P o b p A j š f ú n s k e

V tomto čísle: Morské ryby na brehu Moravyo Radíme stavebníkomo Šanca na spolu

prácu je v našich rukáchoJarné upratovanie v Záhorskej Bystrici s lákavými
cenamiQVznikla spoločnosť A. BrunovskéhoQ Dedinský futbal mimo h ru o Recepty
pfiafeHa!
Po rodoch m/čan/a a zanedbávan/'a dobrého
zvyku, opáZ' sa naša spo/očnos/ vráZ/7a k
myš//enke vy/'adr/Z' úcZu uč/'Ze/škému sZavu.
Hoc/ by sa da/o povedaZj že /de o povo/an/e,
pro/es/u, č/ prácu ako každú /nú, predsa sa
pr/ uč/fe/bch,s urodenou úcZou, hovor/ako o
sZave. Ved'pósoben/'e uč/'Ze/á nespoč/l/a /en
v p/nen/ učebných osnov oznámkovan/
vedomosZ/ a nap/san/ vysvedčení. Jeho
pos/an/e /e ove/á b/bš/'e a zmys/up/ne/š/e.
Odovzdávame /m do opaZe/y a výchovy
svoje der/. Odovzdávame do /ch rúk generác/e, Zeda budúcnosť 7ak, ako dospe//
váčš/'u časZ' svo/'ho ž/voZa prež//ú v prác/ a
zava/en/prácou, der/ -ško/opov/nné -váčš/'u
časŕ' svo/ho deZsZva prež/jú v ško/e. Pod
vp/yvom pedagógov s/ uZvára/ú n/e/en vedomosZný, a/e a/ hodnoZový a morá/ny sysZém.
L/č/Ze/'/e spo/uZvorcom naš/ch der/. /\k doZeraz sa /eho posZaven/'e podceňova/o, sZava/o
n/'ekam do kú/a, dá/eko za úspešným/ podn/kaZe/m/, bankárm/, d/7erm/, napomoh/o k
Zomu a/ /eho spo/očenské ocenen/e a
uznan/e hodnoZy /eho práce. O Zom /e škoda
hovor/ľ M/n/sZer ško/sZva, sám vysokoško/ský pedagóg, pr/s/úb/7 okrem opáZovného
zaveden/'a 28. marca ako Dňa uč/'Ze/óv /'
vyšš/e //nančné ohodnoZen/'e a zákonom za
bezpečené spo/očenské posZaven/'e peda
gógov. Konečne/ Možno /e Zo p/vý náznak
zmeny spo/očenského vedom/'a a uznan/a,
že /nvesZovaZ' do vzde/an/a /e Zá na/Vepš/a
/nvesZ/c/'a do budúcnosZ/. /nvesZ/c/a do
uč/'Ze/óv by ma/a byZ' zárukou, že naše deZ/
bude maZ'kZo vzde/ávaZ!
K sv/'aZku uč/'Ze/óv pra/eme všeZkým, kZor/ s/
vybra// ZoZo krásne pos/an/e a povo/an/e,
nap/nen/e /ch predsZáv o ž/'akoch, kZor/ chcú
byZ' múd/ym/, vzde/aným/ a /údsky krásnym/
dospe/ákm/.
-ps-

