mnob/' z Vás zapo//7/. Zároveň sme
od Vás obdrža//' v/'acero podneŕnýcb návrhov Aŕoré sa budeme v
b//žAe/ budúcnosŕ/ snaž/ŕ' zrea//zovaŕ'. Zorgan/'zova//' sme pre vás
zdravoŕnú preh//'adAu v ráme/ pro/eAŕu Zdravé mesŕo. V preh//'adAach
ŕaAéboŕo cbaraAŕeru bod/áme po-

Aračovaŕ' /' na záA/ade pochva/ného
vy/adren/a vyšeŕru/úc/'ch /eAárov na
Vášu adresu. Podar/Vo sa nám roz
šír/ŕ' pnesŕory m/esŕne/ An/žn/'ce.
7ým sme vyŕvor/7/ dôsŕo/né m/'esŕo
pre naš/ch menších /' váčších č/ŕaŕe/ov. Zača// sme práce na odpraŕávaní nahromadene/ zem/ny na býva/om /ybn/Tru, Aŕoré sú spo/ené s vyŕvoren/m pr/'esŕoru pre reAreačný
áporŕ. V ráme/ /nvesŕ/čne/ výsŕavby
sa rozbeh//' práce na doAončení
Hargašove/ u//ce. V p/nom prúde /e
reaAonšŕruAc/'a vozovAy na Ko//árove/ u//'c/. Pred podp/som /e zm/uva o spo/uprác/ s novým /nvesŕorom
na /oAa//ŕu V/AovAy Aŕore/ p/nen/e /e
podm/'enené vybudovaním Aana//začného zberača na Púŕn/cAe/ u//c/.
Je ve/ä vec/ nacbádza/úc/ch sa v
šŕád/u pnpravy a rozpracovanosŕ/,
a/e o ŕom až v budúc/ch č/s/ach
Podpa/šŕúnsAych zvesŕí
Venm, že spo/u s pracovn/čAam/
MÚ sa nám podar/ /' v dá/š/ch
dňoch nas/edu/úc/ch po ŕe/ŕo sŕovAe, doAázaŕ' Vám, že sme ŕu h/avne
pre Vás. Ve/m/ s/ cen/m a som vdáčný za Aaždý pre/av podpor/ a ŕrpez//vosŕ/. V/ad/'m/r Kubov/č, sŕarosŕa

V ie t e , ž e . ..
V ZáhorsAe/ Bysŕr/c/ máme nas/edovné zahaden/'a, v Aŕo/ých sa
móžeŕe občersŕv/'ŕ/
-Rešŕaurác/'a "Bystr/čanka" v
Spo/očens/rom dome
-Hosŕ/nec "U /vá^a' pň Aosŕo/e
-/-/osŕ/nec "L/ ŠrámAa" na
Aonečne/ auŕobusu č. 702
-Pešŕaurác/'a "Kohúŕ/k" na
Aonečne/ auŕobusu č. 702
-Suŕeŕ "A/a p/ácAu" -po/bvn/'cAy
areá/
-Rešŕaurác/'a "U Pa/du " na
7ešedíAove/ u//c/
-Bu/eŕ "Šporŕ c/ub" na šŕad/óne.
Výborný ch/ebz'A móžeŕe Aúp/'ŕ' v
peAám/ "L/ F/or/án/ra"

Peháren Q Floriánha

Ospraved/ňu/eme sa;
Par?/ vedúce/ preda/ne poŕrav/n,
Aŕore/ názov a oŕvárac/e bod/ny
bo// nesprávne uvedené. Opravu/eme názov "V Kúce" na správny
'V Kúre".
Ospraved/ňu/eme sa a/ pan/ Fm///'/' OsusAe/, More/ výš/vAy bo// ozdobou Ve/A*onočne/ výsŕavy v
ZáhorsA*e/ Bysŕr/c/ a Aŕore/ meno
v č/án/ru nedopaŕren/m nebo/o
uvedené.
Om še v Záhorskej B ystrici
v ietnom čase budú
pondeiok - piatok o 18.30
v sobotu o 8.00
v nedeľu o 8.30 a 10.00

vžac N a čď a A o s a rd m A y
Záhorská Bysŕr/'ca - /Vapr/eA ŕomu, že všade poču/eme, aAo má/o sa
číra, u nás ŕo n/e /e ce/Aom pravda. Svedčí o ŕom a/ návšŕevnosŕ'
M/esŕne/ An/žn/'ce. /4Aby sme sa pozerá// na ŕo, aAý veA /e ŕu zasŕúpený,
sú ŕu všeŕAy vekové Aaŕegdr/'e, a/e na/má m/adí a ŕo /e poŕeš/ŕe/bé.
Množsŕvo Aníh a m/n/phesŕor nedovo/ova//' váčš/e aAŕ/v/ŕy a predsa
vždy sa naš/e/ phesŕor na "Krá/á č/ŕaŕe/ov", rôzne súŕáže a besedy.
7eraz sa naša An/'žn/'čAa rozrásŕ/a. Dosŕa/a nový phesŕo/; váčší aAo
pôvodný, ŕaAmer raz ŕaAý. /4Aú radosŕ' ŕo spôsob//o, v/dno na ŕváracb
pracovníčoA M/esŕneho úradu pan/ 7bnAy MoAove/, ^/enAy Marošove/,
BoženAy Kub/Aove/ a dá/š/ch, Aŕoré obeŕave/ An/'hovníčAe pomáha//'
nové pu'esŕo/y zar/ad/ŕ' a upraŕaŕ!
V dnešne/ dobe veru č/n zás/užný. Kn/'by sú čoraz drahš/'e a možnosŕ'
Ava//ŕne/ Au/ŕú/y sa veru nesŕupňu/e a ŕaAáŕo aAŕ/v/ŕa /e v/ac aAo víŕaná.
VdáAa sŕarosŕov/ a zasŕup/ŕe/šŕvu, že naš// pochopen/e a prosŕbedAy na
ŕenŕo v/'ac aAo poŕrebný Au/ŕúrny sŕánoA, aAým An/žn/'ca bezpochyby /e.

Poznáŕe ŕen nádherný poc/ŕ. /deŕe
zadumaný po cesŕe a zrazu Vám
udr/'e do nosa vôňa ch/eba a vy
v/'eŕe, že sú ŕu dobrí /ud/'a nab//žAu.
Veďch//eb von/'a aAo ž/voŕ.
V ZáhorsAe/ Bysŕr/'c/ ved/á námesŕ/čAa, Ade sŕo/í socha sv. f/ohána,
/e ŕaAýŕo dom vóch/eba
"PeAáreň u
P/or/ánAa".
Ma//'ŕe/' /ng.
KubasAý ŕu pod/á v/asŕných recepŕur peč/e so svo//'m Ao/eAŕívom v/ac
druhov výrobAov. Z ma//čAébo
oA/'enAa sa nes/e vôňa rožAov aAo
po/mes/ace, s/n/ečAa žem/í a bochn/'Ay ch/eba. VšeŕAo ŕo podáva
usm/'evavý muž so ž/Č//'vým poh/ádom. Mnohí z nás hneď od oA/enAa
bonŕôn, nebonŕôn ž/'adosŕ/'vo zah/ýzame do ŕýchŕo dobrôŕ. Osŕáva /en
dodar; Dobrú chuď

Pozvánka na íutba!
Vyžrebovanie Súťaže Starší dorast - JAR 1999
TJ Záhorská Bystrica - TJ Jarovce 16.5. 15.CO
FK Pozemné stavby - TJ Záhorská Bystrica 22.5. 9.00
TJ Záhorská Bystrica - TJ Kablo 30.5. 15.00
TJ Ekonóm- TJ Záhorská Bystrica 6.6. 12.00
TJ Záhorská Bystrica - FK Stupava 13.6. 15.00
V yžreb o van ie súťaže IV lig y S e n io ri - ja r 1999

TJ
TJ
TJ
TJ
TJ

Poďahovanie občanom
Ďakujeme našim občanom za dis
ciplinovaný prístup a záujem o ak
ciu "Deň zdravia" v rámci aktivity
"Zdravé mesto". Aj v budúcnosti
sa budeme snažiť podobné akcie
zabezpečiť, veď zdravie je to naj
lepšie a najcennejšie, čo čiovek
môže mať.
starosta Záhorskej Bystrice
Vladimír Kubovič
-

B y s M c í 5 a M ž A n iz A y n e b u d ú

Záhorská Bystrica - TJ Kablo 16.5. 17.00
Jarovce - TJ Záhorská Bystt-i^a 23.5. 17.00
Záhorská Bystrica - FK Pozemné stavby 30.5. 17.00
Vajnory - TJ Záhorská Bystrica 6.6. 17.00
Záhorská B ystnca - TJ Rovinka 13.6. 17.00

V yžreb o van ie súťaže Ž ia c i - ja r 1999

K rasňany - TJ Záhorská Bystrica 15.5. 9.00
TJ Záhorská Bystrica - TJ Lamač 23.5. 13.30
Domino - TJ Záhorská Bystrica 28.5. 15.30
TJ Záhorská Bystrica - FK Dúbravka 6.6. 13.00
FCL D.N.Ves "B" - TJ Záhorská Bystrica 12.6. 13.30
Stranu pripravita Dr. Gabrieia Škorvánková
9
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AVET -ELEKTRO
Marchéggska 2, Stupava

Stavebná chémia

(oproti Domovu dôchodcov)

H sanačné omietky
H prísady do mált a betónov
as maitový ptastifikátor Febmix
H urýchľovač tuhnutia
a stierky proti t!akovej vode
n stavebné !epid!á
H nemrznúce prísady do máK a betónov

Vám ponúka:
TELEVÍZORY
TV STEREO
V!DEÁ
STEREO SYSTÉMY
CHLADNičKY
PRÁČKY
M)K. RÚRY

OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD

6990,11490,7990,7990,8490,9690,3990,Otvorené:

Na nami dodaný tovar je
zabezpečený záručný
aj pozáručný servis.
Predaj aj na spiátky bez ručiteľa.

