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priateHa!
V roku 7954 pravos/ávn/ ŕeo/čgov/a a kňaz/ z
býva/ého Sov/eŕskeho zväzu navšŕ/'v/7/ západné
/Vemecko. Pr/ v/'ŕan/'sa nemecký kňaz ospraved/ňova/, že bohuž/ä/'pozná /en dve ruské s/ová
" Chr/'sŕos n/oskresse/".
V odpovedz pravos/ávny kňaz podoŕko/, že jeho
nemecký ko/ega v/e ve/m/ mnoho, /ebo pozná
dve najdó/ež/ŕejš/e s/ová;
"Kr/sŕus vsŕa/ zmŕŕvych/"
/4k je pravda, že vsŕa/ z mrŕvych, poŕom / mrŕvym /e vp/šaná nádej do /cb b/edej ŕváre.
(/Vevman). Ve/konočné v/ŕázsŕvo n/e /e /en sŕredom naše/ v/e/y, je najč/'sŕejou radosŕnou zvesŕbu, kŕorú nám Bob skrz Kr/sŕa oznám//. Ve/konočná s/ávnosŕ'je s/ávnosťou s/ávnosŕŕ Z nej ž/jú všeŕky osŕaŕné. /Sk by k/ama/a ve/konočná
zves/j poŕom V/anoce n/e sú v/ac ako deŕská
rozprávka. /Sk by k/ama/a ve/konočná správa,
poŕom smrť na Ka/vár/7 je /en jednou z bruŕa//'ŕ,
na kŕoré sú dej/ny rak bobaŕé.
Dnes by som chce/ sebe / Vám popnäťz ce/ého srdca, aby sme sa z ve/konočne/ správy o
zmrŕvychvsŕan/' Pána Jež/ša úpr/mne radova//.
Lebo Kn'sŕus ž//e a v ňom ž/jeme / my. /Sby ŕo
však nebo/a radosŕ' /ba na jeden deň, cňceme
s/ ce/kom ŕn'ezvo po/ož/ŕ' oŕázku; Je ŕenŕo sv/äŕok, je v/era v zmŕŕvychvsŕan/e dosŕaŕočne
pod/ožená? Kfo bypochybova/, že zomre/, poŕupne pred zrakm/ verejnosŕ/ / svoj/cň na/b//žš/čb. Preŕo sa rozuŕeka// na všeŕky sŕrany. Prvou
myš//enkou Már/e Magda/ény pr/ prázdnom
brobe je, že bo muse/ n/ekŕo odn/esŕj že ho
muse/ n/ekŕo ukradnúť O zmŕŕvychvsŕan/ an/
zdan/a. Veď predsa bo/o jasné, čo v/de//. Sam/
jebo mrŕve ŕe/o po/ož/// do hrobu. Pr/va/ený
kameň znamena/ č/aru pod a bodku za jebo
ž/voŕom. Odk/a/'odrazu /cb v/era v /ebo zmŕŕvychvsŕan/e? Bozhodne n/e /ba z dokázanej skuŕočnosŕ/ prázdneho hrobu. 7en /ba znamena/,
že jeňo ŕe/o ŕu už nebo/o -zaŕ/a/'n/č v/ac.
Sŕa/o sa však n/ečo /né, čo /m da/o /sŕoŕu, nadšen/e, čo /cb neskôr ňna/o do sveŕa bez sŕracňu / pred smrŕou. Sam/ hovor/ä; "Zjav/7 sa
nám. Bovor/7, jedo/ s nam/. Poveda/ nám;
"Pôjdem pred Vam/ do Ga///e/ ŕam ma uv/d/ťe."
Prvá C/rkev zbrnu/a všeŕky ŕ/eŕo dojmy do kráŕkeňo vyznan/a v/ery a sv. Pav/a; "Odovzdá/
som Vám predovšeŕkým ŕo, čo som aj ja pn/'a/;
že Kn'sŕus zomre/ za naše br/eeby pod/á P/sem,
že bo/ pochovaný a že bo/ ŕreŕ/eho dňa vzkr/esený pod/á P/sem, že sa zjav// Kefasov/ a po
ŕom Dvanásŕ/m. Poŕom sa zjav/7 v/ac ako páťsŕo
braŕom naraz, váčš/na z n/cň ž/je doŕeraz, n/ekŕor/' už zosnu//. Poŕom sa zjav/7 Jakubov/ a po
ŕom všeŕkým apošŕo/om a pos/ednému zo všeŕkých, ako nedôchodčaŕú, sa zjav/7 aj mne.
(1 Kor. 15,3-9) 7o je v kráfkost/ racŕosíný obsah
ve/konočnej sŕávnosf/, /fíorá úp/ne zmen/'/a
apošío/ov. Preío /ch zmen/7a, /ebo /cb presvedč/7a. K/ež by / nás sŕrb/a fáío správa, aby
sme n/My nepoc/iybova//, už n/kdy nezúfa//, /síoíou mus/' náš ž/voí nap/n/í v každej s/íuác//.
Ved predsa / nám poveda/; Zosfanem s vam/ po
všeŕky dn/ vášbo ž/'voŕa.
Radosť a s//u z ve/konočnébo íajomsŕva všeŕ
kým bez rozd/e/u praje a vyprosuje Fe//x M/ku/a, duchovný správca ŕarnosf/ Sfupava.

Sŕ/cb// sŕruny faš/angove/ basy, sŕ/čb//' ozembuchy /' všeŕky radosŕ/, vese/osŕ/ a bujaré ná/ady.
V naš/cb srdc/acb však zosŕa/ p/am/enok ra
dosť že sa obnovujú sŕaré /údové ŕrad/'c/'e a
mnob/ z nás napr/ek každodenným pov/nnosŕ/'am a sŕarosŕ/'am dokáza// rozprúd/'ť záver faš/angov v neopako^aŕe/be/ afmosfére.
V uŕorok 76. februára 7999 od samého rána v
rešŕaurác/7 Sŕupava v/'ŕa/ bosŕ/'personá/ prestro
jený za krásne maškary. Pr/pravovaná a očaká
vaná predzvesť vese/ej zábavy večer na "Papučáku", pr/ muz/ke vyš/a.
/-/osŕám/ večera bo// a/ č/enky speváckeho sú
boru Nevädza zo Sŕupavy kŕoré obnov/// akŕ/'vnu č/nnosťzač/aŕkom roku. Pooprašova// sŕaré

faš/angové p/esne, preveŕra// "feŕkovské róby"
a v doprovode barmon/ky spusí/7/ svoju prvú
prem/éru úč/nkovan/a v Sŕupave.
Sponŕánna radosť pr/'ŕomnýcb vyjadrená ran
čom, vese/ým spevom, vyvrcbo///a o po/noc/,
keď pod/á ná/ež/ŕýcb ŕrad/b/7 "basa umre/a".
Bo/ože ŕo náreku, p/aču /odr/ekan/a smúŕočnej
roz/účky kŕorú v samé/ počesŕnosŕ/ odbav//a
budobná skup/na Záborác/, za výdaŕnej pomoc/ "p/ač/ek" zo speváckeho súboru.
Úspech ŕohoŕo podujaŕ/a zaväzuje všeŕkýcb
spo/uúč/nkujúc/ch / organ/'záŕorov, aby v dob
rom zoŕrva//, sŕaré ŕrad/b/e udrž/ava// a dobrú
ná/adu p/ným pr/'ebršŕ/'m rozdáva// / nadá/e/.
- Eva Š/mková-

BezpMotné hranice

/m/granŕov. Konŕro/a nepreb/ádnej bran/ce, ako
je krov/nam/ zarasŕené rakúsko - s/ovenské pomedz/'e na r/'eke Morave, sŕoj/' vdäka bezp/7oŕnému r/aden/u ŕ/'s/c š/7/'ngov na bod/'nu. Leŕová
hod/na vrŕu/b/ka s posádkou sŕoj/ oko/o 30 000
š///ng o v, osŕraba vybudovaním busŕej s/'eŕe
pozem ných sŕanov/sk pre b//adky je ešŕe
drabš/a. Bakúska ŕe/ev/ž/a ukáza/a v nede/ú 28.
2. nočné zábe/y ŕerénu zr/adené bezp/7oŕným
//eŕad/e/kom ŕermov/žnou kamerou, na kŕorýcb
bo/o zrefe/ne v/d/eť všeŕky osoby / voz/d/á v s/edovanej ob/asŕ/.
- pod/á Č ÍK -

Bakúska pobran/čná po//b/a zača/a prevádz
kové skúšky ma/ýcb bezp/7oŕnýcb /eŕúňov pre
konfro/u bran/ce so S/ovenskom v p o vo d/r/e ky
Moravy. Oznám/7/ ŕo rakúske méd/á s rým, že ak
sa sysŕém osvedč/^ zakúp/ /cb m/'n/'sŕersŕvo
vnúŕra váčš/' počeŕ a bude bezp/7oŕné /eŕad/e/ka vybavené kameram/ pre denné / nočné
v/den/e použ/'vať ŕ/'ež pre konŕro/u bran/ce s ČB
a možno /' s Madárskom.
Prevádzkové skúšky zača// v pr/'esŕoru mesŕa
Marcbegg oproŕ/ s/ovenskej Sŕupave. Skúša sa
bezp/7oŕný sysŕém Pox francúzskeho výrobcu
Cy4C Sysŕemes. /./eŕad/e/ko má rozpáŕ/e knd/e/
nece/ýcb 5 meŕrov, použ/ŕý dvojŕakŕný moŕor
Boŕax je m/monadne ŕ/chý a dáva sŕroju r/cb/osť až 230 km za bod/'nu pr/ do/efe 340 k/7omeŕrov. Bezp/7oŕné, d/a/kovo r/ädené /eŕad/e/ka
sú vyv/jané pre vojenské využ/'ŕ/'e (ŕakŕ/cký
pr/eskum) a Bakúsko je prvou západnou kraj/nou, kŕorá ŕ/eŕo sŕroje nasadzuje k m/erovej
ochrane bran/c pred pren/kan/m /7egá/nycb

Pozývame Vás na Vetkonočný jarmok v
sobotu 27. marca od 8°° pri Kuttúrnom
dome v Stupave
tnformácie: 07/65 93 43 12
Pob p < \jŠtÚ M sltC Z V C Sti
príjmu na dohodu sprostredkovateľov ko
merčnej inzercie v časopise. Záujemci
zavotajte na t.č. 07/ 65 93 43 12 p. Mózová.
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Záchtanný
systém
Sta// ste sa účastn/kom dopravne/ nehody a
zada/o sa Vám čakan/e na pomoc nekonečne
d/hé? /4by sa to s/ budúcnosŕ/ sŕáva/o čoraz
zr/edkave/š/e, zvo/a/ prednosta OL/ y Ma/ackách M/7an Vaškor kompetentné orgány na
koord/'načnú poradu, c/e/bm ktoré/ bo/o zosú/aden/e č/nnost/ po//č/e, zdravofn/Trov; pož/arn/kov a dá/š/čh subjeAtov zaobera/úc/ch sa
odstraňovan/m nás/edkov dopravných nehôd.
Podstatné z/epšen/e ŕungovan/a záchran
ného systému by s/ vyž/ada/o značné /nvest/c/e, ktoré ako všetc/ dobre v/'eme chýba/ú vo
všetkých rezortoch a v b//žke/ budúcnost/ n/e
sú reá/ne. /ným/ s/ovam/ -úroveň a kva//ta po
skytovaných s/už/'eb /e poznamenaná nedos
tatkom ŕ/nančných prostr/edkov. Č/ už /e ŕo
sebopnosf po/zc/e v krátke/ dobe vyšefr/'ť a
zdokumentovať dopravnú nehodu za zn/žene/
v/d/dte/host/ a z/azdnosf/ c/est, kedy dodchádza /r dopravným nehodám vo zvýšene/ m/ere
z kapac/'fných dôvodov a s nedostatočným
techn/ckým vybaven/m a/ebo obmedzené
možnost/ zdravotn/Trov; d/sponu/úc/ch /ba jed
ným voz/d/om rých/e/ zdravotn/cke/ pomoc/ a
poŕrebova// by dá/š/e. K č/astočnému z/epšen/'u dochádza v týchto dňoch, ked'bo/a s/užba
PZP pred/žená z 8 na 72 hod/ň v čase od 7.00
do 79.00 hod. K tomu, aby táto s/užba moh/a
byť poskytovaná nepreŕrz/'ŕe, by bo/o treba
zmen/'f systém f/nancovan/a a vytvor/ťzv/áštny
fond.
K z/epšen/u súč/nnost/ bude s/úž/ťp/ánované prepo/en/e č/š/e/ t/esňového vo/an/a 750,
755, 758 tak, aby všetky tr/ na/dô/ež/te/š/e
z/ožky -po//c/a, zdravotn/c/ a pož/arn/c/ bo// o
m/'esŕe a rozsahu dopravne; nehody /nformovan/ na/kratšou cestou a do zásahu sa moh// zapo//ť efekt/'vne a v pr/merenom rozsahu,
čo by v/ed/o /r vy/účen/u neopodstatnených
vý/azdov. Vod/'č/ a dá/s/ účasŕn/'c/ cestne/ pre
mávky by ma// konať zodpovedne a úda/e z
m/esta nehody by ma// poskytovať čo na/pres
ne/s/e, pretože od /ch /nformác/e do /ste/
m/e/y záv/s/ rozsah a tým /' výška nák/adov na
/ednot//vé vý/azdy Óa/šou nevyhnutnou podm/enkou pre sAi/a//'tnen/'e súč/nnost/ /e dovybaven/e rád/ostan/cam/, ktoré by umožňova//
/ednof//vým z/ožkám byť počas zásahu v
nepret/ž/tom kontakte. K /ých/emu phehodu
na m/esto nehody by rozhodne pr/spe/o odsfránen/'e zátarasov uprostred d/a/h/ce na úse
ku Seku/e - Ma/acky a Ma/acky - Brat/s/ava a
/ch nahraden/e uzamykate/hým/ závorám/. Ta
kýmto r/ešen/'m by sa podstatne sArát/7/ vzd/a/enost/, ktoré mus/'a všetky za/nteresované
z/ožky abso/vovať v pr/pade dopravne/ neho
dy na d/a/b/c/ a v b//žkom oko//. /M sa t/eto
predsavzat/a podah v doh/ádne/ dobe presa
d í ma/o by sa to odraz/ť a/ na úrovn/ posky
tovaných s/už/eb a spoko/nost/ nás všetkých,
/ftor^ /' keď to n/komu že/ať netreba, budú raz
na pomoc záchranárov odkázan/'.
-M/7ana Zavre/, t/ačový hovorca-

Rok starších !udf
Organ/zác/a spo/ených národov vyh/ás/7a rok
7999 za Medz/národný rok starš/čh /úd/'. Skúsenost/ vyspe/ých kra/7ň ukazu/ú, že predstavy
o starom č/oveku, kto/ý sa po ukončen/' akt/vne/ pracovne/ č/nnost/ venu/e už /ba oddychu,
sú nesprávne. Fyz/cké / duševné zdrav/e sta
rého č/oveka /e v rozhodu/úce/ m/ere záv/s/é
od toho, č/ sa a/ v postakt/'vnom veku venu/e
zmys/up/ne/ č/nnost/, od starost/zvost/ o š/rš/'u
rod/nu až po na/rózne/š/e zá/úby. /Va Záhon
od/'akž/va bo/a rod/na tým nayposvátne/š/m
/nšt/tútom. V ne/ ma// svo/e m/esto t/na/starš/' /
t/ na/m/adš/' Rod/nné zvázky a pokrvné putá
bo// tou na/s//ne/šou /stotou. Úcta k starš/m,
/ch dósto/né m/esto v rod/ne vychádza// z
krestánských trad/c/7. /Vebo/ to /en ma/etok,

kto/ý d/ža/ rod/nu pospo/u, bo// to sfarečkov/a
a starenky t/ čo stá// na če/e rod/ny Rok úcty
k starš/m nech /e pre nás všetkých podnetom
a zavázu/úc/m /mpu/zom k pochopen/u hod
nôt /údského ž/vofa, k pos/7nen/'u súdržnost/ a
vzá/omného pochopen/a v rod/nách. /Veh/áda/me neprekonate/hé generačné rozd/e/y a
prob/émy h/áda/me skôr neopakovate/hú
hodnotu, múdrosť a /ásku, ktorú nám a naš/'m
detbm môžu odovzdať stah rod/č/a. /Vepotrebu/eme pompézne s/ávnost/ a demonštrat/vne pre/avy úcty a vš/mavost/ k starš/m /údom.
7o, čo potrebu/eme, /e uvedomen/e s/ hod
nôt, ktoré predstavu/ú ž/vot č/oveka, úcta k
nemu, pochopen/e, /áska a nez/štná pomoc.
Jednoducho "č/oveč/na".
-ps-