Albín Brunovský - rodák
zo Zohoru na známke
Čítajte na strane 9.
Osiobodenie - vec zabudnutia?
Mäčš/na obe/ na /užnom Záhor/s/ zač/aZkom /ah pr/pom/ha výroč/e os/oboden/a a rým a/ kon/ec druhé/
sveZove/ vo/ny S p/ynuZ/m času a rednuZ/m radov pr/amych účasŕn/kov /pamáZn/kov na/kruZe/še/ a na/krvave/'še; vo/'ny v h/'sZór/7 /údsZva akoby význam a zmyse/ Ze/Zo uda/osZ/ sZráca/ na význame. Vyše päzdes/aZročný odsZup, oZváran/e arch/vov a zbavovan/'e h/'sZór/e ba/asZu mýZov a /deo/óg/e nám predk/adá
Z/eZo uda/osZ/ z h/äd/ska /akZov súv/s/osZ/ a pravd/vého obrazu vZeda/še/ skuZočnosZ/. Ma každom zá/ež/
do ake/ m/e/y akcepZu/e nový poh/ad na os/oboden/e, na ú/ohu Sov/eZske/ armády. A/eodškr/ep/ŕe/bou
skuZočnosZóu navždy zosZane, že cena, kZorú zap/aZ/7/ svo;7m/ ž/voZm/ práve sov/eZsk/ vo/ac/, /e obeZou
za našu s/obodu, za ukončen/'e vo/ny. Ľudské ž/vo/y kZoré vyhas// za našu s/obodu s/ zas/úž/a aspoň
chv/7ku zamys/en/a. /7oc/ /'nad rým, ako /e /ähko zran/Ze/hý m/e/; akú cenu má /udský ž/voZ vo vo/nove/
maš/'nér/7. Vo/na v Juhos/áv/7 /e dosZ' s/7ným /mpu/zom pre pochopen/e skuZočne/ hodnoíy poko/a a
m/eru.

Od našich susedov ...
Vážení čitatelia, v tejto rubrike budeme
prinášať zaujímavé informácie z rakúskej regionálnej tlače. Chceme Vám ponúknuť
správy o živote našich susedov a prispieť k
lepšiemu poznávaniu sa. Budeme tiež infor
movať o aktivitách a projektoch cezhraničnej
spolupráce, ktorá obidvom stranám otvára
nové perspektívy, predovšetkým vo vytvorení
euroregiónu, ktorý môže zmeniť hospodársku,
ale i kuttúrno - spoločenskú klímu v srdci
Európy.
fpoAyačovan/e na s/rane 2)

Krasltce vyrobene zo pstrostch vajec obdivovali návštevníci výstavy v Stupave.
Kraslice vystavovala p. Sirotová z Lozorna.