Ekonomicky výhodné a jednoduché pouittíe

Po - Pia:
9°°. 13°° 14°°-18°°
So:
9°°- 12°°
Tet.: 07/ 65 93 39 77

íirma

! § * T M
H H

Cukráreň

H

H

^

%3!

Vám ponúka:

Vám ponúka:
#ve!ký výber zákuskov, tort,
cukroviniek, atko-neatkonáp.
a tabakových výrobkov
#možnost objednávok zákuskov
a tort k rôznym prítežitostiam
Radi Vás privítam e v príjemnom
prostredí našej matej cukrárne.

^

!

07/ 459 80 197

adresa: HTAN-GT, export-import s.r.o
1
H iavná3 2 4
r^*
<3°

!--- ------ , R O V IN K A

y-J

Agátová u!ica (pri KD)
Stupava

Te!.: 07/ 65 93 50 63

wa/e jp/e^/ové ko^re^o/y, kíore yyn/'-

Č í/M

W íľ

ko/M kva/z7oM.

we/kýcA jb rw áe/z, v ŕzeabwze/ Jo/?e ee-

JeJ^OM z ŕýeAZo /ZrZew j e *ye/TM /oč/výcA ^ p/e^ŕoiyeA s/ro/ov, kZorý ^ervZ^M/e .yZrq/'e, opravM/e a zároveň j e Zp re -

we^/ow, v ^?or/e - í/o/)roM Aáí/^a^OM.

í/q/ca kom presorov

T í/ro k e / /eeAn/cke/' ^erčj7?o,s*// wa 5*/ove^kM a v hZ/zko/^ zaA ro n /c/ j e <S*ŕMp^V<3
f ako ŕec/z?? ZcM ZÓk/ač/^ú! v
o J h o re ^Zrq/ov n <3 yýro/)M ŕ/akoveAo
vzJMc/?M <2 zarZač/efz/ ŕz<3 ú p ra v a Z/akove/zo vzJ^e/?M. ^ ^Zupave vo vzŕb/m Ár
poe/M o/?yvaZe/bv /e v r á w c / 67^ a s / M<2 /'v á č í/ p o č e / //r /e w , kZore pracM /i/ v
ŕO?7?ŕO Zč7M//waV0^ o poZre/?^ow oáŕ&ore. P re č o j e ŕo rak? ^ e e w e ^ /á r^ /, k /o rb
.skonc//a výro^M cewenZM v roku /P<$2,
.M po^ZMp^e yy/)íVí/ova// v /a e e re čm no^ŕZ, kZore ^ervZ^ova/Z cew en Záruky /?rZewys*e/ Ma 6*/ovemkM. ^ rd w c / ZýcAŕo e/n^o^Z/ ^ o /a yy/?Mí/oví7??ó w ^Z er/á/^e o
p e r^ o ^ ó /^ e o p ra v o v ň a .yZro/'ov n <3 .S'Z/<3cený vzí/McA..

Á T O ^ P ^ E ^ O ^ F T V Co/m rg.
TbZo y /rm a j e n<q/'vocí/ v ý robca
.skr^ZkovýcA kom presorov v TVe-weckM.
6*orZZwenZ výrobkov Ze/ZoJ? rw y je
ve/m / í/ro k ý a v króZkosZ/ Ao
m ožno rozí/e/zľ n a ; skrnZkove
kowpre.so/y, p/esZove kom presory,
SMŠ/cky VZí/Mc/?M, Z0rZ0(/enZí7 n <2
MprňfVM VZí/Mc/?M <2 SpWCOVňfnZe konJenZM, yysoko/Zokove kom^reso^y, J o Z/bč<2 c/e kom presory, po/<2 Zč/ne
kom presory, č/ncAoí/Zo, vzí/^cAove nbsZro/e o nár^í/za.
P r e m ens/e sZove/^^e y/rm y v našom
o k o // .s*M z Zýc/zZo výrobkov zoM/'/m^ve
nq/'mb p o /o zí/n é kom presory, kZore j e
m ožne zopq/7/' /' z a o.sohŕzý aMfowo/)//.

Po zwe^e ^po/oče^kýeA poJ^/enok ^0

Áľow^re^o?y

ZóZo cpravowZč? rozí/e///<3 n <3 v /o eere
kro w n e /?rw y, kZore v ZowZo o J/)o re
poJnZka/'ú (/b/e/.

woľorwz a/e^o e/ekľroworn?/'.

Pe.s*n/ckoM - ^Mpav-yká krČTMa, cA arokŕerMŕ/ekýw pro^/zvÁr/ow - kqpM^ŕOM vo

n e m e ck íj /Zrw y

j?oAÓMa??e ^pa/ovae/^/

Pre /ŕr7?íy, kŕore p/e^kM/zv a /akM/ú vý
robky,
v/?oč/^e ^krM/kove ko/Mpre.so/y,
k/ore j?re č/oa'rzon/e kva/zŕy /zná/nycA
p rá c vybavene yy^ŕewow -spracovania
vzí/MC^M, pr/ k/orow

oč/yŕróŕiZ ko^-

Je^zá/ zo vzJMcAí/, zacAyŕZa .ya jew^é

o/e/ove emV/ee a zacAj^ený konJenzá/
.sa ^proeM/e p o J/ b nor/ew p /a/^ cA p re

oeAra^M ž/voŕMe/?o pro^/reJ/a.
/ík wá/e proh/ewy .so ^//acenýw vzJMcAow o j'eAo kva///OM, p o r a í// ľ a w ;
S e rv is ŕočŕvýcA a p/e^^ovýeA ^/ro/ov,

p re v^ z ^ pr/ Aía/er/ 7437,

/ e ^ r ; ^Z/65 9 3 JP 2 2
K A

Pre we^ý/e aMŕoopravowe .yM vAoč/^e
-
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KO M PRESSO REN

NÁBYTOK
Staničná 23
900 51 Zohor
Tel./fax: 07/ 65 96 12 39

KOMPLETNÝ SORTIMENT BYTOVÉHO
A KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU

PREDAJ
MONTÁŽ PLASTOVÝCH 0K!EN

V ŠET K O K O KAM ŽiTÉM U O D BER U
'sedacie súpravy
'obývacie steny
'manželské postele
'konferenčné stolíky
'poschodové postele 'študentské steny
'komody
'vešiakové steny
'jedálenské stoly
'kuchyne
'kancelársky nábytok 'kancelárske stoličky

Bratislava, Nejedlého 51, Tel.: 07/ 64 46 10 77, 64 46 11 69
Obchodná kancelária:
Bratislava, Devínska cesta 6, Tel: 07/ 65 42 07 91 (50 m za Riviérou)

'spálne
'váľandy
'pohovky
'skrine
'stoličky
'a iné

ELEKTROSPOTREBtČE - OBCHOD - SERVtS

JÁN MORÁVEK

PRVA
STAVEBNÁ
SPORITEĽŇA

PRÁČKY
CHLADNIČKY
MIKROVLNKY
MRAZNIČKY
PĽŕNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RIADU
BO JLERY DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY, AUDIO -VIDEO

Záktadný kameň Vašej budúcnosti

ÚRADNE HOD!NY
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Hlavná 85, 900 31 Stupava
te): 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
tel:0703/772 5465, fax.0703/772 5466

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

9°° -17
9°°-17°°
9°° - 17°°
900. 17°°
900 _ 17°°
9° ° - 12°°

HoHého 657, 908 41 Šašttn - Stráže
te): 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORT!MENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU

HYDROTERM

Bratislava spol. s r. o.
Varšavská 22, 83103, Bratislava

-m ontáž
- ústredné vykurovanie
- podlahové vykurovanie, sieťovaný polyetylén,
špičkový nemecký systém VIEGA
- zdravotechnika
- kotolne
- predaj a montáž vykurovacej
techniky BUDERUS

Rad/ Vám poskytneme podrobné /nformác/e.
PRVA
STAVEBNÁ
SPORITEĽŇA

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

POZOR NOVÁ ADRESA!
Obchodné zastúpenie PSS a. s.
Htavná 46 (N - market)
900 31 Stupava
Te!.: 07/ 65 93 59 90

Bratislava - tel./fax: 07/ 44 45 80 60

/Možnosťob/ednaťporadcu, Mory pr/cfe pr/amo do bytu,
na boreuvedenom č/s/e.