Rozbeh// sme neuver/te/hú vec. Poma/y už desať rokov sa na rôznych úrovn/ach nášho "záho
ráckeho fóra" d/skutu/e o spo/očných záu/mocb, o nekonečne/ úcte k ded/čstvu otcov; k trad/'c/ám, o ús/7/' o ku/túrne a spo/očenské združen/e Záhorákov. Vzn/k/z mnohé združen/a, nadác/e
a spo/ky ktoré napomáha/ú k nap/nen/u rôznych /'spo/očných c/e/bv. K n/m sa odhod/ane pr/da// /Podpa/štúnske zvesf/. Po nu/tom č/š/e, ktoré vyš/o akoby na truc osudu, ŕ/nančne/ nepr/zn/ / ma/ému pochopen/u, pr/chádza č/s/o prvé. Prednosta okresného úradu vo svo/om pr/7?ovore a s/ove na cestu časop/su, pr/rovna/ ho k d/etátú. <4hoc/ tento pr/mer sa zda/ byť nadnese
ný, /edno však urč/'fe ve/b?/presne "pasu/e". Pod/c/a, kton túž/a po d/etát/, sa neobzera/ú na tážkost/, nepr/azeň a všetky možné oko/nost/. Ved/'e /ch /áska a túžba. Podobne /my sme v s/tuác/7,
že neh/ád/ac na nepr/azeň doby a prob/émy s ŕ/nanc/am/, snaž/me sa udržaťpr/ ž/vote nov/nky
ktoré raz urč/te vyrastú/ V tomto čase s n/m/ /omcu/ú choroby detstva, tvor/a sa za pochodu, ž/'/ú skôr z obetavost/ a nesm/erne/ dôvery že sto//' za to prekonať všetky prob/émy. Mevz/ykáme
a nehoreku/eme, čo sme chce//, to a/ máme/ Obrac/ame sa však na všetkých /úd/ dobre/ vô/e,
na Záhorákov s/7ných n/e/en rečam/, a/e predovšetkým srdcom, aby pod/á svo//ch možnost/'
podpor/// časop/s - tu na obecnom zastup/te/štve, tu v ško/ách - veď máme to/ko skve/ých uč/te/ov, ktoh ma/ú b//žko k p/sanému s/ovu, tu vo ŕ/'rmách, naš/ch /úd/ š/kovných a pracov/tých,
/ednoducho všade tam, kde /e ochota a chuť urob/ť n/'ečo na prospech, pr/dať n/ečo k to/ko
spom/nanému ded/čstvu otcov. Všefc/ máme šancu byť pr/ tom, n/kto z nás nemus/' stáť na
chodn/Tru a pr/zeraťsa.
Os/ov/// sme všetky obecné úrady v tých obc/ach, y ktorých ž//efe a č/tate Podpa/štúnske
zvest/. Ponúk/ž sme /m možnost; aby každá obec ma/a svo/u stránku. Stránku, ktorá bude
obrazom doby; uda/ost/^ radostí / starosti ktoré prežŕvame. Stránku, ktorá bude dobrou
v/z/tkou každé/ obce. tVuž, a odpoveď s/ preč/ífa/te...
Pave/ S/ezák, šéfredaktor

PRETEKY MALOTRAKTOROV
PO VR 6HU
E66E TERRA 1999
Organ/'záŕor/ m edz/'/iárodnýc/i preŕe/fov m a/oŕraAtorov E c c e 7er/*a 7999
ozname/ú nadšencom a p/*/'azn/Vco/?7 ŕo/iŕo /leŕracf/'č/iého šp o rty že p/vé
/ro/o preŕe/rov sa tvs/íL/ŕoč/i/ dňa 8. /ná/'a 7999 v 8/7ow'c/cŕ7 nac/ Sw'ŕas/OL/
fČ R ). S/ovens/cé /ro/o s vyŕi/áse/i/m yýs/ed/rov medz/'/iárodne/ súŕaže sa
tvs/rtvŕočn/ v Sŕívpave dňa 4. sepŕem bra 7999. Preŕe/(y sú ívrče/ié pre
di/o/'/co/esové ma/oŕraAío/y ŕováre/is/ce/ Lyroby s pr/Vesným voz/^om.
Súŕaž/ sa v ŕroc/7 ŕr/edac/7; amaŕér/, ŕovárens/ré ŕ/my a ŕr/eda špec/á/ov
L/záv/er/ra pn/i/áso/c p re preŕe/(y v Č R /e do 75. apr/7a ŕ. r

Btižšie informácie: p.Stezák, p. Rác te): 07/65934312.
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Židovská synagóga v Stupave
Od počiatku histórie osídlenia Stupavy zane
chali po sebe obyvatelia materiálne stopy ich
prítomnosti. V súvislosti s prítomnostou rím
skych légií na vojensko - obchodnej stanici v
Stupave je zrejmá i prítomnosť mnohých ži

dov, čo padli do rímskeho otroctva. Potom
nastal čas dlhého mlčania a až do 14. sto
ročia niet jediného dokladu o prítomnosti ži
dov na území mestečka. Pogromami prena
sledovaní židia utekali z okolitých kráľov
ských miest a hľadali útočište na šľachtických
panstvách. Počet židov v Stupave vzrástol v
16. storočí, kedy sa ich ujal gróf Pálffy. V 17.
storočí už existovala náboženská obec a
Chevra kadiša. V roku 1840 oslavovala 200.

Začali oslavy
výročia Stupavy
V p/afo/f 72. februára sa kona/ S/ávnosŕný koncerŕ pr/ pr/7ež/ŕosŕ/ 730. výroč/a prvej p/somnej
správy o Sfupave. V pr/'hovore pr/'máŕor mesŕa
/ng. Oaráš oŕ/c/á/ne vyh/ás/7 ŕenfo rok za rok
výroč/a Sŕupavy a Másŕu a okrem /nébo spo
menú/ /'rad /fu/ŕúrno -spo/očens/(ýc/7 podujaŕ/', kŕoré sa uskuŕočn/a pr/ ŕejŕo pr/7ež/'ŕosŕ/.
A/a koncerŕe vysŕúp/7/ šŕudenŕ/ a abso/venŕ/
Braŕ/s/avského konzervafdr/a - Sfupavčan/a;
V Sme//ková, P L/eskos/ský, M. Ž/er/ková, M.
7bmkov/čová, Z. Nezn/ková, B. 7omášek, N.
Óurecová, J. B. Sucbánek, B. Jando/f. S. Š/'mek. Vysŕúpen/'e ŕýchŕo m/adých ŕa/enŕovaných /úd/' bo/o pre Sŕupavu o ŕo cennejš/e,
že všeŕc/ abso/vova// Zák/adnú ume/eckú ško/u s/Sŕupave. 7ym sa opáŕ'poŕvrd/7a vysoká pedagog/'cko -ume/ecká úroveň ško/y.
Škoda /en, že /ch umen/e nepr/š/o ocen/Y'počeŕnejš/e pub/zA-úm. /Veobs/o/7' an/ yýbovor/fa
na nepr/azn/vé počas/e, prefože v b/ád/'sku se
de// prevažne sŕarš/ občan/a, kŕon s/ naš// čas
/ odvabu če//ŕ' snebu a /ádu na cbodn/'kocb.
Podujaŕ/e, na Zborom bo// oŕ/'c/á/ne odšŕarŕované os/avy výroč/a mesŕa s/ zas/úž/7o váčš/'u
pozomosŕ' /' zo s/rany pos/ancov mesŕského
zasŕup/'ŕe/isfva. Účasf/edné/io pos/anca n/e /e
práve naj/epšou v/'z/ŕkou pre pos/anecký zbor
nášho mesŕa.
-ps-

jubileum. Obec sa rozrastala o čom svedčí
skutočnosť, že Mikuláš Pálffy, vydal 1.1.1722
listinu osobitných privilégií stupavským ži
dom. Do konca 18. storočia obec však ne
mala svoju synagógu, bohoslužby sa konali v
budove patriacej pan
stvu. Roku 1800 sa blí
žila realizácia túžby a
myšlienky židov -vybu
dovať svoj svätostánok.
Zorganizovali zbierku,
velká väčšina príslušní
kov obce prispela aj fy
zickou prácou, vraj aj
tehly si robili sami.
Synagóga bola posta
vená r. 1803 a dodnes
si zachovala svoj pô
vodný výzor. Má roz
mery 17 x 23,5 m, múry
sú hrubé a masívne.
Vchod pre ženy vedie
zvonka, zo západnej
strany. Aj dnes ako chátrajúca budova pôso
bí mohutne svojou architektonickou krásou.
Uprostred hlavnej siene sú štyri valcovité stĺ
py, ktoré nesú klenby a delia priestor na dva
násť častí. Na klenbách a stenách sú ešte vi
diteľné krásne malby - kobaltová a tmavočer
vená. Stupavská synagóga je stavaná podľa
vzorov poľských synagóg zo 17. storočia,
jedným z najstarších, chrámov tohto druhu je
ľvovská takzvaná "predmestská synagóga".

O ly m p ijs liá ja z y k o v á ž a ív a
L/ž n/eko/ko rokov uč/ŕe//a zák/adnej ško/y pr/pravu/ú ž/akov na jazykové o/ymp/ády. Ž/ac/,
kŕor/'sa dosŕa// v m/nu/osŕ/ do okresného ko/a,
dobre reprezenŕova// svoju ško/y a v koneč
nom dós/edku a/ svoje mesŕo n/e/en v okres
ných ko/ách, a/e aj v krajskom.
4 ako to bo/o v ŕomío ško/skom roku ?
V ško/skom ko/e o/ymp/ády ang//ckébo jazyka
v kaŕegór/7 7/S súŕáž/7o 73 ž/akov p/aŕeho a
š/esŕeho ročníka. V/ŕázka ško/ského ko/a Peŕra
Kub/cskoová zo V/./S ŕr/edy, posŕúp/7a do
okresného ko/a, kde preukáza/a svoje scbopnosŕ/ a obsad/7a druhé m/esŕo. V kaŕegór/7 7B
súŕáž/7o v ško/skom ko/e 0/4j 72 ž/akov s/edmeho a ôsmeho ročn/7(a. M/ros/ava Pácová z
V//M ŕr/edy v/'ŕázka ŕejŕo kaŕegdhe v ško/skom
ko/e, s/ vydoby/a v okresnom ko/e ŕ/'ež druhé
m/esŕo.
O o/ymp/ádu nemeckého jazyka bo/ medz/
ž/akm/ ve/ký záujem. V ško/skom ko/e v kaŕegór/7 7/4 súŕáž/7o 79 ž/akov p/aŕeho a š/esŕeho
ročn/ka. V/ŕázkou ško/ského ko/a sa sŕa/a Len
ka /-/orecká zo S/M ŕr/edy. Ž/a/' do okresného
ko/a sa nedosŕa/a, /ebo choroba s/ nevyberá.
rak našu ško/u reprezenŕova/a druhá v pora
dí 7éréz/a 7rokš/arová zo V/.A ŕr/edy. V okres
nom ko/e z/ska/a ŕreŕ/e m/esŕo. /Sj v kaŕegdh/
7B v ško/skom ko/e O/Vj bo/ ve/ký súboj. Prvé
m/esŕo a rým aj právo reprezenŕác/e z/ska/a
M/ros/ava Pácová z V///.A ŕr/edy. V ŕvrdej
konkurenc/7 okresnej súŕáže z/ska/a česŕné
-3
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Synagóga v Stupave po druhej svetovej
vojne slúžita ako sktad nábytku, neskôr pre
šla do vtastnictva spoločnosti Arttep.
V súčasnosti sa stala objektom útokov van
dalov, ktorí ju postupne rozoberajú. Vstup do
budovy je len na vlastné nebezpečie.
Židovská synagóga v Stupave je kultúrnou
pamiatkou, zapísanou do zoznamu pamiatok
V roku 1988.
Foto: L. Mózová
uznan/'e. Ž/ačkam, kŕoré bo// úspešné, srdeč
ne b/ahože/áme a dákujeme.
A/e ve/ká vdáka paŕh rým, kŕon ŕanŕá/y vdáky a
uznan/a počujú má/okedy. 7ak uznan/e paŕr/'
Vám, pan/ uč/'ŕe/ka Mgr Z/aŕ/'ca Gurská, dr
S/7v/'a Dugov/'čová, dr Beaŕa P/cz/ová, dr Vas/7
7omeček, Soňa Kohúŕková, M/chae/a Chme/ová.
/Sj vám, vážení rod/c/a, za vašu spo/uprácu a
dobrý vzŕáb k uč/ŕe/om a ku ško/e.
A napokon všeŕkým deŕom, kŕoré sa na ško/e
uč/a jazyky.* N/e všeŕc/ môžu /sr na o/ymp/ádu,
a/e dó/ež/ŕé je zdokona/ovaŕ' ŕo, čo už v/eŕe, a
dobre sa up/aŕn/ŕ' v ž/'voŕe. K ŕomu vám
chceme pomócŕ!
-jo/-

Ku!túme pamiatky v Stupave
Medz/ ku/ŕúme pam/aŕky a pam/aŕkové objekŕy na území mesŕa Sŕupava sú zaradené nas/edovné objekŕyr Pá/ŕ/yovský kašŕ/'e/' fr. 7963),
Park 7963), pamáŕná ŕabu/á kpŕ. Jánov/ A/á/epkov/ Cr 7963), zem/anska kúr/a "Zemanské" (r 7963), hrnč/arska d/e/ňa P Kosŕku
(r 7963), sŕrážny domček pr/ kašŕ/e// (ŕ 7995),
kamenný pran/er - sŕ/p hanby (ŕ 7963), p/asŕ/ka na sŕ/pe sv 7roj/ce (r 7963), r/msko - kaŕo//cky kosŕo/ sv. Šŕeŕana fr 7963), archeo/og/cká /oka//ŕa Casŕrum (r 7963), p/asŕ/ka sv. Jána
/Vepomuckébo ^ 7988), kap/nka - Ka/vába
fr 7963), ž/dovská synagóga (r 7988).
-pod/á OL/ Ma/acky-

Z Marianky
*Dňa 76. marca sa us/o/ŕočn/zasadan/e obecného zasŕup/ŕe/isŕva, na kŕorom pos/anc/ v prvom
č/'ŕan/' prerokujú návrh rozpočŕu
obce na rok 7999. Óa/ej budú
pred/ožené /nŕormác/e o výs/edku roA*ovan/'a na ŕému výsŕavby
p/ynovodu a vodovodu na územ/
obce. Sŕarosŕa bude ŕ/'ež /nŕormovaŕ'o sŕave o pnpravy rozvojových
/oka/% určených na výsŕavbu rod/nných domov. Zasadnuŕ/u pos/ancov bude predchádza?' /nŕenz/'vna č/nnosŕ' predovšeŕkým ŕ/nančne/ kom/s/e, kŕorá návrh roz
počŕu spo/u so sŕarosŕom pr/pravuje. Zasadnuŕ/e obecného zasŕup/ŕe/šŕva /e verejné.
#Z ku/ŕúrneho ž/voŕa obce
- vdáka nadšen/u a akŕ/v/ŕe organ/záŕorov
Sväŕova/enŕ/ns/feho
sŕreŕnuŕ/a s radosŕou konšŕaŕujeme, že podujaŕ/e bo/o úspešné a
sŕreŕ/o sa so záujmom občanov; o
čom svedč/ /ch vyše sfoč/enná
účasŕ'
-v č/nnosŕ/ pokračuje dnes už vy
še dvadsaŕč/enný krúžok ,4erob/c - u pod vedením cv/č/ŕe/ky s/.
Kr/sf/ovej, kŕorý sa prav/de/ne
schádza každý uŕorok a šŕvrŕok
-krúžok ŕrén/ngu sebeobrany pre
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der/ do 75 rokov funguje pod veden/m odborných írénerov, čo je
v/asŕne jedna z má/a akŕ/v/'ŕ v na
šej obe/ určených deŕom.
*Mesačné púŕe sa uskuŕočn/a v
dňoch 73. a 27. marca 7999. -sfa-

Zvyky a tradície
"Od škaredej stredy* v Lábe
V deň Škaredej stredy, po odbave
ných obradoch v kostole, sa mládež
zišla v hostinci, kde si zvolila stárka.
Volili si ho na jeden rok. V dobe pôstu
od Škaredej stredy až do velkonočnej
nedele nebývali žiadne zábavy. Na
príchod Kvetnej nedele sa najviac
tešili malé školské dievčatá. Chystali
si vajíčka a reťaze, pripájali ich na
suchú vetvu, chodili po dedine a so
spevom oznamovali príchod blížiace
ho sa teta.