Akcia k jubileu 100 rokov
výroby iiatinových kotlov
-

11

-

Stupava

mobil: 0903/ 44 04 02
- tel.: 07/ 65 93 41 88

PobpAÍŠtMMsltC ZVCSfí

Cestovať
Kam za oddychom cez dovo/enku /e ŕéma, kŕorá v médzách / v
naš/ch rozhovoroch čoraz v/ac
rezonuje. Na zák/ade v/asŕných
skúsenosŕz všeŕcz, Mor/ rad/ cesŕujeme v/eme, že sa sŕáva femer
umen/m správne s/ vybrať vzh/ädom na naše predsŕavy záujmy a
zá/uby JEK 4 (Jegoud Kampen f/ámsAy) č/že cesŕovan/'e m/adých
/e asoc/ác/a so s/d/om v Brúse//,
kŕorá už 37 rokov umožňuje m/adým, a/e / rým s/fór narodeným,
cesŕovaťv súčasnosŕz do 70 - ŕ/ch
kraj/ň Európy kde má vybudo
vané svoje zá/r/adne. JE M v ra
kúskych a ŕa//anských /Upách, vo
francúzsku, Špan/e/sku, /rsku,
/Sng/z'cku, Nórsku, Madársku, na
L/kraj/ne / v b/zžkosŕ/ Prahy zabez
pečuje ubyŕovan/e v domoch
JEK Y Návšŕevnzc/ ŕu majú mož
nosť n/e s/'ee /uxusne f2, 4, 6, 8 /óžkové /zby), a/e v pn'meraných
hyg/en/ckých podm/enkach bývať
a svojpomocne s/ z kva//ŕných po/oŕovarov; denne dodávaných
s/užbou JEK X pr/pravovať chuŕnú
sŕravu - bohaŕé raňajky ba//ček
obed na poŕu/ky a komp/eŕnú ve
čeru. Doprava ŕam / späť vráŕane
ŕaku/ŕaŕ/'vnych vý/eŕov je auŕobusm/ Karosa Lux.
Záujemc/ o pobyŕ s bohaŕým pro
gramom, kŕo/ý môžu, a/e ŕ/ež nemus/a abso/vovať majú šancu
poznávať pn'ŕáž/z'vé m/esŕa ŕýchŕo
kraj/h a ŕo za skuŕočne dosŕupné
ceny Pobyíy sú ŕýždňové, desaŕdňové, dvojtýždenné - /eŕné, v ra
kúskych /4/pách /z/mné.
Vyše 25 ŕ/'s/'c účasŕn/'kov každo
ročne oceňuje ŕo, že JE M rešpekŕuje /nd/v/dua//ŕu každej skup/ny. /\k je samosŕaŕná, / keď sa
menej počerná phpája do auŕobusu s /nou.

^s/snruFt

S

JEKOU

^ P°i:tcnim na
dovolenku
JóvoJov ^OMŽzťpówJwe preo^po/r/o-

7bhŕo roku sú už vedúc/m/ jednoŕ//vých skup/h pobyŕy "rozchyŕané". Juh francúzska s ŕermznom 23. - 29.8., /rsko 77.8.- 27.
8. má ešŕe zopár m/esŕ vo/hých. V
ŕerm/he od 79. do 27. 8. má šan
cu cca 38 záujemcom prež/ťdovo/enku v cenŕre 7Yro/ska na severo
západe Rakúska. Najpopu/árnejš/a zák/adňa JEK Y v údo/z' Lechŕa/
je /deá/nym m/esŕom, kde s/ mô
že skup/na, rod/ny č/ jednoŕ//vc/ v
prekrásnej a/pskej kraj/ne vybraŕ'z
množsŕva vychádzok, vý/eŕov; pe
šo / cyk/oŕú/; pohyb /poznávan/e,
a/ebo s/ po/eňoš/'ť kúpať sa , bez
obmedzen/a veku č/ kond/c/'e.
Cesŕou ŕam je možnosť prezheť s/
Sa/zburg, na sp/aŕočnej cesŕe
/nnsbruck, /aku/ŕaŕ/vne vý/eŕy do
Bavorska ponúkajú ma/ebný
7ussen, Peuŕŕe, očarujúco krás
ne hrady Hohenschwangau, Neuschwansŕe/'n, čarovné a/pské ja
zerá V/'/apsee, P/ansee. Lanovky
Vás doprav/a na vyh/zadkové m/e
sŕa, z kŕo/ých s/ odnes/eŕe nezabudnuŕe/hé záž/ŕky. Po predpok/adanej dohode účasŕn/Trov
môžeme do programu zarad/ť
cesŕu späť cez S/Vwreŕŕa /-/ocha/penseeŕrasse a v/d/eť najkrajš/e
m/esŕa <4/p, č/ Bodamské jazero.
Cena ŕohŕo pobyŕu prz súčasnom
kurze je 6.700,- Skp/us pozsŕen/e
do zahran/č/a. Vsŕupenky /anovky pož/čovné za b/cyk/e s/ hrad/a
účasŕn/c/ samz.
Pobyŕ vo francúzsku s horeuvedeným ŕermzhom s roj/' 8.750,-Sk,
/rsko cca 72.000,- Sk.
B//žš/e informácie môžeŕe z/skaf ŕe/eŕon/cky od p. Magda/ény Kýva/ovej každý deň po
79.00 bod/ne, č.ŕ. 07/65 93 40
50.
-magda-

Maiacky, Záhorácka 56
Te!.: 0703/ 772 38 60

Nezabudnite na svoje deti!
Ponúkame Vám TÁBORY PRE DET! A MLÁDEŽ
cez !etné prázdniny s rôznou tematikou-; napríkiad:

*
*
*
*
*

Športovo poznávací
Turisticko športový
Tábor s výukou jazyka angiického a tenisu
Ptavecko športový
Prírodovedný a indiánsky tábor
s nemeckou konverzáciou.
-12

/Vze noJorwo 30 Aovor/, že ne.?ŕoyŕZe
ŕiecAoJ; po /?oróc/?, o/e po /Mí/ocA.
^/' ^ewôže/e
.s/opercen/we
M/z', že pr/ ce^/e o/eAo poAy/e v CMJz/He
MeprepoJ/!e ne/'o/re /?ecaAo^e ocAore^/e, A/ore wóže výz/!ow/!OMw/eroM ioÁrovo/' ľoý roí//wMý roz
moce/ vz/z/oJow wo ce/vy /eÁľórA'/ycA
.y/MŽ/eA a //e^ov v zo/zroH/'c/. 7t/ ľo/M
Mewocew^^e poMŕen/e Mej/ocz. ^/ove^yÁrd poM/'owo, a.
pre/o wy.s*/e/o Mo HaA' o oojporMČo ľdw preJ ceA/OMJo cMč&My Mzovr/eí'
PoMŕew/e //eceA^ýc/: Mák/aí/oy p
zcAraw/č/
^čovenz (ýw/o poM/ew/'w wôže/e
vycegŕovaŕ'
/?re/ože J/oveM^Áró poÁS'ŕ'owM, o.^., Fow v pr/poí/e ?!epreí/v/Ja/!éAo ocAoreM/o
a/ečo MrozM zabezpeč/
/aJov.'
o /z poMŕen/o //eceA/zýcA //ó^/oJov
-/eMr^&e oie/re/?/'e vrdŕane /?reJj9Mowýc/z //e^ov,
-preprow í/o f?q/'/)/ŕž.fe/ /?ewoc///'ce,
-Ao^/Zo/zzoc/M poMŕe/7<?/?o,
-ŕ?evy/zMMŕ??ýpoAy/ v /?ewocM/c/,
-preprovM no Mzew/'e 5*/ovemA:a, oA^
po/.y/e^ý Mewóže zo zJrovo//!ýc/z

Jo/!ý Joprovwý pro^/r/eJoA
-/?re/?rovM ŕe/e-ynýc/: pozo.?/o/Aov wo
Mzew/e 6*/ove^Aro v jor/poJe MŕMr/ŕo
pcŕ.sŕeŕ?é/?o
-.ypo/M wo y'eJwM poM/MM MJo/o.sŕ' í/o
JO 000 DEAÍ
A/z Mrozové/zo jooM/ew/o - /;oJ/'o zvo/e/7e/' .'ľoJzčy
c/zpoM/e^/o Ao/ož/My o vec/ o^oA/?e/'
po/z-ečy
J / z poM/e/ízo zo^ooveí//?oj/z zo i/roí/M.

7oŕo poM/e/!/'e y/ woŽM Jo/'eJwo/' nz'e/e^ y'eJ/70///v/ o/?čow/o, o/e q/ ce.s/ow é Áro/!ce/ór/e pre ^vo//c/z Mew/ov, pr/poJ^e /zrwy pre .svqj/c/z zowe.y/no^cov pre re^reoČMe / procovpočy/y.
Ce^/ovow/e popr/ pr//'e/MMýc/z zožŕ/Ároc/z môže Ay/' q/' zJrojow rôzMyc/z
rŕz& Á*/o M/'eco poJo^ne zož/7, Mrc//e
ľow oí^orí/cz MevyJo/' .so no ceA7y
Aez Jo^re/zo o ^po/o/z//veAo po/lyŕe-

;\o!-Íŕá7t'f:ŕ/.sľA7).SŕMpMľf/
47// 6^7,
767
96 ^2 47

Či rALA SOM DOBRÚ

)HU"

V tejto rubrike bude uverejňovať Vaše "recenzie" na prečítanú
knihu, ktorú odporúčate do pozornosti čitateľom nášho mesační
ka.
Do pozornosti čitateľom dobrých a poučných kníh odporúčame knihu
Tajomný život dieťaťa pred narodením od autorov: Thomas Verný,
John Kelty. Z jej obsahu vyberáme niektoré zaujímavé informácie a
dobré rady pre rodičov.
Ak sa dieťaťu prihovárame, počuje to, vie, že je mitované. Otec, ktorý
zanedbáva, z!e sa správa, zraňuje tehotnú manželku, je veľmi
nebezpečný pre dieťa. Otec sa má čo najskôr prihovárať dieťaťu,
krátkymi, upokojujúcimi stovami, čím mu naznačuje, že je v bezpečí.
V ie te ,ie :
v 5. týždni tehotenstva si dieťa vytvára reflexy
v 8. týždni hýbe hlavičkou, rúčkami, trupom
od 16. týždňa je dieťa citlivé na svetlo (priame slnko na brucho matky)
od 24. týždňa dieťa stále načúva
od 28. do 32. týždňa vzniká u dieťaťa vedomie, nervové dráhy sú vy
vinuté ako u novorodenca pri narodení dieťa nemá dobrý zrak, vidí
matku z 15 - 30 cm vzdialenosti.
Od šiesteho alebo od ôsmeho mesiaca si dieťa pamätá ako vyzeralo
v tom čase, ako sa cítilo v plodovej vode, tlkot svojho a matkinho
srdca, smiech.
V šiestom až siedmom mesiaci je dieťa schopné jemne rozlišovať
matkine postoje, city a aj na ne reagovať (fyzický a emocionálny stav
dieťaťa pri narodení poskytuje obraz o tom, aké signály dieťa dostá
valo v maternici a ako ich vnímalo). Vonkajšie stresy, ktoré pôsobia na
matku sú dôležité, ale oveľa dôležitejší je jej citový vzťah, jej myšlienky
k ešte nenarodenému dieťaťu.
Ak je matka v prvých 4 - 5 mesiacoch podvyživená u narodených
chlapčekov je v dospelom veku rozšírená obezita.
Ženy, ktoré vstávali skoro, porodili deti, ktoré sa skoro zobúdzali.
Ženy, ktoré chodili neskoro spať, mali deti, ktoré neskoro zaspávali.
Napokon všetko ostatné si môžete prečítať v tejto pútavej a veľmi
poučnej knihe.
Do Vašej pozornosti ju odporúča Mgr. J. Škrovanová, Stupava
-
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TONDACH
SLOVENSKO
G R U P P E GLEiNSTATTEN OSTERRE!CH
TONDACH Slovensko, spol. s r.o.,
výrobca strešn ých pálených škridiel,
hľadá:

AK(!A!
F!RMA SIAVMM PLUS

pracovníka do technického oddelenia
n a pracovisko v Stupave.
POŽIADAVKY:
- stredoškolák (odbor Pozemné
staviteľstvo)
bydlisko v Stupave, príp. v blízkom okolí
- znalosť práce s počítačom
(WORD, EXCEL, INTERNET)
- vodičský preukaz skupiny B
- znalosť nem eckého jazyka vítaná.

PONÚKA V M)MOR!ADNEJ AKC!
Š!R0KÝ SORTMMNT TEHÁL

POROTHERM

PONÚKAME:
-zaujímavé platové podmienky
- prácu v m ladom kolektíve

s 15% zľavou!
N a v štív te n ašu predajňu
Ž elezn ičn á 53, S tu pava
Te!.: 0 7 / 65 93 47 33
0 7 / 65 93 59 50

Životopis so žiadosťou p ošlite
na adresu:
TONDACH Slovensko, spol. s r.o.
Ing. Zoltán LIPTÁK
H viezdoslavova 169
9 0 0 31 Stupava

Makupujte s radosťou
y novootvorenej predajní potravín

N - m a rk e t
-

{ o b o re n á
Predajňa potr
y pondeiok a i piatok od 6°° do 20"°
v sobotu od 6°° do 14°°
v nedeľu od 8°° do 12°°

S piňým nákupným vozíkom ai na parkovisko vo dvore
k Vášmu autu jedine z w - marketw v Stupave!
-
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Pobp^íŠtMMsltC ZVCSfí

Riaditeľstvo SOU - energetického v
Záhorskej Bystrici informuje

^SLOVBETOM ^

Štuďyné a učebné odbor/

Ponúka firmám aj súkromným
stavebníkom

* Mechan/ŕf sŕ/noprúcfových zarŕaden/ 2670400
4 - ročný šŕud//ný odbor konč/ac/ maŕur/'ŕou, Ručným //sŕom a
skúškou odborne/ spósob/7osŕ/ pracovn/kov s/ e/e4ŕroíec/?n/Ae,
up/aŕnen/e p r/ výsŕavbe e/ek7r/'ckých vedený pn monŕáž/ a
údržbe ener zadaden/, možnosŕ'sa/nosŕaŕného podn/kan/'a ako
ŕechn/k a pro/ekŕanŕ e/, zanaden/, úspešn/ abso/venŕ/ môžu
pokračovať v šťúd/u na yyso/fýc/i ško/ách

BETÓNOVÉ ZMES!

* Mechanik e/ekfronŕk -organizačná a výpočtová technika
2672402

-všet^čiS^ruhpv:;^

4 - ročný šŕúd/yný odbor A-onč/'ac/ maŕur/'ŕou a výučným //'sfom.,
up/aŕnen/'e pn opravovaní a obs/uhe výpočŕove/ ŕec/in/'^y, s/
ob/asŕ/ A*ance/ársA*e/ ŕechn/'ky pn opravách e/, pŕsac/ch sŕro/ov.
Arop/'ros/ac/c/i zanaden/^ pok/adn/a faxových pr/sŕrojov, úspešn/
abso/venŕ/ môžu pokračovať v šŕúd/'u na vysokých ško/ách

s dopravou na určené miesto

BETONÁREŇ STUPAVA
(areá! Cevaservisu)
Te!.: 0903 797 754, 0903 765 422

Abso/venti ZŠ môžete sa ešte prih/ás/ť na štúd/um a z/skať
toto atrakt/vne vzefe/an/e. V SOU -e móžeŕe z/skaťa/ opráv
nenie pod/á Vyb/ášky č. 74.
Okrem uvedených odborov oŕvárame v ško/skom roku 7999 2000 a/ odbor
* E/ektronŕka 0 ? energef/ka 26754

3 S BETOM

denné nadstavbové šŕúd/um konč/ace maŕur/'ŕnou skúškou.
R/ad/ŕef S O U - e /ng. Rudo/ŕ Ho/enka

Pozývame Vás do novootvorené/ značkové; predajne

V e C n &

M MODA

o < M

Na 7. poschodí v A/ - íT?3fÁíef6 na H/avne/ u//c/ v Stupave.
^ / i ^ ^ /i
Ponúkame Vám spodnú b/e//zeň zn. Fe//na, DÍM,
(SRN)
Pánsku a dámsku módu zn. MUS7ANG, ÍOM TA/LOR
(dŕ/e, bundy koše/e, tdčká, svetre, opasky)
Ofváfac/eŕ?od/'ny.Po - P/a/ 70.00 - 73.00 74.00 - 79.00
so.- ' s.oo - 73.00

^ ^tp<\/U.

x/a^U
^

T e le sa
-1 4

-

na

P o b p A jš t t w s lt c z v e s ti

Využite ponuku nových produktov Stovenskej sporiteľne, a.s.!
Trio sporenie

Kapitáiová vkiadná knižka

^Zaujím avá úroková sadzba
^Prém ia dvojnásobok sumy nezdaneného pripísaného úroku
pred ukončením 3. roku cykiu
^Poistenie životné a úrazové počas sporenia nieien pre vás,
a!e i pre vaše neptnoteté deti