M/ué, m/'ué /eŕo
cfes rak dúbo byu ?
d sŕudén/(y u ňúženky
v p/vn/c/ na uav/c/
s/červenej bŕuej ruž/c/.
/4 vám hospodár
pjekne zasp/'vame
a Vám pan/ hospodárke
pjeAný vjenec dáme.
dž sa bory ze/enajú
modrým kv/ŕkem p/*e^v/'ŕajú
budzŕe v/ bab/čAy veseué
však vám ŕo /eŕečko neseme.
Dajŕe gra/cárek /ebo dva

šak vám ŕo váš sŕrýček zarobjá.
Dajŕe nám vaj/čko /ebo dv/e
ša/r vám fo ma/účko ubudne.
Ch!apci si spievaii takto:

Co fo máš má m/uá, co ŕo máš za očŕ,
/;ked sa do n/cb kuknem./ sv/ef sa se
mnú foč/'.V
7y mos/s má m/uá, néco o mne
v/'edzeŕ,
/.ked ŕvé čemé oč/./ nescú na mňa
b/edzef./
Na záver spievajú spoiočne:

Fašangy, fun'ce, ve/Aá noc donde,
do nemá kožueba, z/ma mu bude.
Ja nemám kožueba, enem sa frasem,
dajŕe m/ suan/ny necb sa napasem.
7úŕo nám neda//, ŕuŕo nám dajú,
kocúra zab/7/, suan/nu majú.
Staršia mládež sa zabávala pri ple
chovej hudbe v hostinci. Okrem tých
to zábav mládeže boli poriadané bá
ly. Mali tú zvláštnosť, že sa na nich
zúčastňovala obecná elita. Všetko sa
lesklo čistotou, krásou a pestrosťou
malebných krojov.
Na konci fašiangov v utorok bolo
najveselšie, pretože sa mládež oblie
kla za maškary a zbierala do koša
šišky a vajcia. Po dedine viezol voz v
krojoch vyobliekaných ľudí do hostin
ca na tanec, na pochovávanie basy,
ktorý končil úderom dvanástej, lebo
začínala Škaredá streda. Gazdiné ich
pohostili, pridali maškrtu a drobnú
mincu. Chlapci opravovali a zhotovo

vali klepáče, hrkávky a tragáče.
Na Zelený štvrtok sa zaviazali zvony.
Namiesto zvonenia chodili miništranti
po dedine s velkým rapkáčom a rap
kali.
Na Velký piatok, v skorých ranných
hodinách bolo zvykom, že sa ľudia
chodili modliť ku krížom. Ak sa s
niekým stretli, neprehovorili ani slovo.
Bolo tiež zvykom chodiť sa umývať na
potok. Na Velký piatok ľudia so
zemou nerobili.
Vyvrcholenie sviatkov bolo na Bielu
sobotu, kedy po zaspievaní Glória sa
rozozvučali zaviazané zvony. Cez
dedinu išiel veľký sprievod a v
každom okne boli zapálené sviečky.
Na Velkonočnú nedeľu všetci veriaci
niesli do kostola v košíkoch varené
vajcia, údzené maso a cautu ( koláč z
kysnutého cesta), aby prvé mäsité
jedlo bolo požehnané a bolo ho po
celý rok hojnosť.
V pondelok ráno vyrukovali mládenci
na šlahačku. Dospelá mládež si
nemohla nechať ujsť príležitosť, aby
svoje dievčatá korbáčom nevyšibali.
Nosili so sebou omašľovaný stárkovský korbáč, kôs na vajíčka, ktoré
potom speňažili.
Nedospelí mládenci navštívili najprv
krstných rodičov a potom ostatných
príbuzných a známych, odmenou im
boli zafarbené vajíčka, perníkové
koníky a srdiečka.
Takto sa slávil pôst i radosť
z
veľkonočného Vzkriesenia Ježiša
Krista v Lábe.
- Petrovičová -

Obchod so stavebnými materiátmi
PO /V ĽK4 P R E V EĽK O O D BER A T EĽO V ;
S7WE3/VÉ F/RMľ/t /NDMDU/ÍĽ/VVCH
S7WE8A//KOV.-

KERATHERM - tehtové btoky
POROTHERM - kompietný tehtový systém
K U N K ER - tehiová diažba
H E B E L - pórobetón
YPO R - pórobetón
YTONG - pórobetón
SC H !ED EL - komínový systém
VELUX - strešné okná
BC TORS!ON - popiastové pioty a pietivá
CETRtS - cementotrieskové dosky
KNAUF - sadrokartónový systém
HERAKUT, KOMB! - DOSKY - izoiačné drevocementové dosky

TEL - M !NERALW O LLE - tepetné izoiácie
NO BAS!L - tepetné izoiácie
HYDROBtT, GLASB!T, A330 asfaitové iepenky
BAUMHT omietky
bie!a tehia, diažby, obkiady, cement,
vápno, omietkové zmesy,
stavebné rezivo a strešné !aty,
okná, dvere
a iný stavebný materiát.

S7ŽWM/X p/ds, spo/. s r o.
Sŕaveb/7/ny - ma/oobcŕ?oď
Že/ezn/čná 53, 900 37 Sŕtvpava
7e/./ŕax; 07/65934 733

PONÚKAME DOPRAVU MATERtALOV NA STAVBU, PRE VEĽKOODBERATEĽOV ZAUJÍMAVÉ ZĽAVY

PobpAjŠÍMtlsltC ZVCSfi

Mám básnička na jazýčku
Panŕáz/7 sa mecfze nek/adú a že /e
ŕomu rak, poŕvrd/7/ uč/ŕe/ky maŕerskej ško/y vo Vysokej pr/ Morave
na poduja% kŕoré zorgan/zova//
pre der/ preďš/fo/s/fébo veku pod
ŕýmŕo názvom. Z ce/ého okresu
Ma/acky sa y p/afok 26. 2. 7999
z/š/o na preb/Zadke prednesu deŕskej prózy 29 der/' vo yeku od 3
do 6 rokos/, s doprovodom uč/ŕe//ek MŠ. 7oŕo krásne dopo/udn/'e bo/o pre pedagog/cké pra
covníčky skôr pracovné, a/e akonáb/e vsŕúp/7/ do pbesŕorov ŕejŕo
maŕerskej ško/y, pozabud// na
bežné sŕarosŕ/ a prob/émy všed
ného dňa. Pr/v/ŕa// /ch krásne, ve/ké pr/'esŕo/y zo všeŕkýcb kúŕov na
n/ch dýcha/a farebnosť esŕeŕ/čnosťa š/kovnosť /údskýcb rúk.
Myš//enka na uskuŕočnen/'e ŕejŕo
ojed/ne/ej deŕskej preb/zadky v
prednese sa zrod/7 v h/as/e /Snny
7bmečkove/, ŕunajšej uč/ŕe/Ay a
zároveň vedúce/ sekc/e //ŕerárnej
výchovy v okrese a pod /e/ zášŕ/ŕou sa podujaŕ/e /kona/o.
Pred der/ sa posŕav/7 kúze/n/k vo
ve/kom zamaŕovom p/ášŕ/ s vyso

všeŕc/' sŕraŕ/7/ zábrany a po n/čom
/nom /ak neŕúž/7/, ako doŕknúť sa
čo Z nebadane ve/kého kúzeZn/kovbo p/ášŕá.
Scenár fobfo nezabudnuŕe/bého
dopo/udn/a nap/sa/a, kúze/n/ka
zahra/a, scénu a reAv/'z/'ŕy rea//zova/a p. Eva Š/mková, uč/ŕe/ka MŠ
vo Vysokej pr/ Morave. Pracuje s
deŕm/, /von pre ne a popúšŕá uz
du svojej ŕanŕáz/V už rad rokov
Lásku k deŕom a k svoje/ prác/
dokáza/a /' v ŕenŕo deň, kedpnprav/7a pre der/ pekný záž/ŕok z
rozprávkového dobra a zázračna,
kŕoré poŕeš/7o každé srd/ečko,
n/e/en /o de/ské.
-Eva Š/mková, Pave/ S/ezák -

kým k/obúkom na b/ave, v jednej
ruke zázračná pa//čka, v druhej
p/no krásnych rozprávkových
kn/'b. /S jednu ŕakú, z kŕorej sa mu
rozuŕeka// všeŕky p/smenká, čo sa
ŕú//7/k sebe a ŕvor/7/ básn/čky. Kn/'ha bo/a prázdna, kúze/n/'k smuŕný, der/ s/úbova// pomoc pr/ b/ädan/' sŕraŕenýcb básní.
/Veop/šaŕe/bé sú /skr/čky radosŕ/ v
deŕskýcb oč/ach, ked'sŕreŕnú n/ečo nevšedné, neŕrad/čné. ZV/ekŕon rec/ŕova// sme/o a pr/am brd/nsAy a/e ŕ/menš/ ma// a/ ŕrocbu
sŕracb a kúr/kom oka s/edova// kúze/n/ka, č/ sa usm/eva, a/ebo č/
ná/ež/ŕe doceňuje prednes. /Va
záver vykúz//7o pa//čkou /edno
d/eŕá kúze/n&ov/ zázračné ruky
kŕoré vede// hraf na k/av/n a rak do
ŕ/cha po rec/ŕácZZ pnjemne zapado/ spev známych p/esn/, k/oré
der/ sp/eva// s obrovskou radosŕou.
A/a úp/ný záver sa každému zú
častnenému rec/'ŕáŕorovZ odovzda/a pekná cena, d/p/om a nas/edova/o /účen/e a /oŕograťovan/e s m/7ým kúze/n/'kom. 7ú už

Po rad/ká/nych zmenách v spo/očnosŕ/ sa prudko zača/o rozv/jať
súkromné podn/kan/e. Väčš/na
podn/kaŕe/bv sa vrh/a na obchod
a s/užby a /en ŕ/'najodvážnejš/'zača// vyrábať Zač/'aŕky hoc/ bo//
ŕážké predsa /en bo// opŕ/mZsŕZckejš/'e s ve/kou perspekŕ/vou. Bo/o ŕo n/'ečo medz/' dobrodružsŕvom a ve/kou ŕúžbou zmen/ť
svoj ž/voŕ, cbyŕ/'ť svoj osud pevne
do rúk a n/ečo dokázať V ma/ebnej obe/ Láb s ŕakouŕo odvahou a
nadšen/m za/ožZZZ manže//a /-/eŽe
na a Juraj BauscherovcZ v roku
7997 svoju ŕ/'rmu na výrobu ponož/ek a ponožkového ŕovaru. Pán
Juraj ma/ už skúsenosŕ/' s podnZkan/m v ove/á komp/Zkovanejš/cb
podm/enkach - /oŕ/ž za soc/á/Zzmu. /Sko jed/ný na S/ovensku zabezpečova/ serv/s ba//arenských
zar/aden/ m//ekarenského pr/'emys/u. Svojou odvahou a nenahrad/ŕe/bosfbu sokova/ šŕáŕnycb
byrokraŕov, kíor/' povo//// uzdu
p/ánovaného hospodárstva a
umožn/7/ drobné podn/kan/e, kŕo
ré sa pod/ä /ch predsŕáv moh/o
zaoberať /en nevýznamným/ č/'nnosfám/ - s/užbam/ a podobne.
Vôbec nemá// na mys// " sŕraŕeg/cký serv/s s/ovenským m//ekarňam"/ Manže//a o ŕo v/'ac chce//
využ/ť šancu, kťorú /m ponúka//
nové možnosŕ/. Premýš/á// nad
zakúpením p/e//arskych s/rojov
na výroby svefro^ pu/óvrov ŕovaru, kťorý však pod//eha mód
nym /rendom a jeho výroba
poŕrebuje skúsenosŕ/. Pan/ /-/e/ena dovŕedy pracova/a ako /abo-

pre podnikateľov, neziskové organizácie
i fyzické osoby (daň z dedičstva,
darovania, prevodu nehnuteľností a i.)

Prídeme k Vám
Tet.: 0903 348 264

RYBÁRSKE POTREBY PR! RADNÍC!
Na Mýte č. 6 D. N. VES 841 07 BRATISLAVA
Te!.: 0903 / 77 99 35, 07 / 64 77 99 35
O

O

VŠETKO PRE RYBARAi#
A

K

O

A

OD: 1.3. 1999

D 0:25. 4. 1999

VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VYBRANÉ DRUHY RYBÁRSKEHO TOVARU!!!

-

marec 1998
5. 3. i y ° Poso! budúcnosti
6. 3. i y ° Mesto anjeiov
13. 3. 19^° Big Lebovski
14. 3. 19^° Vyjednávač
19. 3. 19'° Vreskot H.
20. 3. 19'° Psycho
27. 3. 19'° Perfektná vražda
Zmena programu vyhradená!

( B A u a c iim

(s !icenciou SKDP)

14°°-18°

Vysoká pri Morave

PREDSTAVUJEME FÍRMUi

DAMOVEPMZMAMKA
A PORADENSTVO

OTVORENE:
P O - P ! 9°°-12°°
SO
8°°-12°°

Kino USVH

5
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ranŕka na onko/óg/7, ŕeda nema/a
poŕrebné skúsenosŕ/ a prax. Poŕom s/ poveda//, že skús/a sa obenŕovať na výrobok, kŕorý poŕre
buje každý a dosŕa// skve/ý nápad
- ponožky/ 7o je ŕen správny
ŕovar /Va výsŕave v Brne, po neú
navnom presv/edčan/ vysŕavovaŕe/á p/eŕ/arskych sŕrojov, dos/'ab// svoj prvý c/e/! Zakúp/7/ dva
p/eŕac/e sŕroje a mob// začať.
Pob/7/ na n/'cb vo dne v noc/, pnja// ŕr/ pracovn/čky. P/rma zača/a
p/šať svoju b/'sŕór/'u. Dnes, pr/ s/7nejúcej konkurenc/7, paŕr/'a medz/
najváčš/cb výrobcov ponož/ek na
S/ovensku. Predávajú na s/ovenskom ŕrbu, boe/ zo zač/aŕku bo//
pomerne úspešní aj v Čechách a
Madärsku. Pr/ dvads/aŕ/cb š/esŕ/'cb p/eŕ/arskych po/oaŕomaŕoch
a auŕomaŕocb zamesŕnávajú predovšeŕkým ženy z Lábu, kŕoré ŕu
naš// pracovné up/aŕnen/e. V obe/
sú po sŕagnujúcom družsŕve najváčš/m zamesŕnávaŕe/om. Spra
cúvajú pr/adzu od domác/ch vý
robcom ŕeda je ŕo č/'sŕo s/ovenská
/7rma so sŕopercenŕným s/oven
ským výrobkom. Ponožky svojou
kva//ŕou na ŕrbu dósŕojne obsŕoja
a sú /acnejš/e než od 7aŕrasv/ŕu najváčš/ebo s/ovenskébo výrob
cu. /Va Záhon sa dúfajme naŕrva/o usad/7a f/'rma s jasným eZe/om prosperovať presad/ťsa na ŕrbu a
snaž/ťsa o svoju úspešnú budúc
nosť /Vezabudn/ŕe pn kúpe pono
ž/ek vybrať s/ značku Bauscber,
značku ť/rmy kŕorá je s/ovenská,
dokonca záhorácka a ž/v/ naš/'cb
/úd//
-ps-

PobpAjŠtMľtsltC ZVCSt)

B o riu ltA

chovaní dobových postupom mater/á/ov /' farebnost/ budovy. Spô
a za pomoc/ pn'ate/bv, nezištných sob a postup reštaurátorských
podporovate/bv a sponzorom sa prác s uznan/m ocen/7/ zahraniční
mu podar/7o zreštaurovať šind/o- odborníci. /\zda na/váčšou poc
vú strechu, krov a vež/čku, vysuš/ť tou pre nadšenie a prácu akad.
a zaizo/ovať obvodové mur/'vo a ma/. Kubická, p. Hi/degarde Weipredovšetkým zreštaurovať fasá szove/, /ng. Jozefa Záreckého,
du do pôvodne/ podoby pr/ za bo/o uznan/e v podobe ude/en/a
Národne/ ceny Hen/yho forda za reštaurátorstvo s f/nančným
pr/spevkom na rekonštrukciu kap/nky.
Vonka/š/' vzh/ád kap/nky dnes
vzbudzu/e obd/y pretože v te/'to
podobe mimoriadne esteticky
dotvára scenériu Medených Há
mrov a stáva sa nenás/7nou súčastou kra/iny ako dôkazom roz
vinutého estetického cítenia naš/'ch predkov.
Čo ešte čaká nadšencov obnovy
te/to ku/túrne/ pamiatky?
/Vuž obnova interiéru. Hoc/ ide o
opustené m/'esfo, p. Kub/ček verí
že interiér s/ zas/úž/ rovnako ve/kú
pozornosť a prec/znosť ako zovňa/šok kap/nky. /de predovšet
kým o o/tár a o/tárny stô/. Os/ov/V

]W ]R lĎ ]W 2 ^ y ]W ]R Z A . *)RTToToíl)l)M)t*
Poď veden/m akad. ma/iara Miiana Kubíčka už od roku 7997 pre
bieha rekonštrukcia a tým a/ zá
chrana barokové/ kap/nky na Me
dených Hámroch. So súhiasom
býva/e/ ma/ite/ky Medených Hám
rov p. Weiszove/ fž/)'e s/Bratis/ave)

Predstavujeme
akademického sochára
doc. Antona Cepku
/Varodi/ sa 77. /anuára 7936 v
Šu/ekove, ž//e a tvorí vo Svätom
Jure.
Venu/e sa šperkárske/ tvorbe pre
dovšetkým zo striebra.