"^Úroková sadzba podľa výšky vktadu a doby uioženia až do
16,75% p.a.
^Minim áina suma na terminovaný vkiad 10.000,-Sk
^Možnosť vedenia neterminovaného a viacerých terminovaných
vkiadov na jednej vkiadnej knižke súčasne

P R E N Á J O M D EPO Z ÍT N EJ SCHRÁN KY
>Zaručená anonymita pri manipuiácii s obsahom schránky
> Bezpečnostný sejf švédskej firmy Rosengreens
>Automatické poistenie obsahu schránky do výšky 100 000 Sk, na
vtastnú žiadosť je možné pripoistenie i na vyššiu sumu
>Veľmi výhodné popiatky za prenájom bezpečnostnej schránky :
Poptatok v Sk vrátane DPH
Vetkosť depozitnej schránky
-do 13 000 cm'
- do 25 000 cm'
- do 50 000 cm'

za cetý rok
369
492

za mesiac
30,80
40,60
51,30

615

SLO VENSKÁ SPOFHTELNA, a. s.
F!L!ÁLKA STUPAVA Te!.: 07/ 65 93 47 35
e-mail: postmaster@slsp.sk

http://www.slsp.sk

NOVE BYTY V STUPAVE
DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA
M iEST O VYSTAVBY:
Stupava, Budovateľská utica,
btízko centra mesta.
Termín výstavby: 07/1999
Dokončenie: 10/1999
V Y BA V EN !E DOMU: 5 poschodový obytný
dom, výťah, sedtová strecha, na 1 podtaží
garáže a obchodná prevádzka, pivničné kobky

od 14,73m' do 23,69m' - 15ks
55,07m'
17,24m'
od 20.120,-Sk (bez DPH)/m'
od 151.000,-Sk (bez DPH)

NEBYTOVE PRtESTORY

GARAZE
OBCHODNÁ PREVÁDZKA:
ATELIÉR:
CENY BYTOV:
CENY GARÁŽÍ:

TYPY A POČET BYTOV:

Spolu 35 bytov
1 - izbový od 39,62m' do 42,91m' + loggia +
2 - izbový od 46,73m' do 61,85m' + loggia +
3 - izbový od 72,18m' do 93,18m' + loggia +
4 - izbový od 123,51m'
+ loggia +

pivničné
pivničné
pivničné
pivničné

kobky
kobky
kobky
kobky

10ks
14ks
10ks
1ks

OBSTARÁVATEL STAVBY: StBAMAC a. s. Bratislava

Bíiž&ie informácie poskytne výhradný marketingový zástupca
STAB!L GROUP spo!. s r. o., Družstevná 2, 83í 04 Bratislava
te!.: 07/ 5557 1989, fax: 07/ 5557 2770, e-mai!: marketing-rea!ih(^;stabi!group.sk
-15
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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.

Trvaika medzi škridtami
Veiká záhorácka hra o záhradnú techniku v hodnote 50.000.-Sk!
Obyvate!ia Stupavy, Záhorskej Bystrice, Marianky, Borinky, Lozorna, Jabionového,
Perneku, Zohoru, P!aveckého Štvrtka, Lábu, Vysokej pri Morave a Záhorskej Vsi zapojte sa! Od 10. mája do 30. júna 1999!
Pri nákupe škridiei TONDACH a pri predioženf kupónu sa automaticky zapojíte do hry
o záhradnú techniku. Vyhrá každý! Navštívte nás v Stupave aiebo našich predajcov v
jednotlivých obciach.
Hra o záhradnú techniku
Meno.................................
Priezvisko..........................
Adresa...............................
Telefón..............................
"Typ zakúpenej škridly........
Čís!o faktúry (dok)adu).......
Pečiatka a podpis predajcu

TONDAtH
SLOVENSKO
G R U PP E GLEINSTATTEN OSTERRE!CH

STRECHA, KTORÁ SA DEDÍ!

Dátum.
Do hry sa môžu zaradiť len kupóny, ktoré budú riadne vyplnené a potvrdené pečiatkou predajcu.
Kupóny zasielajte na adresu:
TONDACH SLO VENSKO, spoi. s r. o., Hviezdoslavova 169, 900 31 Stupava
Tel.: 00421 7 65 93 58 75, 65 93 58 76, 65 93 50 25, fax: 00421 7 65 93 50 26
E-mail: tondach@netax.sk Internet: www.tondach.sk

P a b p A jš tM ľts k c z v e s ti

V Mariankc budú hrať prvú !igu

Vývoj

Starosta obce /ng. B/echa podpor/7 pož/ac/a^/cu a /n/c/at/vu zástupcom
k/ubu B. C. F/cht/ng F//'es Brat/s/ava trénovať a hraťbasseba/ na tunaj
šom futba/ovom /hr/sku. Obecné zastup/te/stvo takt/ež myš//enku podpor/7o s tým, že očakáva od k/ubu akt/vnu spo/uprácu s detm/ a m/ádežou z obce. Pôsoben/e k/ubu podm/en/// zachovan/m možnost/ využ/Vať//7ňsko m/estnym/ tutba//stam/. K/ub sa zaw'aza/ zrea//zovaťpotrebné úpravy /hr/ska na v/astné nák/ady a reg/strovať k/ub pod názvom
"Mar/anka". 7akto sa obec vyšp/há medz/ šp/čkové k/uby na S/ovensku
a zároveň umožn/ m/adým športovcom rea//žovať sa v tomto u nás
netrad/čnom športe. 7ato ponuka p/at/ a/ pre m/ádež z oko//a. /Va pr
vom zápase, ktorý bude v /esen/ t.r, rad/ pr/v/ta/ú d/vákov zo š/rokého
oko//a. O term/ňe budeme včas /nŕormovať / prostredn/čtvom Podpa/štúnskych zvest/.
-ps-

LAz to z<ačcuo!

v

krimína!íty

našom

obvode

L/p/ynu/ /eden rok pósoben/'a Ob
vodného odde/en/a po//ca/ného
zboru S P v Stupave. Odde/en/e v
zostave 24 pr/s/ušn/kov po//c/'e,
vykona/o kus práce na po// bo/a
prot/ kr/m/na//te. 7reba pr/pomenúť že /ch ra/ón predstavu/e 72
obe/ a zhodou oko/nost/ /de o tú
/stú ob/ast; v ktoré/ "pôsob/ä"
Podpa/štúnske zvest/. P/ad/te/'
odde/en/a m/r /-/urban p r/v/ta/ a
podpor// myš//enku spo/upráce s
naš/'m mesačn/kom a na /eho
stránkach budeme prav/de/ne
/ntormovať o č/nnost/ stupavské
ho odde/en/ä.
Za p/vý štvtŕok t.r bo/ nápad (po
čet zareg/strovaných) trestných
č/nov 89, z toho bo/o 46 ob/asnených, čo predstavu/e 57,7%-nú
ob/asnenosť V porovnan/ s rov
nakým obdob/m m/nu/ého roku,
kedy bo/ nápad 77 trestných č/nova ob/asnenosť 45,7 %-ná , /de
o nárast trestných č/nov o 78 a
t/ež o zvýšen/e ob/asnenost/ o
6,6%. V ráme/ okresu Ma/acky
(ob/asnenosť 50,8%-ná) bo/o od
de/en/e hodnotené ako na//epš/e.
Z trestných č/nov bo/o zazname
naných 6 ub//žen/ na zdrav/ 7
útok na vere/ného č/n/te/á, /eden
pnpad poh/avného zneuž/van/'a.
/Va/tážš/e sa ob/asňu/ú pr/pady
ma/etkove/ trestne/ č/nnost/ ako
sú krádeže automob/7ov (3 pr/pa
dy nebo/ ob/asnený an/ /eden) a
z 79 pr/padov vykrádan/ä rekre
ačných chát bo// ob/asnené /en
dva.

Pôvodne 24 č/enné odde/en/e
má k dnešnému dňu /en dvadsať
pns/ušn/kov a z toho ešte dá/š/
dvaja sú odve/en/ m/'mo odde/en/e. P/ad/te/' odde/en/a ver/ že s/tuác/ä sa zmen/ po pr/)'at/ nove/y
pns/ušných zákonom ktoré budú
upravovať n/e/en podm/enky štát
ne/ s/užby a/e predovšetkým no
vú štruktúru a pos/7nen/'e tabu/kových m/est odde/en/. Vážne sa
uvažu/e a/ o zr/aden/ odde/en/a v
Zohore.