Po skončení štúdia z/ska/ z/atú
medai/u a Bavorskú štátnu cenu.
V zahraničí vystavova/ už ako trid
sať ročný v roku 7966, dodnes
abso/vova/ ce/ý rad významných
výstav sympózií na tému moder

ne/ šperkárske/ tvorby a úžitko
vého umenia po ceiom svete.
V roku 7990 za svo/u tvorbu z/ska/
prest/znu medzinárodnú cenu
Čestný prsteň Spo/očnost/ pre
z/atnícke umen/e v /-/anau, o kto
ré/ A Schrammová v kafa/ógu vý
stavy/S. Cepku fS/VGvBrafis/ave
r 7996) napísa/a.* "... Je to na/vyšš/e ocenen/e, ktoré môže
šperkár získať Pre/avu/e sa n/m ocenenie
na medzinárodnom
fóre, predovšetkým
za novátorstvo v tvori
vom prístupe, ako a/
za pestovanie frad/cií
v z/atníckych techni
kách..."
Jeho dieia sú zastú
pené v zbierkach
SMG Brat/s/ava, SMM
Braf/s/ava, Mestské
múzeum Brafisiava,
Ga/ér/a M. <4. Bazov
ského v 7renč/ne,
L/mé/ecko - prúmys/ové muzeum Praha,
Moravská ga/erie Br
no, Muzeum sk/a a
bižuterie v Jab/onc/
nad Misou, Severo
české muzeum Ľiberec, Schmuckmuzeum Pforzheim, Ga/er/e 7orsfen Brôhau,
Ga/erie Orfévre - Dússe/dorf,
Go/dschm/edehaus - /-/anau,
/Vationa/ Ga//ery - Me/bourne a v
súkromných zbierkach.
-ps-

doc. Antona Cepku akademické
ho sochára, /ednu z na/významne/ších osobností s/ovenského
šperkárstva, ktorý /e vo svete v/ac
známy ako doma. Docent /S. Cepka /e okrem /ných ocenení od
roku 7990 nos/te/om ceny Čestný
prsteň Spo/očnost/ pre z/atnícke
umen/'e v Hanau fBBD). Moderné
poňat/e če/ne/ - o/tárne/ steny
umocňujú / použ/té mater/á/y sk/o, kameň, ant/'kór. O/tár /e zat/a/' spracovaný v podobe počíta
čového d/za/nu (deta/7 na fotogra
fi/). O/tár bude zdobiť túto ma/ebnú kap/nku uprostred prírody a
Borinka i ceié Záhorie získa/u tak
skvost hodný obdivu. /Vávrh a rea/izácia sú autorovým darom ako
pre/av obdivu a uznania za zá
chranu kap/nky.
Obnova kap/nky raz bude dôka
zom naše/ ku/túrne/ vyspe/osfi.
Oza/ - /Vaše/? - Zaf/a/' pod/á skú
seností p. Kubíčka /e kap/nka dô
kazom vytrvá/osti a neobiomnosfi
v zápase s /áhosfa/nostou, nevš/mavostou a nepochopením...
-ps-

Stupava, Hiavná utica 96 (bývalý Maroš)
Te!./fax: 07/ 65 93 44 42

Vám ponúka denne:
^ obedy, večere, závodné stravovanie
kompietné zabezpečenie svadieb,
rodinných osiáv, karov
^ zábavy, ptesy, prípadne iné spotočenské podujatia
^ možnosť rezervácie stoiov,
prípadne "separé" miestností
^ kapacita: 20, 40, 100 miest

Tešíme sa na Vašu návštevu!

VNÚTRO STATNA A
MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA
ZA VÝHODNÉ CENY
Tel.: 0903/ 404 480
07/ 65 42 07 91
6
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zvestí

Z Lozoma

ráme/ /nvesŕ/čnej a ŕechn/ckej
výsŕavby obce bude pokračovaŕ'
budovan/e kana//zác/e. Doŕeraz je
vybudovaných 7,5 k//omeŕra kana//začnej s/eŕe, na kŕorú je napo
jená as/ po/ov/ca domácnosŕ/'.
Projekŕové parameŕre od zač/aŕku
prevádzky dosahuje č/sŕ/čka od
padových vôd, kŕorej úč/nnosŕ'je
až 96% - ná.

podporných a rozvojových fon
dov. /de o vybudovan/e ŕechn/c
kej vybavenosŕ/ v ráme/ novej /nd/v/duá/nej byŕovej výsŕavby k 37
rod/nným domom. V /oka//ŕe Re
pačka, kŕorá je pr/pravená k začaŕ/u rozs/ah/ej výsŕavby rod/nných domov obec pr/prav/7a majeŕko - právne vyspor/adan/e po
zemkov (vykúpen/m od v/asŕn/'kov) pre novovzn/knuŕé komun/kác/e. V ráme/ podpory rozvoja
obce a ŕ/'ež v záujme p/nen/a zá
konných pov/'nnosŕ/' obce v /oka//ŕe Repačka /S, B - obec pre/'nvesŕova/a 4 m/7/óny korún na projekŕovú dokumenŕác/u (L/rban/'sŕ/cko - arch/ŕekŕon/cká šŕúd/a rod/nných domov v /oka//ŕe "Repač
ka"), kábe/ové rozvody n/žkeho
napáŕ/a, výkup pozemkov na komun/kác/e. 7ymŕo sú sp/nené pov/nnosŕ/ obce voč/ sŕavebn/kom.
A/a súkromných pozemkoch sa
predpok/adá výsŕavba 90 rod/nných domov.
- Obi) -

*V ŕomŕo obdob/' sa dokončuje
rozs/ah/a /nvesŕ/čná akc/a f/nancovaná z prosŕhedkov šŕáŕnych

*/Va ŕrad/čnom papučáku sa
sŕreŕ/a naozaj rôznorodá spo/očnosŕ! Pozh foŕo.

#Vo február/ sa kona/o 3. zasadan/e obecného zasŕup/ŕe/šŕva. Po
s/anc/ schvá//// obsah a c/e/e pro
gramu na ŕoŕo vo/ebné obdob/e.
Spo/u so sŕarosŕom v ňom vyŕýč/7/
najdô/ež/ŕejš/e ú/ohy kŕoré počas
šŕyroch rokov ŕreba nap/n/ŕ'v záu
jme rozvoja obce. Zasŕup/ŕe/šŕvo
zároveň dop/n//o kom/s/e o č/enov - nepos/ancov. Kom/s/e a or
gány samosprávy rak môžu začaŕ'
svoje šŕvorročné funkčné obdob/'e p/nen/a vo/ebných s/úbov v
prospech Lozoma a jeho obyvaŕe/bv.

PhOr R Peŕer Jozef Esŕer/e, omf
prvý r/adŕfe/ Franí/škánskeho gy
mnáz/a v Ma/ackách a profesor
franŕ/škánskej íeo/óg/e v Braŕ/s/ave a ŽMne

/Varoď/7sa 30. júna 7890 v Zohore
v rod/ne chudobných, a/e nábož
ných rod/čou kŕoh ho časŕo po
čas sv/aŕkov bráva// do Ma/ac/ek,
kde sa zúčasŕňova// na s/ávnosŕných bohos/užbách vo franŕ/škánskom púŕn/ckom chráme, v kŕo
rom bo/ neskôr sám m/n/šŕranŕom. 7u zaŕúž/7 sŕaŕ' sa franŕ/škánom, v čom ho ve/m/ podporova/
guard/án k/ášŕora, vzorný mn/ch
P Mansvéŕ O/šovský. Vš/mo/ s/

Urbanisticko -architektonická
štúdia rodinných domov
v lokaiite "Repačka"

ŕeo/óg/u, kŕorú pren/es// z Braŕ/'s/avy do Ž///ny povo/a// m/adého
nadaného ch/apca a umožn/7 mu Dr P Fsŕer/eho za profesora ŕeovyšŕudovaŕ' v ska//ckom Seraf/ň- /óg/e.
skom ko/ég/'u n/žš/e gymnáz/'um.
Profesorská pr/'snosŕj a/e /oŕcovPo jeho abso/vovan/ v roku 7907 ská /áskavosŕ' z/ska// mu úcŕu
sa sp/n/Va jeho ŕúžba. Z 7rnavy; ž/akov /'rod/čov, s kŕo/ým/ s/ vždy
kde sŕráv/7 ročný franŕ/škánsky rád podebaŕova/, ako vzorný renov/c/áŕ, sa vráŕ/7 do Ska//ce do- ho/hý kňaz venova/ sa v k/ášŕore
konč/ŕ vyšš/e gymnáz/um. Ôsmu výchove /a/ckých braŕov - fráfrov;
ŕr/edu abso/vova/ na Bened/kŕ/ň- bo/ /ch mag/sŕrom. V mesŕe v/eskom gymnáz/u v Budapešŕ/, kde do/ Manansku kongregác/u d/evnavšŕevova/ v rokoch 797 7-7975 / čaŕ, bo/ jedným zo zak/adaŕe/ov
L/n/verz/ŕu Peŕra Pázmána (býva/ú M/esŕneho odboru Maŕ/ce s/ovenŕrnavskú).
skej v Ma/ackách a sŕa/ sa jej
V roku 7974 počas un/'verz/'ŕných podpredsedom. Bo/ sŕarosŕom
šŕúd/f bo/ vysvarený za kňaza. Po Kaŕo//čkych skauŕov v Ma/ackách
vysv/acke vypomáha/ ako dočas a d/hé ro/(y úč/nkova/ v Okresnej
ný profesor na franŕ/škánskej sŕarosŕ//vosŕ/ o m/ádež. Bo/ jed/ŕeo/óg/7 v Braŕ/s/ave. franŕ/škán/ nečným podporovaŕe/bm Gav/on/kdy nezavrh// myš//enku mar' v/čovho šŕudenŕského krúžku, z
v/asŕné gymnáz/um, preŕo pos/e- kŕorého vyš// mnoh/'dobňpracov/a// m/adých, nadaných páŕrov na n/c/. Pracova/ / v roz//čných ná
un/verz/ŕy dop/n/'ŕ' s/ pedagog/cké boženských kaŕo/zckych spo/vzde/an/e na gymnaz/á/nych pro koch.
fesorov 7ákŕo sa /' m/adý páŕer
Svoju prácu s/ výborne odvádza/
Peŕer vráŕ/7 nazad do Pešŕ/, kde v / v reho//, kŕorá s/ jeho m/enku
rokoch 7976 - 7979 šŕudova/ /aŕ- vysoko váž//a. Generá/ reho/e ho
/nč/nu a dejep/s.
v roku 7937 menová/ za generá/Medz/'ŕým pr/š/e/ šŕáŕny prevraŕ, neho /ekŕora, čo bo/a v ŕej dobe
s/ovensk/ franŕ/škán/ sa odde//// najvyšš/a akadem/cká hodnosť vo
od madárských a vyŕvor/7/ s/ v/asŕ- franŕ/škánskom ráde. S ŕouŕo hodnú prov/nc/u. S/ovác/ muse// od nosŕou moho/ vyučovaŕ' vo všeŕzák/adu budovaŕ' svoje ško/sŕvo, kých franŕ/škánskych ško/ách na
najmä ško/sŕvo reho/hé. /Va svoju sveŕe.
-
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V roku 7939 opúšŕa páŕer Dr P
Fsŕer/e gymnáz/um a sŕáva sa rekŕorom franŕ/škánskej ŕeo/og/ckej
faku/ŕy v Ž/7/ne. Po //kv/dác// k/ášŕorov odchádza do pasŕorác/e a
konč/' ako dôchodca v Char/'ŕnom
dome v Beckove. / ŕu s/ naš/e/
prácu. Z/sŕ/7, že maŕhkárom chýba
dók/adný zoznam povo/an/', kŕor/ch je už neúrekom. Pusŕ/7 sa do
práce a zosŕav/7 /aŕ/nsko -s/ovenský a s/ovensko -/aŕ/nský zoznam
povo/anŕ Bo/ komp/eŕný, obsahova/ n/eko/ko sŕo k/epaných sŕrán.
Bohuž/a/, ho nevydá//, /ebo c/rkevné maŕr/ky nema// šŕáŕnej p/aŕnosŕ/, muse// byŕ' odovzdané do
arch/'vov a c/v//né maŕr/ky už nepoŕrebova// /aŕ/nské názvy.
Keď chysŕa/o gymnáz/7um os/avy
50. výroč/a svojho za/ožen/a, ešŕe
ž/7 a phs/úb/7 svoju účasŕ! Zomre/
však ŕesne pred os/avam/ 29.
marca 7977 v Beckove, kde je /
pochovaný.
Pred š/esŕ/m/ rokm/ pr/ pr/7ež/ŕosŕ/
65. výroč/a za/ožen/a gymnáz/a
bo/a na chodbe budovy "sŕarého
gymnáz/a" odha/ená ŕabu/á výz
namným profesorom a r/ad/ŕe/bm
ško/y. /Va prvom m/esŕe je meno
Dr P J. fsŕer/eho.
- pod/á; Zoborské nov/ny ŕexŕ;
dekan Jozef S/amka, skráŕené -

r*

A Y E T

DONNA ROS!

- E L E K T R O

Marchéggska 2, Stupava (oproti Domovu dôchodcov)

Vám ponúka:
TELEVÍZORY
TV STEREO
V!DEÁ
STEREO SYSTÉM Y
CHLADN!čKY
PRÁČKY
M!K. RÚRY

Abanderado

900 31 Stupava
Nová u!ica 218/1

OD
OD
OD
OD
OD
OD

6990,11490,7990,7990,8490,9690,-

Hanes

(za benzínovým čerpaďom
smer na Borinku)

Te).: 07/ 65 93 62 37
U LA R T

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

Otváracie hodiny:
pondeíok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

10°° -1 2°°
10°o. 1 2°o
10°° -1 2 °°
10°° -1 2°°
10°° -1 2°°
goo . 1300

I 330 _ -jgoo
I 330 _ -jgoo
I 330 . -]goo
I 330 . -jgoo
I 330 . ^goo

Otvorené:
Po - Pia: 9°° -13"°
sobota:

zatvorené

14°° -18°°
g ... 12 °°

Te!.: 07/ 65 93 39 77

/ F o cn y

setvis

z d a rm a

AUTO VALUŠEK s.r.o.

AUTO VALUŠEK a spo).

Komplexné služby Škoda a Seat Predaj a servis SEAT
M. Sch. Trnavského 14
Lamačšská cesta 14
Račianska 38
841 03 Bratislava
Bratislava

ŠKODA:
te!.: 07/64288810
44458213

SEAT:
te!.: 07/64367649

-
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A U t V # * Z CENY
NOVÉHO AUTOMOBtU*

S tu p a v a

PÚŤ

P o b p A ] Š t M t 1 s lt C

DO

Z V C S fí

SVATEÍ

/Va svete ex/stujú m/esta, More svojim pr/rodným, h/sŕor/c/fým, ku/fúrnym poŕenc/á/om predstavujú ve/ké /ákad/á pre návšfes/n/ikosr z
ce/ého sveta. Jedným z takýchto prítáž//vých a exk/uz/vnycb m/est /e /zrae/. Pre krestänov má po ce/ú h/stór/u kresťanstva osob/tný výz
nam ako Svätá zem. Ma týchto m/estach sa odohráva/ú všetky významné uda/ost/ spom/hané v b/b//ckýcb textoch, tadeto kráča// muž/
a ženy Starého a Nového zákona. Svätá zem /e predchnutá pr/tomnostou Jei/ša Kr/sta, ktorý sa tu národ//, ž//, káza/, trpe/, bo/ súdený
a ukr/žovaný, aby vsta/ z m^vycb. Je preto pr/rodzené, že každý krestán túž/ navšt/v/ť m/esta spojené s pozemským pósoben/m Jež/ša
Kr/sta a návštevu týchto m/est považtv/e za súčasť svojho duchovného ž/vota. Farnosť v Stupave sa rozbod/a v spo/uprác/ s cestovnou
agentúrou
podn/knúťpúťdo Sväté; zeme. Záujem a
bo/ ve/ký a tak 55 farn/lkov zo Stupavy a Bor/nky od/ete/o vo štvrtok
78. februára z brat/s/avského /et/ska do 7e/ 4v/vu.
nenaruš/'/ úmyse/ naše/ púte. Všetc/ sme ma// možnosť vojsť do Bož/'eho hrobu, kde bo/o u/ožené ŕe/o Pána Jež/ša a tu sme s/ uvedom/7/ neprekonate/nú ve/kosť Bože/ /ásAy k nám, ktorú kedys/ prejav// svojmu
synov/.
Mavšt/v/7/ sme / dá/š/e, pre krestánov vzácne m/esta - Horu 7abo/; na
/ktorej sa Jež/š premen/7 a ukáza/ Petrov/, Jakubov/ a Jánov/, kosto/
brob/<y Panny Már/e, jaseňu zajat/'a Pána Jež/ša v Getsemanskej
záhrade, /fosŕo/ Emauzs/(ých mučen/kov, Horu pokušen/'a.
V /Vazareŕe sme navštív/7/ m/esto, kde chce// zbod/'ťzo ska/y Jež/ša, v
Betán/7 dom Már/'e Marty a Lazára, kosto/ L/snuf/a Panny Már/'e, kap/nku
/Vanebovstúpen/a Pána. Prechádza// sme kraj/bou púšte a oáz, kde
sme v/de// k/ášto/; v ktorom ž//ú mn/s/ vo ve/kej pr/snost/ a skromnost/,
oázy kde ž/7/ bedu/n/ svoj/m jednoduchým a pr/m/t/vnym ž/votom. Zoznamova// sme sa so zau/7'matym arabs/rým svetom.
V čom poc/tú/eme zmyse/ naše/ púte?
Sváté p/šmo spom/na t/eto konkrétne m/esta, ktoré sú navždy spojené
so ž/votom Jež/ša Kr/'sta. /\k č/ovek má možnosť byť prítomný na tých
to m/estacb, vn/ma /ch ako m/esta posvätené Kristovou pr/'tomnostou.
7eda n/'e ako tur/'st/ckú atrakc/u, a/e z pob/ádu vnútorného zamys/en/a
a duchovna, ktoré vyžarujú. Každý pútn/'k, /áorý tam /š/e/ s týmto úmys/om odchádza/ nap/nený krásnym/ do/mam/, ktoré ho urč/'te povzbud/7/
k b/bš/emu prežívan/'u svojej osobnej v/'er/.
Fe//x M/ku/a. stuoavs/(v farár