ZLO D E/ O KRA D O L
P/avecký Štvrtok - Rybárska sezóna zač/ňa naberať správne grády.
DRKV
Predzvestou zač/ba/úce/ sa /ybárske/ sezóny sú trad/čné /ybárske
Jab/onové - V noc/ z 77. na 72.
preteky. 7ak ako a/ v mnohých /ybárskycb organ/zác/ách a; v mestske/
apr/7 neznámy páchate/' vykrado/
organ/zác/7 Záhone sa uskutočn/7/ /ybárske preteky. V Jakubove to bo/o
prevádzkovú budovu na ŕutba/o24. apr/7a -sútáž/7/ dospe// v počte 275 pretekárom u/ov/// 94 kusov rýb.
vom /hr/sku v Jab/onovom. V tom
Obvodná organ/zác/a P/avecký Štvrtok zorgan/zova/a 23. ročn/k tra
čase tu bo// u/ožené nové dresy
dičných pretekov pre m/ádež a ženy. Výs/edky /ovu v kategór/7 m/ádež
športová obuv a dá/š/ mater/á/.
od 70 do 75 rokov bo// obd/vuhodné. pretekov sa zúčastn//o /en 95 det/
Futba//stom krádežou vzn/k/a
/ býva// preteky a/ so 750 pretekármi). V čase od 8.00 do 72.00 hod
škoda vo výške 773 tis/c Sk. Ob
u/ov/// 274 kaprov Výs/edky v/tázov bo// nas/edovné.*
vodné odde/en/e PZ v Stupave sa
7. m/esto - Mart/n Buček, Ma/acky - 77 kaprov
obrac/ä na občanov s výzvou k
2. m/esto - Marek Študent, Brat/s/ava - 77 kaprov
spo/uprác/pr/ odha/en/páchate/á
3. m/esto - Samo F/7/pek, P/avecký Štvrtok - 77 kaprov Okrem pn/ýcň
tohto trestného č/'nu. Z/ode/ ukratroch dosta// ceny ešte š/est/ pretekár/, pretekov sa zúčastn/7/ det/ zo
do/ 40 párov športové/ obuv/ zn.
š/rokého Záhor/a, Brat/s/avy Senca, Pezinka a iných m/est.
/tdd/das, 54 kusov tren/rok a úp/V pretekoch ž/en každým rokom stúpa počet pretekárok. V zač/at/roch
ne nové dresy te/ /ste/ značky. Po
pr/š// 3 - 4 ženy dnes sa /ch zúčastn//o až 27.
d/ä množstva odcudzených vec/
Výs/edky v/táz/ek bo// nas/edovné.*
/e má/o pravdepodobné, že /up
7. m/esto - /vana /7/adká, Ma/acky - 9 kaprov
použ//e pre svo/u potrebu, bude
2. m/esto - Marg/ta Zvarová, Zohor - 8 kaprov
sa snaž/ť tento značkový tovar
3. m/esto - Z/ta Ort - Mert/ová, P/. Štvrtok - 7 kaprov
predať za ve/m/ výhodné ceny
4. m/esto - Már/a Sa//ayová, Senec - 7 kaprov Ženy ce/kovo u/ov/// 74
Odo/a/te tomuto pokušen/u a po
kusov kaprov.
môžte odha/en/u páchate/á.
Hodnotné ceny pre pretekárov zabezpečova/a t/rma HOBBX ktorá kaž
inform ácie zavo/a/te na t.č.
doročne dotu/e preteky Mestská organ/zác/a SPZ Záhor/e, Obecný
07/65 93 60 30, 65 93 60 32.
úrad P/avecký Štvrtok, starostka obce P/avecký Štvrtok p. Marg/ta F/scherová a dá/š/ sponzor/. Okrem toho bo/o a/
bohaté občerstven/e, ktoré zabezpečova/a
t/rma A Škrabáka z Ma/ac/ek. Pnžera/úc/cb a
zabáva/úc/ch sa d/vákov odhadu/e na tr/sto /
v/ac. Skonč/7 sa 23. ročn/k, nech sa podan a/
A/## Z o A o r
A fa / y ŕro w ŕy a
24. ročn/k trad/čných /ybárskycb pretekov.
a
v ŕť/i/se
/Vakon/ec by som chce/ podákovať všetkým
č/enom /ybárskeho zväzu, kton svojou prá
(ľ 99,
v čfMoc/í
cou pr/spe// k pn/emnému športovému zá20. - 24. J . 79 9 9 Ma íŕv o rc o c A 71AT Z o A o / : ^
ž/tku det/ a ž/en. S rybárskym pozdravom
"Petrov zdar/"
Jozef K/ešHnec, hospodár OO SRZ,
P/avec^ý Šŕvrío/f a Láb

Deň detf
Obecný úrad v Mananke v spo/uprác/ so
soc/á/nou kom/s/ou a kom/s/ou m/ádeže,
ku/tú/y a športu pnpravu/ú podu/at/e pre
det/, ktoré sa uskutočn/ v nede/u 30. má/a
na ŕuna/'som /bnsku. Športovo - zábavné
pddu/at/e obohat/ ukážka basseba/ovébo
zápasu s/ podan/ B. C. F/'cbt/ng F//es B/at/s/ava.

!
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Oddelenie výskumu a vývoja AVONu - SKIN CARE LABORATORtES, sídliace v
Suffern, New York, patrí podľa počtu noviniek medzi vedúce v kozmetickom
priemysle. Jeho pracovníci sú experti v oblasti biochémie, mikrobiológie,
toxikológie, dermatológie, klinického testovania.
Cieľom výskumu je priniesť na masový trh výrobky špičkovej kvality, vyrobené
z prvotriednych surovín najmodernejšími technológiami a za dostupné ceny.
Tím špecialistov kozmetických laboratórií AVONu vyvinie a testuje každoročne
viac ako 600 výrobkov v oblasti kozmetiky a vôní. Rovnakým množstvom
noviniek sa nemôže pochváliť žiadna iná kozmetická firma.
Viac ako 80 patentov zaraďuje AVON medzi popredné svetové kozmetické fir
my s vlastným výskumom. AVON bo! prvou firmou, ktorá predstavila široké
mu trhu výrobky dennej starostlivosti s obsahom antioxidantov a slnečných
filtrov (v r. 1985), prípravky s obsahom čistého vitamínu A (r. 1986), so sta
bilizovaným vitamínom C (r. 1986), očný krém s OF 15 (r. 1995), výrobky
využívajúce technológiu regulácie enzýmov (r. 1995), denný rad pleťovej
kozmetiky spomaľujúci proces predčasného starnutia (AVON, r. 1997),
prípravok s obsahom zložky Parsol" 1789, ktorá dokonale bráni prenikaniu
lúčov UVA (r. 1997) a mnohé iné.
Osobitným prínosom je uvedenie prvého radu výrobkov s obsahom AHA
kyselín (r. 1992), ktorý tak predsta
vil úptne novú kategóriu starostli
vosti o pleť.
,
V r. 1997 prichádza AVON s ďalšími
modernými technológiami:
IVticrosponge technotógia, ktorá
]
umožňuje dopraviť a postupne
uvolňovať retinol (čistá forma vita
mínu A) do pleti , prípravky all-inone spájajúce účinky AHA kyselín,
antioxidantov a slnečných filtrov a
Stress Shield Sérum - intenzívny
komplex na ošetrenie pleti poz
načenej únavou a stresom, kap
sule s čistým stabilizovaným vita
mínom C a iné.

predčasného starnutia, ktorý vzniká ako následok vystavenia pokožky
škodlivým vplyvom prostredia, predovšetkým pôsobeniu lúčov UVA. Lúče
UVA prenikajú do hlbších vrstiev pokožky, kde narušujú stavbu bunky, vrátane
kolagénu a elastínu - elastického väziva, ktoré udržuje pevnosť a pružnosť po
kožky. Výsledkom fotostranutia je unavená pleť a ochabnuté kontúry tváre.
-Nefunkčnosť eiastínu.

Elastín - proteín, zodpovedný za pružnosť pleti. Fotostarnutím sa výrazne mení
jeho štruktúra, čo má za následok nefunkčnosť elastínu. Tieto abnormálne
elastínové vlákna zastupujú klesajúci počet kolagénových vlákien v pleti, čím
sa mení normálna štruktúra pleti.
-Úbytok vitáinych podporných proteínov.

Pod vplyvom znečistenia životného prostredia a ultrafialového žiarenia sa v
pleti vytvárajú vysoko reaktívne molekuly, ktoré priamo ničia vitálne podporné
proteíny.
-Neschopnosť pokožky vytvárať iipidy.

Lipidy - esenciálne mastné kyseliny, zodpovedné za správnu ochrannú bari^
éru pokožky - starnutím sa ich
množstvo zmenšuje.

d e n n ý

<ft<ngovy
k o m p 1 ex

Najnovším objavom Avo n Skin
Care Laboratories je patentovaná
moiekuta A V C 1 0 . V roku 1998
A V O N uviedo) na trh Nočný iiftingový komptex Anew obsahujúci
moiekuiu A V C 1 0 , ktorý počas
spánku preniká pod povrch pokož
ky a spevňuje ochabnuté kontúry
tváre. S cieľom zabezpečiť kompietnú starostiivosf o zre!ú piet,
vyvinutí odborníci z iaboratórií
Denný íiftingový kompiex Anew denný dopinok Nočného iiftingového kompiexu.