Poz/obou ma/á kraj/na s bohatou b/stôr/ou je kr/žovatkou c/'v/7/'zác/'í ku/túr a náboženst/en ponúka po všetkých stránkach bohatý program. Zamera// sme svoju púť na návštevu troch najdó/ež/'tejších m/est spoje
ných so ž/votom Pána Jež/ša a to Bef/ehem, /Vazaret a Jeruza/em.
Svoju púť sme symbo//c/(y zača// zastaven/m v E/n Kar/'m-e, rod/s/<u sv.
Jána Krst/'te/á, predchodcu a oh/asovate/á príchodu Pána Jež/ša. Odt/a/'sme od/'š//' do Bet/ehema, kde sme bo//' po ce/ú dobu ubytovaní a
toto mesto bo/o východiskom nášho dá/š/eho putovan/'a. V Bet/eheme
sme nemob// ob/št'Baz/7/'ku /Varoden/'a Pána.
/Vaša cesta v/ed/a /k r/'eke Jordán, kde Pán Jež/š pn/a/ krst od sv. Jána
Krst/'fe/á. Podobne ako on, pn/a// sme /my obnoven/'e a pbpomenut/e
sv/'atost/ krstu z rúk kňaza, kto/ý z r/e/(y nabera/ vodu a //a/ju na h/avu
každého z nás.
Medz/ nam/ bo/o /'jedenásť manže/s/(ýcb párov a tak v Káne Ga//7ejskej, na m/este, kde Pán Jež/š povýš/7 manže/stvo na sv/'atosťsa uskutočn/7o dojemné obnoven/'e manže/sŕ/'ev, čo zanecha/o v prítomných
záž/'tok na ce/ý ž/'vot.
/-//avným c/'e/om našej púte bo/o mesto Jeruza/em, ktoré je spojené s
Bož/m hrobom a uda/ostám/ odsúden/'a, utrpen/ä a ukr/žovan/'a Pána
Jež/ša. Kráča// sme po m/estacb Kr/stovbo utrpen/'a. Mesto Jeruza/em
bo/o v roku 70 zn/čené a pôvodná cesta sa nezachova/a. L///'čka V/a
Do/orosa, vedúca za hradby mesta k Bož/'emu hrobu a m/estu uknžovan/ä, pod/á s/ov spr/evodcu, je podobne rušná a ž/vá ako v čase,
keď Pán Jež/s tade n/eso/ kr/ž. Puch ž/vota a pou//čného obchodu však
-
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PobpAjŠtMUsltC ZVCStí
Dobré rady záhradkárom
od Stupavčana
/ /ceď sa /ar k nám v ŕomŕo roku
ŕäžko prebojováva, a/e /sŕe pn'de,
a preŕo /e poŕrebné, aby sme s/ v
naše/ zá/iraďe sprav/// ponädok a
pr/'prav/7/ sa na /ej pr/'cŕioď. /4ko
správn/ hospodár/ využ/'va/me pr/'azn/'vé podm/enky pred/arných
dn/ a urobme ŕo na/poŕrebne/š/'e
čo naša záhrada nuŕne vyžadu/e.
/de predovšetkým o ŕ/eŕo práce.* rez ovocných sŕromov, kr/'kov a v/'n/ca., úprava pôdy v záhrade.,
ochranné posŕreky.
Rez /adrov/h -/ab/on; a hruš/ek
Rezom mus/me odsŕrán/'ť suché
ha/uze, kr/žu/úce konáre, zahusŕú/úce konáre a v/ky. Podsŕaŕa re
zu spoč/'va v ŕom, aby koruna
sŕromu bo/a presveŕ/ená, roz/ožená do š/'rky a n/e vysoká, čo by
sŕážova/o oberačku ako a; ap//'kovan/'e ochranných posŕrekov. Ra
ny po reze poŕ/erame sŕromovým
ba/zamom, v kra/nom pr/pade použ/jeme /aŕexovú farbu.
Rez kôsíkov/h
Broskyne režeme a; po vypučan/',
pr/ŕom korunu ŕvaru/eme vo forme
ka//'cha. Režeme prav/de/ne kaž
dý rok. Prer/'edbvan/'m koruny
sŕromov umožňu/eme /epšf pnsŕup s/nečných /účov, č/m sa vy/epšu/e as/m/7ác/a ako a/ samoŕná
kva//ŕa p/odov. Rany po reze /e
poŕrebné zaŕ/eraŕ' ako u /adrov/ň.
H/avný rez ŕreba urob/ŕ' ešŕe po
čas vegeŕác/'e v augusŕe, v ŕomŕo
obdob/' rob/me a/ rez marhu//'.
Práca vo v/nohrade
Zač/hame s opravou veden/ä sŕ/p/'kov a dróŕov H/avy v/'n/ca odkry/eme po prevedenom reze,
odsŕrán/'me povrchové korene
prosné kor/'enky). /Va//epš/e vyv/'nuŕé prúŕy od kmeňa využ//eme
ako ražne budúce/ úrody šesŕ' až
dvanásŕočkové. Ťäžne pod/á
vzrasŕu kmeňa a spôsobu vede
n/a vyväzujeme vo forme ob/úka.
Vyrodené a sŕaré drevo odsŕrá
n/'me rezom.
Prúŕy nevynášame, a/e ak máme
možnosť v záhrade /ch spa/ú/eme
č/m z/skame anorgan/'cké /áŕky
ako /os/o/; drás/o, vápno, kŕoré
do záhrady dodávame vo forme
m/nerá/nych hno/'/v a draho za ne
p/aŕ/me. Popo/ po spá/enf rozhá
džeme po záhrade ako m/nerá/ne
hno//'vo. 7äkŕo z/skané ž/'v/ny mnoh/ záhradkár/ sŕráca/ú rým, že od
pady po reze vyváža/ú do konŕa/nerov.

R/bez/ové kríky
í/eŕo mus/me presŕr/'haŕj č/m sa
zahusŕené kríky prehed/ä a ŕo sa
odzrkad//'na budúce; úrode. Z knkov vysŕr/'háme č/erne drevo.
Bočné prúŕy kŕoré /ež/a na zem/
a/ebo sú nahnuŕé nabok, ŕ/'ež mu
s/me odsŕrán% /ebo ked'zarod/a,
ce/á ha/úzka /áhne na zem a úro
da /e znehodnoŕená.
Ochranné posŕreky
V pred/arnom obdob/'/e nuŕné uskuŕočn/'ť u všeŕkých ovocných
drev/ň ako a/ u v/'n/ča.
Posŕreku/eme za úče/om //'kv/'dovaŕ' prez/mu/úce šŕád/ä škodcov
(va//cka, kuk/y) ako a/ dospe/ý
hmyz po z/'mnom spánku vychá
dzajúc/ zo svo/bo úk/yŕu.
/Va prez/mu/úce škodce použ//eme O/eoeka/ux v 7% -ne/ koncenŕrác/7. Po vyrašen/ ovocných sŕromov, na/neskôr do šŕád/ä ružo
vých kveŕných pukov
Ž/ädanú koncenŕrác/'u posŕreku
doc/e//me rak, že na 70 / vody
dávame 7 d/ posŕrekove/ /áŕky
CO/eoeka/ux). Broskyne proŕ/ kučeravosŕ/ /e ŕreba posŕr/ekaŕ' Kuphko/om 50, a/ebo Su/kou, kŕorú
môžeme použ/ťa/ na v/nohrad.
Kupn'ko/ - 0,6% - nŕný rozŕok pr/prav/me rak, že na 70 /vody dáva
me 6 dkg Kupr/ko/u. Pr/ pr/prave
posŕreku zo Su/ky 5% -nŕne/ koncenŕrác/'e pr/prav/me rak, že na 70
/vody dáme 5 dc/ Su/ky
-Posŕrek uskuŕočn/me na/neskôr
v šŕád/'u na/zevan/ä pukov 7ep/oŕa
vzduchu by nema/a byŕ' menš/ä
ako 7 - 70 C. 7oŕo /e zv/ášŕ'po
ŕrebné dodrž/ävaŕj /ebo za ch/adného počas/ä posŕrek nemus/
sp/n/'ťsvo/ úče/.
Dokona/é preveden/'e pred/ärného posŕreku značne zreduku/e
šŕád/á škodcov a ŕakŕo zn/žu/ú /ch
škod//vé úč/nky na pesŕovaných
p/od/nách a ovocných drev/nách.
Pr/ vykonávaníposŕrekov /e nuŕné
dokona/e umyŕ' posŕrekovaný ob/ekŕ ('sŕrom, ke/; kordon) od vrchu
až po zem. Posŕrek uskuŕočňovaŕ'
z každé/ sŕrany aby nevzn/k// su
ché nezas/ähnuŕé m/'esŕa.
/\k/e nebezpeč/e, že v noc/ bude
mráz, posŕrek ŕreba vykonaŕ' v
obedňa/š/cb hod/'nách (medz/ 77
až 74 hod/'nouj, aby do večera
ná/ež/ŕe zascho/. 7akŕ/ež mus/me
s/edovaŕ' počas/e, aby posŕrek
neznehodnoŕ/7 dážď
Úprava pôdy v záhrade
Prv než začneme s kopan/m v zá
hrade, /e poŕrebné, aby sme ma//
za sebou /arný rez, predjarný po
sŕrek a odsŕránené odpady po re
ze. P/ochu záhrady /e ŕreba vyhra
-

bať /'sŕ/e zo sŕromov buď pr/ ko
paní zaprav/ŕ' do pôdy a/ebo ak
máme v záhrade komposŕ, zakomposŕu/eme ho. Môžeme však
//šŕ/'e z//kv/dovaŕ' a/ spá/en/m pr/
pá/en/ drevnaŕého odpadu po
reze. Po vyč/sŕen/ záhrady ak
máme - rozhod/me m/nerá/ne
hno//'vá - drase/né a fosforečné a
kopan/m /ch zaprav/me do pôdy
Pokopanú pôdu za sebou pohra
beme, ŕakže po nás nezosŕáva/ú
ž/ädne sŕopy 7ymŕo zabrán/me
ún/'ku v/ahy kŕorá /e ve/m/ poŕrebná a dô/ež/ŕá pr/ k//cen/' p/od/h,
kŕoré chceme v záhrade pesŕovať /Venechávame pokopanú pô
du vyschnúť čo mnoh/ rob/ä v
dornnen/^ že zabrán/ä rak rasŕu
buňny čo /e však my/ný názor
Čersŕvo pokopaná pôda sa /ähko
spracu/e, povrh pôdy /e vyrov
naný, bezhrudový a každý dá/š/
úkon /e kva//ŕný, č/ už saden/e,
se/ba a/ebo okopávka.
Komb/nované hno/7'vá zapravu/eme do pôdy pred se/bou a/ebo
saden/m a dus/kaŕo - //ädkové po
vz/den/ p/od/ň.
Organ/cké hno/7'vá - mašŕa/hý
hno/ /e na/7epš/'e zaprav/'ťdo pôdy
v y'esen/. <4k sme rak neurob/7/,
môžeme /ch zakopať a/ na /ä/; čo
však n/e /e na/vhodne/šf spôsob
/ebo využ/'ŕ/ä pre vysaden/e p/od/ny. Pr/ oneskorenom kopan/' zá
hrady v /arnom obdob/ vzn/'ká ve/ká sŕraŕa z/mne/ v/ahy vysycban/m
pôdy ako a/ sŕážené pr//7man/e
zrážkové/ vody kŕorá ŕäžko vsaku/e do u/ähnuŕe/ pôdy a po po
vrchu odŕeká, ve/ä sa z ne/ vyparí
čo /e v naš/ch svahových podm/enkach značne sŕraŕové a
Škod//vé.
(koniec)
Čo n ás č a k á v záhnadke
n a z a čia tk u ja ti
C/bu/bv/ny
V marc/ a v apr/7/ kv/'ŕnú v záhrad
kách /arné c/bu/bv/ny. 7u//pány
narc/'sy hyac/nŕy a krókusy sa
začnú až na kone/ /ar/ zaŕáhovaŕ'a
budú sa vyberať keď /m zož/ŕnú
//sŕy. Snež/enky však môžeme
presádzať a/ v čase p/ného kveŕu.
Je samozre/mé, že zo všeŕkých
c/bu/bv/ň odsŕraňu/eme odkv/ŕa/úce súkveŕ/ä, aby sa rasŕ//ny zbyŕočne nevys/7bva// ŕvorbou se
m/en. V ŕomŕo čase ŕreba vysá
dzať meč/'ky ^g/ad/o/y) a dä/š/e
c/bu/bvé a h/úznaŕé kveŕ/ny kŕoré
kv/'ŕnú v /eŕe.
7ŕva/ky a /eŕn/čky
Záhony ŕrva//ek s/ vyžadu/ú súsŕavnú pozornosť aby sa nezabu10-

r/n/7/. V ŕomŕo čase presádzame a/
ŕrva/ky na/má druhy kŕoré kv/'ŕnú v
/eŕe a na /eseň. (Jž/'ŕočné /e, keď
/ch v čase pučan/ä pn'bno//me
n/'ekŕo/ým v/äcz/ožkovým hno//vom. Pôvodné druhy ŕrva//ek
však nehno//me, /ebo s/ vyžadu/ú
skôr chudobne/š/e pôdy. V apr/7/
môžeme s/äť a/ mnohé druhy /eŕn/'č/ek pr/'amo na okrasné záhony.
Sŕromy, kry a ov/;avé rasŕ//ny
V po/ov/c/ apr/7a sa zač/ňa/ú sad/ť
/h//čnany a vždyze/ené //sŕnáče.
/Vovozasadené drev/'ny časŕe/š/e
po//evame, a keď sú na výs/nnom
sŕanov/sŕ/, ŕreba /ch ŕrocha ŕ/'en/ť
Zač/äŕkom marca sa zosŕr/ba/ú
k/y a sŕromy kv/'ŕnúce koncom /ah
a v /eŕe a na novom dreve //varo
vané ž/'vé p/oŕy Z ov//avých dre
v/ň sa v apr/7/ môže sŕr/'bať a/ v/'sŕér/'a, zemo/ez a ve/kokveŕý p/am/'enok.
7rávn/k
S/apr/7/ sa ŕreba venovať a/ ŕrávn/'ku. 7ráv/cka na /ar pomerne /ých/o rasŕ/'e a keď chceme maťpekný
a n/žky ŕrávn/k, mus/me na/neskorš/'e koncom apr/7a prvý raz ŕrávu
zosŕr/hať Z/ož/ŕe/š/e/e, keďmáme
v ŕrávn/ku ŕu//pány narc/'sy
šafrany a/ebo /né druhy c/'bu/bv/ň. Vredy mus/me so zosŕr/han/Tn ŕrávn/'ka počkať kým //sŕy
c/'bu/bv/ň nezož/ŕnú /ebo v budú
com roku by nekv/ŕ//. Koncom
mes/äca môžeme na prázdne
m/'esŕa v ŕrávn/ku zas/äť parkovú
ŕrávovú zmes. Súsŕavne ŕreba
opravovať poškodené okra/e ŕráv
n/'ka, vyhrabávať mach a pod/ä
poŕreby uš//äpaný ŕrávn/k špec/'á/nym nárad/m prevzdušňovať
Ovoc/e, ze/en/na a /né rasŕ//ny
V apr/7/ ŕreba skonč/'ť a/ saden/'e
ovocných krov a sŕromov. L/vo/ňené kmene m/adých sŕromčekov
mus/me pr/'v/äzať ku ko/om. Za
č/äŕkom mes/äca sa konč/ä a/
z/'mné posŕreky ovocných sŕro
mov pr/'oŕ/ chorobám a škodcom.
Pod/ä poŕreby a/ pôdu v okruhu
/ch koreňov zrý/ú/eme a pr/'hno//me. /4/ záhon /ahôd s/ vyžadu/e
súsŕavnú pozornosť Mus/me
dbaťna/mánaŕo, abysa nezabur/n/7. Záhon /ahôd možno phk/yŕ'
po/yeŕy/énovou fó//ou s d/eram/
pre /ednoŕ//vé ŕrsy č/m sa dos/ähne skorš/' zber ^k /e pôda pr/'merane suchá a /e pr/äzn/'vé po
čas/e, se/eme hrach, fazu/ú, karoŕku, cv/k/u. Sad/ä sa h/úbov/ny
ša/áŕ, pô/; c/bu/ä a skoré zem/äky.
Do ŕep/ého sk/en/'ka sa se/ú ra/č/'aky a presádza/ú n/'ekŕoré pr/'esady.

PobpAjŠfÚUsltC ZVCStí
Dobré raď/
-Proŕi s/imákom v jahodách vy
sadne medzi riadky cesnak.
-/Va žih/ávu p/aŕ/ jeden jednodu
chý recepŕ. Posypávajŕe /ch so/ou
a ŕo kuchynskou a/ebo kŕmnou,
naj/epš/e na /isŕy keď je na n/ch
ešŕe rosa a predpok/adá sa s/nenčný deň. 7ak sa žih/áva spá//
až na koreň.

ob/asŕ/ Špan/e/ska, 7a//anska,
francúzska a pod. Len má/o za
hraničných hybridov ako napr/'k/ad Bonseŕ f 7, vydrž/ naše drsnejš/'e podm/enky. Preŕo sa radšej
pýŕajŕe na naše, domáce hybridy
kŕoré sú vyš/áchŕené pre naše
podm/enky odo/né voči k/imaŕickým podmienkam i bežným cho
robám.
-red -

dosŕupnosť Ponúkame na výber
spôsob pohonu roŕačného noža e/ekŕňckým moŕorom (400 - 600
a/ebo benz/ňovým moŕorom
P ,5 /-/P). Záber kosačky je od 30
do 53 cm. Ponúkame výber z kaŕa/ôgu rôznych krov/'norezov, p/oŕosŕrihov aŕď
Ve/kým pomocn/'kom v záhradke
sú rôzne druhy ma/oŕrakŕorov -

V ie t e s i p r e d s t a v í? ú d r ž b u t r á v n ik a
Keď paradajky tak aké ?
V súčasnej dobe je náš ŕrh zapra
vený množsŕvom f 7 hybr/dov pa
radajok -rajč/ň predovšeŕkým za
hraničného pôvodu. y4k nechce
byŕ' pesŕovaŕe/' sk/amaný, mus/ s/
vedieť vybrať vhodný f 7 hybhd.
Medzi nim sú ŕoŕiž ve/ké rozdie/y
pod/á foho, pre aké podmienky
bo// vyš/áchŕené. /Vapr/í^/ad Counŕer a Maraŕhon vynikajú v hydropon/7, a/e pr/ výsadbe do pôdy
majú /en má/o drobných p/odov.
Vôbec väčšina ho/andských hyb
ridov je určená pre pesŕovan/e vo
vysokých sk/en/'koch. /^k sú š/ächŕené pre výsadbu do vo/hej pô
dy rak sú určené pre ŕep/ejšie

KnihM pre sá!h ad káro v
f d/c/a "Sprievodca pr/rodou" po
núka nas/edovné ŕiŕu/y; Duž/'naŕé
p/ody a byiinky, Sŕromy Kry.
Dužinaté p/ody a by/inky -kniha
obsahuje informácie o 268 rasŕ//nácb, 356 farebných foŕografi/ a
kresieb. Cena.* 799,- Sk
Sŕromy -podrobný opis 250 dru
hov sŕromov; 472 farebných foŕo
grafi/'. Cena/ 799,- Sk
K/y - podrobný opis 295 európ
skych druhov kr/kov; 434 fareb
ných ŕoŕograŕ/7'. Cena; 799,-Sk.
f d/c/a 707 praktických rád po
núka nové ŕ/ŕu/y; Kakŕusy a iné suku/enŕy (89,-SA) a knihu /\ko za/ož/ŕ'záhradku (99,-Sk)
V peknej väzbe vyš/a kn/ha Zá
hrada -nápady a rady, kŕorá ob
sahuje vyše dvesŕo dôvŕ/pných
hešen/ bežných prob/émov zá
hradky. Cena; 229,-Sk.
Kn/ha Poŕešen/e z /zbových rasí//h je prek/adom nemeckého
or/'g/'ná/u a ponúka podrobný op/'s
najznámejších /zbových rasŕ//ň a
návody na opŕ/má/nu sŕarosŕ//vosŕ Obsahuje ŕoŕograf/e ras//ň a
sŕoj/ 789,-Sk.
Zák/adné poznaŕky o komb/'novan/ ŕaňeb, správnych proporc/'ách
a rozosŕaven/rasŕ//ň nájdeŕe v kn/'he Čaro kveŕ/n v /nŕer/ér/, kŕorá
sŕoj/ 249,-Sk.
Ma/á záhradka - ve/ká radosť je
podŕ/'ŕu/ kn/'hy Pa/my a /zbové
dresr/ny, kŕorá predsŕavuje 50

b e z ro ta č n q i h o s a č h y ?
/Vasfav/ŕe/há výška kosenia, zber
posekanej ŕrávy a i/sŕia, a/e aj osŕaŕných záhradných nečisŕôŕ do
objemného zberacieho koša,
kva/iŕa, ŕo všeŕko sú s/ovné spgjen/'a, o kŕorých sa pň výbere ŕej
správnej kosačky ŕreba informo
vať V našej predajni sa snaž/me
pomôcť zákazníkov/ pr/ výbere,
preŕože ŕreba zvážiťa daťs/ odpo
veď na n/eko/ko zák/adných oŕázok; ve/kosť záhrady ŕyp porasŕu,
svahoviŕosŕ; ako časŕo chceme
kos/'ŕj kŕo bude kos% ako b//žko
bývajú susedia (požiadavka na
ŕ/chš/'u prevádzku), aká je cenová

ku/ŕiváŕorov. Pre orienŕáciu na ŕrhu uved/eme /en časŕ' u nás
najpredávanejších a ŕechn/cky
spo/áh/ivých ŕypov; 7era - Vaň 733, P4 - 50, P/S - 80, P4 - 90,
4GZ47"- 700, MOL//Víf/fLD -207
(č/s/a udávajú obsah va/ca) s
výkonom od 2,5 do 6 HP
Ku/ŕ/'váŕory sú v zák/adnej zosŕave
určené na prekyprenie a pr/pravu
pôdy pre siaŕie a sadenie na ma/ých a sŕredných pozemkoch,
záhradkách, menš/čh v/n/c/ach a
všade ŕam, kde je pozemok prav/de/ne obrábaný. Jednoduchým
pripojen/m pas/vneho pr/s/ušen-

druhov najkrajš/ch pa//'em a /zbo
vých drev/ň. Cena; 789,-Sk.
Podrobné návody na zbe/; sušen/e a aranžovan/e sušených kveŕ/ň nájdeŕe v krásnej pub//kác/7
Sušené kveŕ/ny, kŕorá sŕoj/ 299,Sk. O ŕom, aby sme sa nauč/7/ ne
zabúdať na s/7u pnrody kŕorú mô
žeme načerpať z //eč/vých rasŕ//ň
a nes/ähať pr/ŕom po //ekoch ho
vor/ kn/ha Proŕ/ bo/esf/am bez
//ekov, kŕorá sŕoj/ 749,- Sk.
Pos/ednou kn/hou našej ponuky
je encyk/oped/cká kn/ha 7000
dobrých rád záhradkárom. /Vájdeŕe v nej kap/ŕo/y ako zak/adať
záhradku, o pôde, výž/'ve rasŕ//ň, o
hnojený ochrane rasŕ//ň, pesŕovan/ ovocných sŕromov a v/'n/ca. V
závere kn/hy sú aj zauj/mavosŕ/
ako napr ako predv/dať počas/e,
desaŕoro pre naše zdrav/'e, ka/endár najdô/ež/ŕejš/ch prác v zá
hradke. Kn/ha je v/azaná, obsahu
je 638 sŕrán a sŕoj/ 468,- Sk.
Všetky ponúkané kn/hy sú v
predaj/ v Mestskej kn/in/c/ R.
Mor/ca v Stupave, b//žš/e /nformác/e 07 / 65 93 48 78.

vý. V ŕomŕo horoskope je rok rozde/ený do dekád a každým des/aŕ/m dňom je priradený jeden kveŕ.
/4k si nájdeŕe pod/á dáŕumu naro
denia svoj kveŕ, móžeŕe nie/en
odba//ťsvoje skryŕé v/asŕnosŕi, a/e
dozvieŕe sa ŕiež, akým dojmom
pôsob/ŕe na svoje oko/ie.

KVEHMOVV HOROSKOP
Váčš/'na /úd/ sa už sŕreŕ/a s rôzny
mi druhm/ horoskopom kozmod/ägramov č/ b/'o/yŕmov, vše
obecne známe sú horoskopy č/ňske, ke/ŕské, japonské č/ mayské.
Pre vaše poučen/'e a zábavu vám
predsŕavujeme horoskop kveŕ/'no-11

Mak
7.3.70.3.

Krása ŕejŕo kveŕ/'ny je omamujúca
ako óp/'um. Dosŕať sa do sféry
vp/yvu maku je /áhš/e ako sa z ne
ho vymaniť Lud/ä naroden/ pod
ŕouŕo kveŕinou sú veiŕni pohosŕinn/ miiujú pr/rodu a zvieraŕá, majú
pochopenie pre druhých /úd/ a
ŕrpez/ivo si vypočujú cudzie prob/émy a bo/esŕi. Vyznačujú sa ŕiež
ŕúžbou po moci a po úspechu a
dokážu vysŕihnúť pravú chv/7u,
kedy vysŕúpiť na scénu. Občas
bývajú žiariiv/ a ná/adov/.
Ľa//a
77.3.-20.3.

La/ie sa vyznačujú energiou, viŕaiiŕou, činorodosŕou a nesŕá/osŕou.
Lud/'a naroden/pod ŕouŕo mesač
nou kveŕinou majú vyŕr/'bený vkus
a veikú ŕanŕáziu, kŕorá ich zvádza
k časŕým zmenám p/ánov a cie/ov. /Sk sŕe ich nepnäŕe/bm, budú
opaŕm/^ preŕože sú majsŕram/
preŕvárky a ŕajomsŕva a /ch sprá
vanie býva nevyspyŕaŕeiňé. Vdáka
svojej povahe bývajú úspešnými
-

sŕva (p/uhy brány hrobkovac/e a
vyorávac/e radiice aŕď) možno
z/skaŕ'z jednoúče/ového sŕroja sú
pravu s mnohosŕranným použ/ŕ/m
(až 50 van'anŕ). Moŕoku/ŕiváŕo/y sú
poháňané osvedčeným/ šŕvorfakŕnými moŕorm/ Br/'ggs Sŕraŕŕon ako
aj dvojŕakŕným/ vzduchom ch/adenými eko/ogickými moŕorm/ so
spoŕrebou od 0,7 do 7,2/ bezoiovnaŕého benz/ňu na 7 moŕohodinu
s dosŕaŕočným výkonom, n/žkou
spoŕrebou a vysokou živoŕnosŕou.
Jedna hod/na práce pr/ŕom sŕoj/
cca 8,- Sk pň správnej údržbe so
ž/voŕnosŕou cca 5000 moŕohod/ň,
záruka na ce/ý sŕroj je jeden rok.
Záverom by som rád podákova/
všeŕkým našim cŕeným zákazní
kom, kŕoň s/ zakúp/7/ v našej firme
pr/vesné voz/'ky záhradnú ŕechn/ku, že sme "spo/u dokáza//" posŕupne zve/ádbvaŕ' našu ze/eň a
záhorácke ž/voŕné prosŕred/e pre
dôsŕojný vsŕup do 3. ŕis/cročia.
JUDr. Štefan Beteš, Htavná u). 10,
Stupava, Tet/fax: 07/ 65 93 48 28
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/ekármi, /iečiŕe/mi, ume/cami,
psycho/ôgmi, kňazmi a vedcami.
Máprstn/k
27.3.-37.3.

Ľudia naroden/ pod ŕýmŕo kveŕinovým znamen/m sa vyznačujú
rozhodnosŕou, razanŕnosŕou, bojovnosŕou a impu/z/vnosŕou. Vdá
ka svoj/m organ/začným schopnosŕ/'am /áhko nájdu východisko z
ŕážkých ž/voŕných siŕuác/7. Časŕo
konajú ňskanŕne a bezh/avo, čo
/m v živoŕe prináša osudové
zvraŕy. /V/kdy nebudú pokom/,
ŕrpez//v/a ŕakŕn/. /Sk si niečo zmys/ia, idú k cie/u cez akéko/i/ek pre
kážky
Magnó//a
7.4.-70.4.

V ŕomŕo znamen/ sa rodia cŕ/žiadosŕiv/^ racioná/ne za/ožen/, neŕrpez/iv/a rozhodn/iudia, ŕúžiaci po
úspechu za každú cenu. /ch h/avným ž/voŕným moŕŕom je vždy a
všade sŕáť v če/e hierarchie, /ch
neciŕiivosťvoči osŕaŕným sa časŕo
dosŕáva do rozporu s oko//m. /S ak
naozaj dosiahnu vysoké posŕavenie, môžu ve/mi ihko podiáhnúť
chuŕi moc/ a sŕaŕ'sa namys/enými
a nebezpečnými.^^^
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Z v o lili s m e s i
-starostu p. V/adZmíra Kubov/'ča.
Kom/'s/e a predsedov komZs/'Z^ ktoré budú pracovať v tomto funkčnom
období pr/ m/esfnom zastup/'te/štve s/Záhorské/ Bysfr/c/
-kom/s/a hnančná, obchodná a podn/kate/^ká p. Marta Maderová
-kom/s/a výstavby /ng. árch. Frant/šek Starý
-kom/s/a dopravy a cestovného ruchu p. Ondre/ Starý
-kom/s/a ku/túrna p. Magda/éna M/šovská
-kom/s/a vzde/ávan/a, m/ádeže a športu p. Eva Danková
-kom/s/a na ochranu verejného poriadku a ž/votného prostred/a
/ng. Budo/f /-/urban/č
-kom/s/a pozemkového a tesného hospodárstva /ng. Jozef Granec
-kom/s/a soc/á/nych vec/ a zdrav/a p. Jozef Bufkov/č.

Raši lehári ordin^ú
v zdravotnom stredisku Gbelská
č.8 nasledovne:

Prsdstavuieme Vám
K/uby dôchodcov vo všeobecnosf/
nadobud// v ž/vofe staršej generác/e ve/ký spo/očenský význam a
zau/'a//
dô/ež/fé
spo/očenské
posfaven/'e. Stará/' občan/a /ch
prostredníctvom nachádza/ú rôzne
prí/ežZfosfZ pre spo/očenské a
ku/fúrne up/afnenZe, zapá/a/u sa do
rôznych akf/'v/'f, v ktorých nachádza
jú zábavu, oddych a spo/očenské
up/afnen/e. zaháňa/ú starobu a sprí
jemňujú s/ ž/'vof.

Pochovávanie b a sy

Dr. Mária Ďurmanová,
detská !ekárka
po: 11°°- 13°° a 13°°- 14'° poradňa
ut, str: neordinuje
štvr: 8'° -10°° a 10°° -11°°
Dr. Edita Surová, stomatoióg
po: 12°°-18°°
štvr: 7'° -14°°
Dr. Aiibeta Oiexová, praktický
iekár pre dospetých
po: 7°° -10°°
ut: 12°°-14'°
str: 12'°-17'°
pia: 11°°-13°°
Lekáreň sv. Anny, Gbeiská 8
Otváracie hodiny
pondeiok: 8°° -15°°
utorok: 8°°-12°° a 13°°-17°°
streda: 11°°-18°°
štvrtok: 8°°-12°° a 13°°-17^
piatok: 8°°-12°° a 13°°-17°°
sobota: 8°° -12'°
V ie t e , ž e :
v Záhorskej Bystrici sú nasledovné
školy:
Základná škola
Základná škola súkromná
Stredné odborné učilište elek
trotechnické s odbormi:
-slaboprúd s maturitou
-silnoprúd s maturitou
-automechanik s výučným listom
Gaudeamus - súkromné športové
gymnázium
Diagnostický ústav -zariadenie pre
diagnostiku sociálne postihnutých
s pôsobnosťou pre SR
Jazyková škola
Základná umelecká škola - hudob
ný odbor
Štúdio Gala -tanečný odbor.
Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici
je umiestnená v Spotočenskom dome
na Gbeiskej ui. č. 8