Testy dokázaii:

H

ľ
\

Nazávislým dermatologickým te
stovaním sa dokázalo, že po 2
týždňoch používania Denného
liftingového komplexu sa u 97%
testovaných osôb zlešila štruktú
ra pleti a po 4 týždňoch sa zlepši
la u 83% testovaných pevnosť
ochabnutej pleti. Po 12 týždňoch
testovania pozorovali testované
osoby výrazné spevnenie ochab
nutej pokožky v oblasti sánky.

COMPLEX
,f ^'ŕTtNG VEHTtCA!

H

Tak ako naša pleť starne, vplyvom

vonkajších a vnútorných faktorov, ^ ^
záujem o kozmetiku AVON, vyplnený kupón záštite na adresu:
nastavajú pod povrchom pleti ^ -----— .---- — --------.. .

zmeny, z ktorých najdôležitejšie sú
následovné:

,

^ .....

Fotostarnutie je starnutie pôsobe
ním svetla a je procesom, ktorý
prebieha bez ohľadu na genetický
vzorec. Je to dramatický proces

Q Poradkyňou firmy AVON

Meno................................ Priezvisko.....................................Vek..............
Adresa................................................................................. P S Č ..............
Tel'
Každý z vás. kto zašte vyptnený kupón, obdrzt zdarma vzorku výrobku a kata!óg AVON-u

*3t
-
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Denný liftingový kom
plex nanášajte ráno na očistenú
pleť. Pre väčší efekt používajte na
noc Nočný liftingový komplex
Anew.
Použitie:

^

Rád(a) by som bol(a) informovaný(á), ako sa stať:
Q Zákazníkom firmy AVON

-Fotostarnutie.

Úlohou molekuly AVC 10 je spo
maliť a zabrániť týmto zmenám v
pleti. Denný liftingový komplex
Anew obsahuje aj oxa - kyseliny,
novú generáciu peelingovej tech
nológie, ktoré jemne odstraňujú
odumreté bun-ky čím sa zlepšu
je štruktúru pleti a jej jasnosť.
Parsoľ 1789, ochranný faktor 15
a antioxidanty, vrátane vitamínu
E, zabezpečia pleti kompletnú
ochranu pred UVA a UVB lúčmi,
ako aj pred škodlivými voľnými
radikálmi. Pravidelným používa
ním Denného liftingového kom
plexu bude pleť dokonale hydratovaná po celý deň.

Denný liftingový komplex bude v
ponuke od mája za cenu 729,Sk.

A

V

O

N

KAŽDÝ ROK OCHOR!E NÍEKOLKO TiSÍC Ž!EN NA NÁDOROVÉ OCHORENÍE PRSNÍKA
V priebehu svojho života je touto chorobou postihnutá ciplinámy prístup k problematike nádorového ochorenia
takmer každá deviata žen. Nedostatok informácií o choro- prsníka", ktorý nadácia Prqject HOPE organizuje za y/hradnej finančnej podpory firmy
be, spôsobe iiečby, pocit strachu
AVON, je dosiahnutie zvýšené
a hanba spôsobujú, že mnoho
ho povedomia verejnosti o rako
postihnutých žien prichádza k levine
prsníka a presvedčiť tak že
károvi neskoro. A to i napriek to
ny k včasnej návšteve lekára v
mu, že nádorové ochorenie prs
počiatočnom štádiu ochorenia.
níka patrí k vyliečiteľným choro
Ďalej školenie zdravotníkov v tej
bám, pokiaf sa podarí zachytiť
to problematike, zlepšenie kvality
včas. V októbri roku ! 993 začal
života žien, ktoré prežili, tzn. ná
Avon s programom "Celosvetový
slednú opateru, fýzickú a psyfond Avon u pre zdravie žien".
chosociáinu rehabilitáciu. Neme
Prvým programom na podporu
nej dôležitým je oslovenie zdra
zdravia bofa "Kampaň Avon proti
votníckych pracovníkov, aby
nádorovému ochoreniu prsní
spolupracovali so svojpomocný
ka", ktorá už dnes prebieha vo
mi organizáciami, ktoré sú neod
viac ako 22 krajinách. Symboiom
deliteľnou súčasťou v boji proti
boja proti rakovine prsníka sa stanádorovému ochoreniu prsníka.
ia ružová stužka, ktorú si vo for
Výstupom
vzdelávacieho pro
me brošne zakúpiii miiióny zá
gramu sú projekty riešiace vyššie
kazníkov firmy Avon na ceiom
uvedené problémové oblasti.
svete. Zisk z predaja, vyše 50 miliónov dotárov, bo) venovaný naZakúpením brošne Ružová stuž
programy boja proti rakovine.
ka len za 50 Sk pomôžete v boji
AVON Siovensko sa ako jedna z
proti nádorovému ochoreniu
prvých zemí strednej Európy za
prsníka a pripojíte sa tak k tisícom
pojí! do programu zdravia žien.
žien
na celom svete, ktoré si uve
Oeíom programu je zvýšiť pove
domujú zodpovednosť za vlast
domie žien o nádorovom ocho
né zdravie.
rení prsníka a informovať každú z
Vaše
peniaze sa použijú na:
nich, že zákiadom úspešnej iieč
tziepšenie informovanosti o ná
by je včasné odhaienie choroby.
dorovom ochorení prsníka s cie
Partnerom firmy Avon v tomto
ľom znížiť počet prípadov, keď
programe je medzinárodná ne
žena
navštívi lekára v pokročilom
zisková nadácia Project HOPE.
štádiu ochorenia
Nadácia bofa zatožená v roku
^vzdelávanie verejnosti, riziko
i 958 a HOPE je skratka pre Hevých skupín a zdravotníckych
aith Opportuniiy for People Evepracovníkov
rywhere - šanca pre zdravie fudí
na ceíom svete. Prostredníctvom
*ztepšenie kvality života žien s
prekonaným nádorovým ocho
spoíupráce, vytváraním partner
stiev a vzdetávaním v rôznych
Ďakujeme za Vašu podporu
rením prasníka.
krajinách sveta uplatňuje nadácia svoju filozofiu -pomáhať
fudom tak, aby si boli schopní pomôcť sami - s maximálnym efektom a dlhodobo. Zmyslom programu "Multidis-

Projekty budú v priebehu roku ! 999 realizované vyškolenými skupinami v nasledujúcich obiastiach: Bratislava,
Partizánske, Bardejov, Košice.

AVON Cosmetics, Prepoštská 9, 811 01 Bratisjava, te!.: 07/ 53 34 44 55, 54 41 86 34
-
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PobpAjštúnskc zvestí

RiADKOVÁ !N ZERC!A
*Foŕoaŕe//ér /P/S - svadby porŕréŕy reproďuA*c/'e. Švesŕka V/ad/m//; Čs/. ŕan/r/sŕov 74, Záhorská
Bysŕnca. 7e/.- 07/65956252
* 7anečná ško/a Ga/a oŕvára krú
žok ŕanečného športu pre der/ ZŠ
Zá/iors/fá Bysŕr/ca a oko//e.
/nŕo; 0905 348987
* Predám 4,5 á záhradu v Sŕupa
ve, smer na Mar/anku. Záhrada /e
vysadená ovocným/ sŕromam/. Je
možnosť dokúp en/a susedného
pozemku s peknou chaŕou. /Va
pozemkoch /e e/ekŕr/ka. Cena
dohodou.
7e/r 07/55576282 p. /-/unčárová.
* Predám záhradu s/ Ma/ackách Pr/dav/<y - vo výmere 4 á, so sŕudňou, bedňou na nárad/e, v zá
hradkárske;' ob/asŕ/. Cena doho
dou. 7e/.- 0703/77 37 984, 0903/
782797, 07/ 65 95 62 75.
* Predám sŕa vedný pozemok v
Ľábe smer Ma/ac/<y Pozemok má
výmeru 75 á, predná š/rka 40 m,
možnosť napojen/'a na /S. Cena
dohodou. 7e/; 07/ 65 95 67 70
p. Dopš/čková.
* Predám v Záhorskej Bysŕr/c/
dva rod/nné domy - spo/očný
dvo/; 6á záhrada. Cena dohodou.
7e/; 65 95 63 43.
* Kúp/m v Záhorské/ Bysŕr/c/ oko// sŕarš/ rod/nný dom na cha/upu.
7č. 0905/722007, 0903/782797.
* Predám upravený 4-/zbový byŕ v
osobnom v/asŕn/cŕve 25 km od
Braŕ/'s/avy (P/avecký ŠŕvrŕoAj s ga
rážou, p/vn/cou a záhradkou.
Cena.* 7,25 m// Sk.
7e/; 0905/249072.
* S/ušná pracujúca vezme do
prenájmu byŕ za rozumnú cenu
('Sŕupava, Záhorská Bysŕr/ca, La
mač). 7e/; 07/ 602 526 00 -práca,