Otváracie hodiny:
utorok 15'° -18'°
štvrtok 153°-18^

Starodávne zvyky ma// svoj mag/cký / náboženský cbarakfe/;
ktorý sa vzá/omne dop/ňa/ a preZ/na/. Po V/anoc/acb pr/ebádza/
čas zábavy a vese/osf/. Ve/ká
noc sa vypoč/'tava tak, aby Veľ
konočná nede/a bo/a prvou
nede/ou po sp/ne mes/aca, po
jarnej rovnodenností Predchá
dzajúc/ šfyr/dsafdňový pôst bo/
určený na to, aby sa č/ovek
zamys/e/ nad zmys/om ž/vota,
obnov/V svo/e morá/ne a ef/cké
predsavzat/a a aby oč/st/7 te/o /'
dušu pred Ve/kou nocou.
Pred tým/to sv/atkam/ bo// Faš/angy, ktoré sa s/áv/// už za
Ve/kej Moravy a nazýva// sa mjasopust, oko/o 76. sforoč/a s reformác/ou sem pren/ko/ nemec
ký názov faseb/ng, t./. faš/angy.
Bo/ to čas nev/azane/ vese/osf/
zábav; b/e/; rôznych kúskom keď
bo/o všetko dovo/ené. Vese/é
šanfen/e ma/o svo/e čaro a mas
ky ktoré vese//e sprevádza//,
ma// phpom/naťž/'vofné per/pét/e
/vážne cbv/7e. 7ak sa stretávame
s maskou smrt/aka / an/'e/a, k/amára a /akomca, ako / obdarovafe/ä s maskou mužoženy,
s/amen/aka, koňa //nýcb zv/eraf,
ako symbo/u ž/vota.
/Va záver fohoto vese//a sa v
utorok pred popo/covou stredou
-12

ukonč/7o vese//e symbo/zekým
aktom "Pochovávaním basy".
7afo /údová s/ávnosť ma/a svoj
obradný charakter Musíme sku
točne ve/m/ kv/fovať s uznaním,
že Maf/ca s/ovenská v Záhorskej
Bysfr/c/ na če/e s jej predsedom
/ng. L/dákom, tento krásny zvyk
n/e/en zacbova/a, a/e bo aj verej
ne prezentuje. V utorok 76. 2.
7999 sa v Spo/očenskom dome
rozozne// p/esne, dekanky s/ovo
k base, ktoré bodnof/7o humo
rom dobré /z/é -samozrejme na
adresu basy.
Spevoko/ p/ač/ek statočne op/akáva/ basu a ž/'a//7nad jej stratou.
Me/od/cký "p/ač" zazn/eva/ aj
keď sa ozýva// tóny barmon/ky
ume/eckébo vedúceho R/VDr.
Kof/ebu CSc. a oku /' uchu /abod/7/ krásne kroje / dôstojné
ob/eky ce/ébo spr/evodu.
/Vuž hoc/ dozne// tóny pochovávan/a basy a zača/ sa pôst,
máme na čo spom/naťa po čase
vese//a / zamys//ef sa nad tým,
čo nás čaká v tomto roku.
Veríme, že tak ako pr/ zábave,
budeme spo/u aj pr/ ostatnom,
a/e nedá m/ ešte raz podäkovať
maf/č/arom za krásny záž/'tok a
zacbovávan/'e fradíc/í v našom
reg/ône.
- Dr Ško/vanková -

Je tomu tak /' v Záhorskej BysfrZcZ.
Sfarší občan/'a nachádzajú fakt/'ež
prosfredn/ctvom k/ubu dôchodcom
š/'roký
pr/esfor
pre
v/asfný
spo/očenský a ku/fúrny kontakt.
Využ/Vajú rôzne prí/ežZfostZ organZzovaných ku/fúrnych a spo/očenských
podujatí
s/ávnosfných
posedení využíva/u pr/7ež/'fosf/' pre
rôzne druhy zájazdom a rôznej
zábavnej a záujmovej č/'nnosŕZ.
7eda, starší občan/a Záhorskej
Bysfr/ce Znapr/'ek svojmu vyšš/'emu
veku zostávajú v spo/očenskom a
ku/fúmom ž/'vofe Z nadá/ej dosta
točne č/'nní a svojou v/asfnou akt/'vZtou s/ spr//emňujú chvífe svojho
ž/vota. Veď napokon, akf/'v/'fa a
č/'norodosť vo vyššom
ye ku
prosp/'eva k vyššej fyz/'ckej Z psych/'ckej kondíc/'Z. /Vo a rea/Zzovať sa
v tomto duchu rozhod/Z aj sfarší
občan/'a Záhorskej Bysfr/'ce.
K/ub dôchodcov v Záhorskej
Bysfr/'cZ bo/ za/ožený 2.70.7988. V
m/nu/om roku sme s/ teda pr/'pomína/Z už 70. výroč/e od jeho
za/ožen/'a. Má teda už pomerne
d/hodobú ex/'sfenc/'u, má vybu
dovaný pevný systém svojej č/nnosf/', v ktorej využíva osvedčené
formy a metódy svojej práce, drč/'fé
podujaf/'a sa sŕa/Z v k/ube dôchod
cov v/asfne už fradíc/ou a samozrej
mou záZež/'fosfóu pre š/roký okruh
starších
občanov
Záhorskej
Bysfr/'ce. K/ub dôchodcov v
Záhorskej Bysfr/c/ s/ získa/ u svoj/ch
č/enov pafr/Čnú dôveru. Svojou č/'nnosfóu /ch v/'e dostatočne zau/af!
VšefAy akf/'v/'ŕy ma/ú bohatú účasť
č/enov. /Vasvedču/'e tomu aj /eho
š/'roká č/enská zák/adňa, ev/'du/'e
320 č/enov.
V súčasnej dobe k/ub dôchodcov v
Záhorskej Bysfr/'cZ organ/začne
zabezpečuje výročnú č/enskú
schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
27. marca 7999 o 75°° hod/'ne v
Spo/očenskom dome Záhorská
Bysfr/'ca.
Mo/foľá Ľudmŕ/a

Kino Olympia
Záhorshá Bystrica
predstavenia: v sobotu a v
nedeľu o 16°° a 19°°
13. -14. 3. Mercury
20. - 21. 3. Oči hada
27. - 28.3. Roznášač vody
Detské predstavenia
začiatok predstavenia o 13'°
10.3. Šípková Ruženka
24.3. Príbehy pre deti

Záhorská Bystrica dává na vedomie ceiému

ZÁHORÍ
STAV-BUILD
ČLEN CECHU STRECHÁROV

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

STREŠNÉ SYSTÉMY
Už od

MO,-M
f m' bez DPH

A navyše

zdarma
STRESNE OKNA
V cene okna je už aj montáž

*

výpočet striech

*

špecifikácia materiálov

*

poradenstvo

*

skiadovanie 1 rok
(využite nákup za staré ceny)

AKC!A: Pri zakúpení strešného okna VELUX - ZADARMO originál strešná
roleta VELUX. Možnost výberu z 5 farieb. Akcia trvá do 31. 3. 1999
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ČO B Y S M E M A U M A t V D O M Á C E J L E K Á R N ÍČ K E z h o m e o p a tiK
rad/ MÍVDr. Koreňová, /ekár homeopaí, t.č. 0905/627 323
V m/nu/om č/s/e Podpa/šfúnskych zvesí/ sme odpovedá// na
zá/f/adné otázky týka/úce sa
/lomeopaf/c/fe/ //ečby Vymenova// sme a/ //e/ry; More nám
pomôžu pr/ zač/nayúce; chr/pke. Je to Osc///ococc/num, Paragr/ppe, a Grŕpp-hee/.
Dnes budeme hovor/ť o s/'ŕuác/ách, s kfo/ým/ sa stretávame
pomerne často a pr/ kto/ých s/
ráme/ prve/ pomoc/ môžeme
úspešne použ/ťa/ homeopaf/c/(ý
//'e/c. Sú ŕo úrazy; k/vácan/'e a ho
rúčka. Je ve/m/ dô/ež/fé, aby sme
pac/enfa po podan/ homeopaf/'ckých //e/ros/ sfarosf//vo s/edova// a
s/pr/pade prefrvávan/a, respekf/'ve
zhoršovan/'a sa pnžnako^ vyh/áda//' /e/fárs/fu pomoc. Možno nás
m/7o prekvapí /<ed'/iorúč/<a a/ebo
krvácan/'e ustúp/a a my sa návšte
ve /ekárske/ po/ioŕovosŕ/ vyhne
me.

ÚRAZVA KHMÁC4N/E
L/e/r č/s/o 7 pr/ úraze /e /\P/V/C/S.
Dá sa použ/ťv r/eden/ 5, 9, 75 C/-/.
Č/m n/žš/'e č/s/o, tým časfe/š/e
//e/cpodávame. Napr.* P/eden/e 5
CH 5x za deň, 9 CH 3x za deň a
75 CH 7 - 2x za deň. Arn/'ca po
máha h/avne pr/ rých/e/šom ho/en/ rán po úrazoch sva/ov spô
sobených pádom, úderom, nad
merným zafážovan/m /fzv.sva/ov/ca). Môžu byť sprevádzané krvácan/m /modr/ny). Je ŕo //e/r, na
kto/ý mys//me pr/ pr/prave na
operác/'u a pôrod a pr/'ba//me s/
ho so sebou do nemocn/ce. V
oboch pr/padoch /de o poranen/'e sprevádzané krvácan/m a /\rn/'ca urých//' /ch ho/en/e. Arn/'ca
zasfavu/e a; krvácan/'e z nosa a dá
sa použ/f sfr/edavo s //ekom
PHOSPHOBL/S. 7enfo s/ pre pnpad na/rôzne/š/ch krvác/vých sfavov kúp/me v rovna/(ých heden/ach ako /4m/cu.
Ďa/š/ dô/ež/tý //ek, ktorý /e zme
sou v/acerých homeopaf/'k, /e
ÍB-4L/MEEL Predáva sa vo forme
fab/ef/ek a masŕ/. Obe formy ma/ú
výborný efekt na ho/en/e na/rôzne/š/ch úrazov. í/e mene/ závaž
né s/ takto vy//eč/me sam/, f/e
vážne nám 7raumee/ a Am/'ca
pomôžu rých/e/š/e zv/ádnuf v
spo/uprác/ s /ekárom na ch/rurg/cke/ ambu/anc/7. 7raumee/ sa
použ/va a/ po bo/esf/vom vytrhnuf/
zuba na u/ých/en/'e ho/en/a.

HORÚČKA
Horúčka /e pr/rodzený pre/av
obranyschopnosf/ č/oveka. Len
s/7ný organ/zmus, kto/ý má za
chovanú schopnosť bo/ovať s
nákazou reagu/e horúčkou. A/apr/ek ŕomu /e horúčka postra
chom h/avne mam/c/'ek ma/ých
det/'. Pr/ na/menšom zvýšen/ fe
p/oty podáva/ú Para/en resp. Panado/.
čo /e ešte horš/'e, ve
ľakrát sa pr/ prvých pre/avoch
fep/ofy pr/dáva/ú anf/b/of/ká a
organ/zmus nedostane šancu za
čať tvor/ť obranné /áf/(y na bo/ s
/nfekc/'ou. Opýtate sa, a/e čo rob/'ť /ceďortuť na fep/omer/ stúpa?
/ste, treba zas/ahnuť V prvom ra
de treba chorému podávať ve/ké
dávky v/ažných fekuf/ň p /ŕíre/deň).
Ďa/e/ f/z/ká/ne och/adzovať - t./.
nezak/ývať hrubou per/nou, a/e
/en tenkou de/cou, osprchovať
a/ebo podať zába/y; často vetrať
V pr/pade, že fep/ofy neprekroč/a
38,5 °C, nepodávame an/ Para/en, an/ /né /áfky na zn/žen/'e tep/oty. Organ/zmus mob///zu/e s/7y
tvor/ prof/7áf/(y, chystá sa do bo/a.
V pr/pade fep/oty nad 38,5 °C h/a
vne u ma/ých def/ /e treba, okrem
uvedeného, podať homeopaf/cký
//e/f a /en v pr/pade neúspechu
pr/chádza čas pre Para/en v dávkovan/' pod/á hmofnosf/ d/'efáfá.
Kedže na pop/san/'e všetkých
homeopaf/c/<ých //ekov použ/fe/ných v pr/pade fep/oty n/e /e v na
šom č/ánku pr/'esfo/; spomen/'e
aspoň dva na/dó/ež/fe/š/e. Je to
4COA//71/M a BE/.L/\DO/V/V/S.
/Scon/fum použ//eme v pr/pade
náh/e vzn/knutých, prudkých ho
rúčkových stavoch so z/mn/cou,
ve/kým smädom na studenú vodu
a nek/údom so strachom zo smrt/.
Chorý sa nepof/ a má če/venú
tvár V pr/pade že sa začne pof/'ť
má suché pe/y a /azyk, /e una
vený, a/ebo naopak nek/údný,
b/úzn/, vad/mu svet/o, h/uk, dotyk
a ch/ad a má sk/on ku kŕčom
podáme Be//adonnu. /4k sa ob/av/'a bo/esf/ h/avy ma/ú pu/zu/úc/
charakter Detské krče z fep/oty
sú vyn/ka/úcou /nd/kác/ou pre Be//adonnu. 7akže máme dva dá/š/e
už/točné //eky ktoré /e dobré mať
v domáce/ /ekárn/čke pre pr/pad
nečakane/ horúčky. Ľ/'ek treba
podať č/m skôr po z/sfen/ vyso
kých fep/óf. /4k sa nev/eme roz
hodnúť pre /eden z týchto //ekov,
môžeme Acon/'fum a Be//adonnu
po 2 granu/z'ach pod /azyk podá
vať sfr/edavo v po/hod/nových /nferva/och. V pr/pade, že nezaberú
-

prvé fr/' -šíyh dávky nemá zmyse/
pokračovať a treba postupovať
k/as/cky.
á to /e pre dnešok všetko. Nabu
dúce s/ pov/eme o homeopaf/'ckých //ekoch, ktoré sa na/časfe/š/e použ/va/ú pr/' nádche, kaš// a
/a/yng/'ŕ/'dach.

Kŕo s^/ira/?
Zo správnych odpovedz'na otázku
uvere/nenú v m/nu/om č/s/e bo/
vy/osovaný výherca.*
í/bor 7rnka, Jab/onové 3? 6.
Cenu - prvé homeopat/cké vyšefren/'e zdarma u Mí/Dr Koreňove/
s/môže dohodnúť na f.č. 0905/
627 323.
Oprava.; V m/nu/om č/s/e uvede
ná veta.* /Snf/b/of/ká na nekomp//kovanú chr/pku ne//eč/a... Ma/a
správne zn/eť* /4nf/'b/'of/'ká chr/pku
ne//eč/a, /ebo pôvodca chr/pky /e
v/rus a v/írusy na rozd/e/ od bakfér/7 n/e sú c/f//vé na anf/b/of/ká.
Ľ/'eky ako Para/en, /\cy/pynh a
Brufen /ba odsfraňu/ú pre/avy
ochoren/a ako /e horúčka, bo/esf/
h/avy a sva/stva.
- redakc/'a -

úkazov pošta poukáže späť na
účet podávate/á.
K poukazom E pošta
poskytu/e dá/š/e s/užby;
-výp/afu do v/asfných rúk adresá
ta
-zaručenú dobu dodan/'a
fdodan/e na/neskôr na druhý deň
po dn/ podan/'a).
Podrobne/š/e /nformác/e o fe/fo
s/užbe Vám pos/(yfneme na fe/. č.
07/ 64367544 a 07/ 64367605.
Zás/e/ky "30" zás/e/ky fovaru
so zvýšeným hmotnosíným
//m/fom
-určené na zas/e/an/e predmetov
a vec/ s hmofnosfou od 75 do 30
ŕfg
-/en v tuzemskom styku
-dodac/'a doba.* D+4 /4 dn/ po
dn/ poda/a)
D +2 (2 dn/ po dn/ poda/a) s
dodatkovou s/užbou súrne
-povo/ená hmotnosť* od 75 do 30 /<g
-podá/.* pr/ pr/'ehradkách na poš
tách v pôsobnosf/' S P P Braf/'s/ava
-v/'d/'ek /ba (Pez/nok 7, Pez/nok 4,
Senec, Modra 7, Ma/acAy, Stupava)

S/ovensKá pošŕa /nŕormu/e
P o š t o v é
p e ň a ž n é
poukazy "E"
PO ŠTA

S/ovenská P °š fa k Vám pr/'chádza s ponukou nove/ s/užby
"Poštové peňažné poukazy E" s
úč/'nnosfbu od 7.77.7998. Pok/a/'
ste doteraz podáva// poštové po
ukážky typu "B", ponúkame Vám
možnosť využ/van/a fe/fo nove/
s/užby na naš/ch vybraných poš
tách.* Ma/acky Stupava, Pez/nok
7, Pez/nok, Senec, Modra 7.
-určené organ/zác/ám a f/'rmám,
ktoré pos/e/a/ú pen/'aze z účtu v
banke na výp/afu v hofovosf/.
Aké sú výhody tohto
nového produktu ?
-môžu byť adresované do všet
kých m/esf a obe/ v SR
-/e možné n/m/ poukazovať neob
medzené sumy
-podávate/' odovzdá pošte úda/e
o p/afbách v e/ekfron/cke/ forme
/na d/skefe)
-f/ač poukazov s komp/efným/
úda/m/ zabezpeču/e pošta
-podávate/' s/ môže urč/'ť dobu
p/afnosf/ poukazov /m/n 75 max
30 dn/)
-úhrnnú sumu nevyp/afených po-
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-doda/.* na všetky pošty /en na zák/ade oznámen/'a o u/ožen/ zás/e/ky
-dô/ež/fé upozornen/e.* zás/e/ky
mus/'a umožňovať man/pu/ácZu
dvoma osobám/', f../, mus/'a byť
prev/azané dostatočne pevným
motúzom a/ebo maťpútka s možnosfou uchopen/'a dvom osobám
-výp/afné.v hofovosf/, úverom po
štovného, poštovným/ známkam/
-zodpovednosť* za stratu, poškoden/e, úbytok a prekročen/'e doby
dopravy.
Dodatkové s/užby.'
-súrne
-krehké
-s udanou cenou
-doručenka
-dob/erka
-zás/e/ka so ž/'vým obsahom
-opakované doručen/'e na ž/adosť
adresáta
-do v/asfných rúk
-zap/ombovan/e a zapečafen/'e
zás/e/ky.

inzerujte v
Po&pAjŠttblslttlch zvestíAC^!
informácie:
Tei./fax: 07/ 65 93 43 12
E-mai): msksstupava@ba.tetecom.sk

NÁBYTOK

PEKA - PLAST

HOFf

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

KOMPLETNÝ SORTiMENT BYTOVÉHO
A KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU

rnc^
,.Í,;'J^

PREDAJ
^ MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKiEN

VŠETKO K OKAMŽtTÉMU ODBERU
'obývacie steny
'konferenčné stolíky
'poschodové postele
'vešiakové steny
'kuchyne
'kancelársky nábytok

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

'sedacie súpravy
'manžetské postele
'študentské steny
'komody
'jedálenské stoly
'kancelárske stoličky

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

E L E K T R O S P O T R E B iČ E - OBCHOD - SER V !S
PRVA
STAVEBNÁ
SPORiTELŇA

Obchodné zastúpenie
Hiavná 30
900 31 Stupava
Te!.: 07/ 65 93 59 90

JÁ N MORÁVEK
PRÁČKY
CHLADNIČKY
MIKROVLNKY
MRAZNIČKY
PĽŕNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY, AUDIO -VIDEO

Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava
te): 07/6436 2311, fax: 07/6436 3900
Hlavná 85, 900 31 Stupava
tel: 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
te!:0703/772 5465, fax:0703/772 5466

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

^

MgaUWOfíííS
gtnraDMWH! fď@:
31. marca
30. júna
30. septembra
31. decembra

gtÉšagCMÍRQ
4x
3x
2x
1x

Hotlého 657, 908 41 Šaštín -Stráže
tel: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTiMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU

J

EMBEX

Každý štvrťrok v roku 1999 môžete vyhrať:

PRED A JŇ A KOBERCOV
Stupava, Hiavná utica 57
Te!.: 07/ 65 93 37 54

Ponúka:
-záctony, obrusy, deky
-koberce (kusové, m etráž)
-PVC
^
-posteľnú bieiizeň
f

* HLAVNÚ CENU -400

000 Sk
* 100 zaujím avých vecn ých cien
Do žrebovania v prítomnosti notára zaradíme aj Vás, ak uzatvoríte zmluvu
o stavebnom sporení s cieľovou sumou minimálne 200 000 Sk, alebo zvýšite
svoju cieľovú sumu aspoň na 200 000 Sk a uhradíte príslušný poplatok.

Otvorené:
Po:
13°°-18°°
U t-Pi: 10°°-18°°
So:
gM _i2°°

Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú naši poradcovia v každej
krajskej pobočke a v obchodnom zastúpení PSS, a.s.,
ako aj v SISp, a.s., a v kooperačných bankách.

Na j n i žš i e c en y v B r a t i s t a v e a okotí!
-
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P o b p a íŠ t M ľ t s h c z v e s t í

STMEBORNÝ TOMÁŠ ZO STUPAVY
Pr/ 7omášov/ Ž/vnerov/ zo Sfupavy sme s/ už zvy/f// na /eho úspechy v ma/sŕrovs/fých súŕáž/ach. 7omáš, reprezenŕanŕ S/ovens/fe/ repub/Z/ry v /faraŕe - Zeum/Ye
/faŕegór/7 /unZoros/ a /fadeŕov opáŕ'zabodova/. 7enŕoA-ráŕ sZ na cesŕe za medaZ/ou
ny"
H na/prv "posede/" v aufobuse
'
'**'^ 2700 /f/7omeŕrov, /fŕoré abso/vova/ s osŕaŕným/ preŕe/fárm/
ŕa/fmer bez zasŕáv/fy, /ebo sa
s/r/eda// ŕra/a voď/č/. Sfravova//
sa "zo svo/bo" a výhodu ma//
účasŕn/'c/ výpravy /en v fom, že
ma// /faždý pre seba dve sedad/á. /ŕa/fúŕo podobu má cesŕa za úspechom. C/e/bm výpra
vy náde/nýcb s/ovens/fých Aaraŕ/'sŕov bo/ /bér//s/fý po/oosŕrov a
na ňom mesŕo Ov/edo, /fde sa
Zcona// 26. ma/sŕrovsŕvá Európy
v /(ara/e /un/orov. V soboŕu 20.
februára pr/bud// na meda/7ové
/fonŕo S/ovenská šŕyr/ vzácne
/rovy. Mapr/e/f ŕážAým podm/en/fam naš/ reprezenŕanŕ/ sŕaŕočne bo/ova//. V /faŕegór/7 /ode
rov do 70 Ag s/ 7omáš Ž/vner
vybo/ova/ sŕr/ebornú meda/7u,
/fde bo; v r/adnom čase s/fonč/7
nerozhodne, v nadsŕavenom
čase, v /fŕorom sa bo/u/e na
"náh/u smrŕ" prehra/ s Juhos/ovanom Kasp/'čom 0.' 7. Po ma/sŕrovsŕvách v Ov/ede ča/fa/ú
7omáša Duŕch Open - o/vorené ma/sŕrovsŕvá /-/o/ands/ca v 77aagu, /fŕoré sa Aona/ú zač/aŕ/fom marca. O/ž/me pa/ce nášmu reprezenŕanŕov/ a pra/eme ve/á
úspechov a špor/ového šŕásŕ/a.
-ps-

Ešče

to t o

sem

sceu a

Vyprávy'á sa, že š/dz/'ŕ sa nesm/', a/e ru/fu na srce, gdo z nás aspoň ráz neoš/dz/u a nepoc/'c/u ŕú ve///fú radosŕ, že
mu ŕo prešuo. 7oŕ sme /e// s céru a
vnúčencama na náščevu. /S /am nám
na/é// v/ha, a; sme s/ pop/7/, a/ povypráv/a// o šec/fém možném, eném né
o po//ŕ/ce, ŕo /e chuaps/fá ŕéma. A /á
domáci že nám pou/fazu/e co s/ nové
po/fúp/7/, zar/dzova// s/ dúm, ŕa/f sme
/éra// z /zby do /zby a ŕ/ dzec/ sme
nechá// ph ŕe/ ŕ/aš/. A/á šaA /a/c dzec/,
pov/c/'dza// ŕo v/no, co sme nechá// v
pohárAoch a ufám ŕen Jož/fa, na/sŕarš/' z n/'ch, má šesŕ ro/cú, ufám s/ a/ pr/'/éu. Ja/c sme sa vrác/7/ už byuo hneŕ
v/dzeŕ, že myš/ mne// ra/ a ša/c dzec/
š/dz/ŕ nev/edzá a an/ nemose//, byuo
na n/'ch hneŕ v/dzeŕ, že s/ ub//. Je//'ch
mac/ hneŕ rob/ua M/c a poráŕ/fy a že
sa hneŕ mosá spa/fovaŕ a /edeme
dom. Sedua za vo/anŕ ŕeho /e//cb
/uxá/fa a /e// sme ŕeda dom. Dzec/ sedze// vzad/fu /a/czarezané, sam/'ande/é s rož/fama. Co čerŕ nesceu a/ebo
sceu, naráz nás zasŕav/7/ po//ca/c/. /Vá
re/fu vč/7 eném uder/ua hodz/na ŕresŕu, /č// vo/aco zaž//eme. 7aAy muadoch po//ca/ŕ, že pan/ vod/č/fa, mos/'ŕe sa podrob/ŕ s/cúš/ce na a//foho/.
Čaš/fá ŕo bude s/fúš/fa, ša/c p/ua a
sedua za vo/anŕ, že sa n/c nesŕane, že
prš/' a co by po//ca/c/ v ŕa/fém ps/'m
počas/' rob/7/ ven/fu. Veru o/uŕu/eš ŕ/'ŕo
suova, pov/dám s/ v duchu. Samosebú naŕú/faua, co byuo v n/l byuo a/
v ba/ón/fu. /S ŕen po//ca/ŕ hneŕ, že ŕo
bude po/fuŕa /a/f hrom a vo/aco mrm/au a/ za vod/čá/f... /Vá re/cu už sme

do/e//, už sme doma v ŕemŕo š/'rem
po//. /S/e ŕá mo/a céra, ŕá sa nedaua.
Kone sem byua vy/avená, že ona sa
pusc/'ua doňho. Pov/'dá, že ŕo nen/'
možná, aby ona naŕú/faua, že co s/ on
mys//', že snad /e nacecaná /a/f ŕe/a,
/cer ona /a/f /e ro/f dúh/' poháre/f /f
hub/e nedá, že on ŕo mos/' mneŕ
po/fazené. /Vá a/e ŕo padua /fosa na
/fameň. On s/ sŕáu za svo//'m a eném
po/fuŕu a eném ŕen vod/čá/f zebraŕ.
/Varáz z n/' vy/eceuo, že nech ŕeda dá
ŕú/faŕ rým úbohým dzeŕom a nech sa
sám presv/edč/, že ŕo má po/fazené.
Muadbcb s/ byu /sŕý, že má pravdu a
pr/sŕúp/u na ŕúŕo s/fúš/fu. Dau ŕeda
ŕú/faŕ ŕemu na/sŕarš/mu. /S/ sa Jož/fa
/frúc/u ,a/e /a/f ŕá /eho mac/ naňho
zah/édua, poráŕ mu /f/v sŕé/fua do
noh. Moseu ŕú/faŕ a basŕa/ /S ŕéž nafu/fau. 7én po//ca/ŕ osŕau /a/f obarený.
Mev/edzeu co má pov/daŕ. Sa/f gdo
by s/ pomys/eu, že dzec/fo naŕú/fá,
/ebo s/opauo ufám a/ v/ec než /eho
mac/
/-/neŕ sa začau om/úvaŕ, že
ŕeda uŕám ŕo /e naoza/ po/fazené a že
došuo /f hrubému omy/u. Popr/'u nám
ščasnú cesŕu a my sme /š// svo/ú
cesŕu. S/ ŕem /uxá/fu byuo c/'cho /a/f v
/fosŕe/e. Ja sem rozmýš/aua po /fem
sa ŕá céra eném vrhua. Ona rozmýš/aua co ŕáŕo s/fúsenosŕ sprav/' s
dzeŕma. /S dzec/ zaspa//. Odŕu/fova// s
pomúčeným mozgem v buav/e. S/od/čá/f byu zachránený, po/fuŕu sme nepuac/7/, /fonc p/e/fný deň. Osŕává m/
eném, ŕúŕo cesŕú, od/fázaŕ ŕemu
muadému po//ca/ŕov/, že mneu prav
du. <4nech sa na nás nehnevá, už sa
n/7fedy u nás p/ŕ nebude/
Vaša Manš P/7ná
-

Záchranný systém skvaHtní
svoje s!užby
Sŕa// sŕe sa účasŕn/'/fom dopravne/
nehody a zada/o sa Vám ča/fan/e na
pomoc ne/fonečne d/hé?
/\by sa ŕo v budúcnosŕ/ sŕáva/o čoraz
zr/ed/fave/š/e, zvo/a/ prednosŕa OÚ v
Ma/ac/fácb MZZan Vaš/for /fompeŕenŕné orgány na /foord/načnú poradu,
c/e/bm /fŕore/ bo/o zosú/aden/e č/'nnosŕ/ po//'c/e, zdravoŕn/7fov, pož/arn//fov a dá/š/'ch sub/e/fŕov zaobera/úc/ch sa odsŕraňovan/'m nás/ed/fov do
pravných nehôd.
Podsŕaŕné z/epšen/e ŕungovan/'a
záchranného sysŕému by s/ vyž/ada/o značné /nvesŕ/'c/'e, /fŕoré a/fo všeŕc/ dobre v/eme chýba/ú vo všeŕ/fýcb
rezortoch a v b//z/fe/ budúcnosŕ/ n/e
sú reá/ne. /ným/ s/ovam/ - úroveň a
/fva//ŕa pos/fyŕovaných s/už/eb /e po
znamenaná nedosŕaŕ/fom ŕ/nančných prosŕr/ed/fov. Č/ už /e ŕo schopnosŕ'po//'c/'e v /fráŕ/fe/ dobe vyšeŕr/'ŕ'a
zdo/fumenŕovar'dopravnú nehodu za
zn/žene/ v/d/ŕe/bosŕ/ a z/azdnosŕ/
c/esŕ, /fedy dodchádza /f dopravným
nehodám vo zvýšene/ m/ere z /fapac/ŕných dôvodov a s nedosŕaŕočným
ŕechn/c/fým vybaven/'m a/ebo obme
dzené možnosŕ/ zdravoŕn/7fov, d/sponu/úc/ch /ba /edným voz/d/om rých/e/ zdravoŕn/'c/fe/ pomoc/ a poŕrebova// by dá/š/e. K č/'asŕočnému z/epšen/'u dochádza v ŕýcbŕo dňoch, /fed'
bo/a s/užba PZP pred/zená z 8 na 72
hod/n v čase od 7°° do 79°° hod. K
ŕomu, aby ŕáŕo s/užba moh/a byŕ'pos/fyŕovaná nepreŕ/ž/'ŕe, by bo/o ŕreba
zmen/ŕ'sysŕém ŕ/nancovan/a a vyŕvohŕ'zv/ášŕny ŕond.
/<z/epšen/u súč/nnosŕ/ bude s/úž/ŕ'

U ST Á R EŇ
Vážená redakcia!
S velkým záujmom som si prečítala
nulté číslo Vášho nového časopisu Podpajštúnske zvesti. Obsahovo ma
veľmi zaujal. Myslím si, že pôjde o
veľmi dobré noviny, tým skôr, že bu
dú slúžiť širokému čitateľskému záze
miu viacerých obcí. Budú vyjadrovať
bohatý zdroj informácií z verejného,
kultúrneho i spoločenského života
okolitých obcí, čo prinesie viac inšpi
rácie, viac poznatkov a kontaktov.
Naviac, sľubujú zábavu i poučenie,
čo čitateľa taktiež poteší.
Už teraz sa teším na dálšie vydanie
Vášho časopisu a želám Vám pri po
čiatočnom štarte Podpajštúnskych
zvestí veľa tvorivých a vydavateľ
ských úspechov.
Moková Ludmita, Záhorská Bystrica

p/ánované prepo/en/e č/s/e/ ŕ/'esňového vo/an/a 750, 755, 758 ŕa/f, aby
všeŕ/fy ŕu na/dô/ež/ŕe/š/e z/ož/fy -po//'c/a, zdravoŕn/'c/ a pož/arn/c/ bo// o
m/'esŕe a rozsahu dopravne/ nehody
Znŕormovan/' na//fraŕšou cesŕou a do
zásahu sa mob// zapo//ŕ'eŕe/fŕ/'vne a v
pr/meranom rozsahu, čo by v/ed/o /f
vy/účen/u neopodsŕaŕnených vý/azdov. Vod/'č/ a dá/š/' účasŕn/'c/ cesŕne/
premáv/fy by ma// /fonaŕ'zodpovedne
a úda/e z m/'esŕa nehody by ma//
pos/fyŕovaŕ'čo na/presne/š/e, preŕože
od /ch /nformác/e do /sŕe/ m/ery
záv/s/' rozsah a rým /' výš/fa ná/f/adov
na /ednoŕ//vé vý/azdy.
Óa/šou nevybnuŕnou podm/en/fou
pre s/fva//ŕnen/e súč/'nnosŕ/ /e dovybaven/e rádZosŕan/'camZ, /fŕoré by
umožňova// /ednoŕ//vým z/ož/fám byŕ'
počas zásahu v nepreŕrž/'ŕom /fonŕa/fŕe. K rýcb/emu pr/'chodu na m/'esŕo
nehody by rozhodne pr/spe/o odsŕránen/e záŕarasov uprosŕred d/a/n/ce na úse/fu Se/fu/e - Ma/ac/fy a
Ma/ac/fy - Braŕ/s/ava a /ch nabraden/'e uzamy/faŕe/hým/ závorám/. 7a/fýmŕo r/'ešen/'m by sa podsŕaŕné
s/fráŕ/7/ vzd/a/enosŕ/, /fŕoré mus/a
všeŕ/fy za/'nŕeresované z/ož/fy abso/-.
vovaŕ' v pnpade dopravne/ nehody
na d/a/b/c/ a v b//ž/fom o/fo//'.
/S/f sa ŕ/eŕo predsavzaŕ/'a podar/' v
dob/ádne/ dobe presad/ŕj ma/o by sa
ŕo odraz/ŕ' a/ na úrovn/ pos/fyŕovaných s/už/eb a spo/fo/nosŕ/ nás všeŕ/fýcb, /fŕon, /' /fed' ŕo n/7fomu že/aŕ' neŕreba, budú raz na pomoc záchra
nárov od/fázan/'.
- MZZana Zavŕe/, ŕ/ačový hovorca-

RiADKOVÁ !NZERC)A
Kúpim 2 izbový byt v Stupave.
Tei.: 0905/612 431
Viete, ako Vás môže do budúc
nosti zabezpečiť naša spoloč
nosť AMSLICO? Tel: 07 /6593 4332
*Predám poľnohospodársku pô
du o výmere cca 20á v Stupave.
Weiszová Rozália, Penzión pre
dôchodcov - Lamač 841 02 BA.
*Predám MITSUBISHI COLT 1,3
r.v. 90, 102 000 Km, dovoz z CH,
spoľahlivý, servisná knižka.
Cena 118 000 Sk.
Te!.:07/6593 4620, 0903/762 272
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