07/65 93 35 43 domov, 0903/472
577.
* S/obodné d/evča h/ádá do pod
nájmu 7 - /žbový byŕ v Sŕupave.
7e/; 0905/566380.
*Komp/eŕné rekonšŕrukc/e byŕov
domov; byŕového jadra - obk/ady
d/ažby v/sŕavba nových domov
7e/; 07/6593 3676, 07/6593 3784.
* Súkromný podn/kaŕe/' ponúka
pok/ývačské práce, ŕesárske prá
ce, monŕáž sadrokarŕdnu, sŕropných podh/ádov, sŕrešných ok/en
Ve/ux. Zdarma vypracujem cen
ovú ponuku. 7e/.* 0903/ 766 575.
* Poskyŕujem s/užby Pož/amej
ochrany a BOZP - zabezpečen/e
výkonu ŕunkc/'e ŕechn/ka a PO,
ško/en/e PO a BOZP rev/ž/'e a
dodávky has/ac/ch pr/sŕrojov.
Konŕakŕ; /vera Ondušková, Sŕupa
va, mob/7; 0905 448 608.
*Br/'gádu - h/ádám ved/ájš/e zamesŕnan/e. F/ekŕnká/; so/ér B,
a/ebo sŕavba / /ná práca.
7e/; 07/65934277.
* Predám reg/'sŕračnú pok/adn/cu
F//ŕe 88. Cena dohodou.
7e/.- 07/65 96 73 49.
wChceŕe byŕ'úspešn/vo všeŕ/(ých
kúŕoch repub//ky? /nzerujŕe v
Podv/'hor/aŕs^ých nov/'nách. Váš
ŕovar a s/užby sa dosŕanú do
okresov Humenné, Sn/na a Medz/7aborce. 7e/.* 0933/ 775 3348.
Chceŕe sa dozved/eŕ' svoju bu
dúcnosť? Vo/ajŕe od 9.00 do
75.00 na ŕ.č. 0984 / 702 600
faud/oŕexŕ) V4/VDA.

Serv/s te/ev/zorovL
7e/; 07/4552 3695, 0905/ 565 938

Kúpim 2 - izbový byt v Stupave.
Tet.: 0905/612 431
R ecep t

Žem!ový zázrak
Surov/ny; ve/?<ých žem//7 pod/á
počŕu osôb, pečené mäso, môžu
byŕ'aj zvyšky z pečeného kurčaŕá,
paradajka, papr/ka, c/bu/ka, ma
s/o, by//nková so/
Posŕup; /Va panv/cu dáme ma
s/o, pokrájanú papr/ku a paradaj-
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Po Ve/kej noc/ mňa naš/ muad/
os/ov/7/, že es// by sme ne/š// s
n/ma do mjesŕa, ŕeda do Braŕ/'s/avy že je ŕam ho/ands/(ý ko/oŕoč.
Pochop/ŕe/ne, ne/šuo an/ rak o
našu účasŕ, šak já an/ múj už na
nejaké kombrean/ nejsme, /éŕaŕ
na nejakej /abud/ mne ŕeda nen/
vzácne, /šuo o ŕo naj/? nejakého
sponzora. Nekoho gdo ŕo ŕ/m
vnukom zapuac/. Peku dobre,
pújdeme, aj rak sem nebyua v
Braŕ/s/avje an/ nepamaŕám. Doje//
sme k ŕej ŕržn/c/ a ŕam sŕáuo ruské
ko/eso hrubé jak kosŕeu. Že es//
nescem /ŕ, dzekujem radš/ vám ŕo
popuac/m. 7o sem rak /achko s/ubovaŕ nemneua, /ebo jedna jazda
sŕáua padesáŕ korún a vňukú
máme ŕroch. Sŕan sa začau oh/édaŕ po nejakém p/vn/m sŕánku.
7ahaua sem ho já za ruká/, reku
mos/me šeŕr/'ŕ, dobový co s/ ešče
zmys/á, ŕ/ naš/ m/7áčc/7
Co sme ušeŕr/7/, hneŕ byuo aj m/nuŕé. Zmys/e// s/ na ŕakém sŕrojku
chyŕaŕ hodz/'n/<y že je ŕo ve//ce
výhodné jeden chmaŕ deseŕ
korún. Sŕa/ý sa podujau, že m/
jedny hodz/n/(y chyc/. Hodz/u do
ŕeho sŕrojka deseŕ korún a sŕ/ač/u
ŕo ŕuač/ŕko a hneŕ pusc/'u - aj sa
n/kam nedosŕau. Že ešče ráz ŕo
skus/. Oparme sŕuač/u ŕuač/ŕko,
poŕom ešče ráz a pjekne /ch ŕá
ruka chyc/'ua. Jak vám ŕ/hodz/nAy
v/eče, rak sem byua ráda, že sa
mu ŕo podahuo... /Varáz sa ŕen
pazúr oŕevreu a hodz/nky p/ešč/7/
do ŕakého p/sku a byuo vybave
né. Sŕa/ý sa nedau, jak vybavené/
Začau ŕemu ho/andánov/ vysvjeŕ/ovaŕ co sa sŕauo a ŕen enem krúc/u huavú a m/'gau p/ecem, že za
n/'c nemôže. 7uš/m aj já pújdem
rob/ŕ ŕakého ho/andána a bude m/
dobre. Sŕa/ý hreš/u jak pohan a já
sem ho ŕahaua co najdá/, /ebo už
sa oh/édau po nejakém šŕeku a
poŕom by ŕen ho/andán hneŕ
šecko pochop/'u. Vňuc/ sa ŕurŕ
voz/7/ na ŕem ko/es/, šak sme /m
da// pjeŕsŕo korún a od ŕej doby
v/m, že dneskáj pjeŕsŕo korún
nen/ zhoua n/c/ /Vaš/ muad/ nás
vo/a// k ŕakéj kosn/, ŕurŕ sa ŕo ŕrásuo, že nám zapuac/7/ //šŕek. A já

reku n/kam nejdem, co já ŕo
nepoŕrebujem a on/ eném násŕoj/7/, že snad nám možú ŕéž neco
popuac/ŕ a sprav/'ŕ radosŕ. Ludé,
ŕo byu ŕaký ŕrenažér /eŕad/a,
jakože je ŕo eném jakože. 7eda
sme do ŕeho v/éz//, keľuž neda//'
/náč. Sed// sme s/ dopredu, reku
nech vjec v/dz/me, sŕáuo ŕo
každého padesáŕ korún na ŕr/
m/núŕy Sŕa/ý /rŕ/au, že za ŕo/ko
peňez by ŕo mohuo byŕ aj duhš/.
Kab/nka sa zavreua a pred nama
sa z/av/u ŕa/(ý p/7oŕ, vo/aco drd/au,
sedeu do /eŕad/a a sme je//. /Vo ŕo
byuo. Jak na dz/vokej sv/n/ a ešče
bez sedua. Mykaný skákaný z
jednej sŕrany na druhú prevra
caný vzadu aj vracan/s paŕr/čným
smaradem... Já sem mneua hubu
oŕevr/ŕú a dýchaua sem prav/de/ne a z huboka. Múj grgau na
prázdno a poc/u sa jak dvérka na
sau/unku. /Vepov/'dau an/ suova.
A my sme v ŕem ŕ/yskáč/ /ece//,
hore - do/e a oproc/ nám sŕre/a,
rak uheu a nama ŕo mykuo a
hrkuo. 7/7 m/núŕy by// až moc, za
padesáŕ korún ŕo mohuo byŕ aj
kraŕš/ - ŕo by// prvé aj pos/edn/
suova mojého, ker sme opaŕrno,
jak po porážce vy/eza// z ŕej
kab/hky.
Huava sa m/ ŕoč/ua a zábrad//
sem s/ sceua zebraŕ sebú, né a
né sa ho pusc/ŕ. A/e ŕreba pov/daŕ, že nekerý co ŕam by// s nama
dopad// aj horšý ŕen vzadu sa
moseu aj pouc/raŕ, a/e smrad je
smrad. Muad/ sa nás nemoh//'
dočkaŕ, že jak sa nám ŕo /úb/uo a
co sme zaž/7/. V/š An/'čko, nás sa
rak /achko nezbav/ŕe - pov/daua
sem / najusŕ, a/e oŕec ŕemu sa aj
grgá ŕ presŕauo, osŕau c/cho jak
kapr
Je// sme dom. Zas sem byua
múdrejš/. 7ak jak už nepoŕrebu
jem s kr/cŕe/kama, rak jak už mňa
nebo/á žádné z moj/ch zubú, rak
už m/ an/ nen/ ŕreba ung/šp/7.
/Vakonec šak čov/ek nepoŕrebuje
šecko. A/e skúsenosŕ, ŕá sa
zapuac/'ŕ nedá/