PobpAjŠtÚHslíC ZVCStí

Šanca na spo!uptácu Od našich susedov
je v našich tukách
Z /n/c/aŕ/vy pr/'máŕora mesŕa
Ma/acky OMDr. Jozefa Ondrejku a
s/spo/uprác/ s Okresným úradom s/
Ma/ackách sa s/ p/aŕo/f 26. marca
Aona/o pracovné sŕreŕnuŕ/'e zame
rané na možnosŕ/ cezbran/čnej
spo/upráce s/ŕiospoďársAe/ ob/asŕ/
s obcam/ ďo/nora/ovs/re/io reg/ónu
Me/nv/erfe/. Ma sŕreŕnuŕ/'e bo// pozvan/ zásŕupcov/a Do/nora/fús/fe/
agenŕúry pre reg/oná/ny rozvoj
f CO P/us, sŕarosŕov/a obe/
ángem, DúmMuŕ, Ebenŕba/, Ve/m Góŕzendorf,
sŕarosŕov/a
obe/
Gaja/y
Jakubo^
Kosŕo//šŕe,
Sucbobrad, P/avec ký Šŕvrŕok,
Záhorská s/es, Láb, zásŕupcov/a
Peg/oná/nej obchodnej a pn'emyse/nej lomozy
s/ Braŕ/'s/ave,
Združen/'e obe/' Záhorskej ob/asŕ/,
Združen/'e podn/'kaŕe/ov S/ovenska
a podn/'kaŕe/ov okresu Ma/acAy.
Pokovan/'e oŕvor/7/ pn'máŕor mesŕa
Ma/acky Or J. O ndreja a prednosŕa Okresného úradu Ma/ac/ty
M. Vaš/for. Ma úvod vysŕúp/V
pos/anec /V/? SR a č/en kom/'s/'e
pre zahran/čné sryky a spo/uprácu
profesor JL/Dr. Jura/ S vec, Mory
konšŕaŕova/, že y novej po//'ŕ/'ckej a
spo/očenskej k//me sa ako ve/m/
aMuá/ne a zre/é na r/ešen/e pre
javujú
poŕreby a
možnosŕ/
cezbran/čnej spo/upráce. Zv/ášŕ'
významné sú aM/v/ŕy s Rakúskom,
kŕoré /e č/enom f ŕ), do Morej sa
us/7újeme s/sŕúp/'ŕ! Spo/uprácou sa
S/ovensku oŕvárajú možnosŕ/ zapo
j/ŕ'sa a pr/prav/ŕ'sa na /nŕegrác/u.
Ďa/ej odzne// /nŕormác/e o perspeM/vacb rozvoja mesŕa Ma/acky
a ce/ého okresu Ma/ac/(y More
predpo/Jada/ú
n/e/en
pr/7ev
kap/ŕá/u, a/e vyŕvoren/e kapac/'ŕ a
podn/kaŕe/škých
akŕ/v/ŕ
s
ce/os/ovenským významom. Pre
zau/7'mas/osŕ' ľ okrese Ma/acky
pôsob/' 4334 podn/kaŕe/škých subjeMov z ŕobo 3777 /yz/cAýcb a 567
právn/c/(ýcb osôb, čo samo osebe
predsŕavuje
s/e/ký
poŕenc/á/
možne/ kooperác/e a spo/upráce
na budúcom reg/oná/nom ŕrbu. /de
o ŕo, že s/ ráme/ vyŕváran/'a
euroreg/ónov, kŕoré predsŕavujú
vyšš/e ce/k/ prekračujúce bran/ce
sa uvažuje o ŕrojubo/n/ku Brno V/edeň
- Braŕ/s/ava.
7enŕo
euroreg/ón poŕom predsŕavuje ŕrb
s 5,5 m/7/ónom spoŕreb/'ŕe/ov, s
obrovským poŕenc/á/om kap/ŕá/u,
pracovných pr/7ež/ŕosŕ/' aŕď
V d/s/fus/7 vysŕúp/7 a/ zásŕupca
spo/očnosŕ/ ECO P/us p. 7J
Krende/sberger; Mory načrŕo/
možnosŕ'spo/upráce na n/eMo/ýcb

/conAvéŕnycŕi projeMoch, o Mo/ých
by sa ma/o n/e/en bovon'ŕ' medz/
podn/kaŕe/m/ z Pakúska a S/ovenska. Sú ŕo reá/ne a /fon/tréŕne
návrhy pre S/ovensko. Bŕapa
pnpravy projeMov /e už m/nu/osŕou
a nasŕáva čas pre /ch rea//zác/u a
konkréŕne up/aŕnen/e /' na úrovn/
spo/upráce ma/ébo a sŕrednébo
podn/'kan/'a.
Pakúsk/ partner/ poukáza// na skuŕočnosŕ^ že sa naše sŕrany nepo
znajú, nepoznajú sa /úd/a, nes//eme
dobre spo/u /fomun//fova% n/e sú ŕu
vyŕvorené Acnŕa/rŕy an/ vzájomná
dôvera. 7o sú ove/á váčš/'e
prekáž/(y než prekážAy ŕechn/cké.
Pocbop/ŕe/be, že cbýba /nfrašŕruAŕúra, dopravné spojen/e. Masŕa/
však čas, kedy už nemožno bovon'ŕ'
o po//ŕ/ckých preAáž/eac/i v
spo/uprác/ a komun/'kác/7. Oŕvára
sa .nová eŕapa spo/upráce.
Spo/očne sa účasŕn/c/ zbod//, že
cbýba spojen/e cez r/eku Moravu,
konkréŕne mosŕ spájajúc/ Záhorskú
Ves a ^ngern, avša/r sŕarosŕa obce
/Sngem zároveň podoŕ/ro/, že boe/
nemajú mosŕ s Č/nou a Ma/ajz/ou,
spo/upracujú s ŕým/ŕo /rraj/nam/
práve v bospodárs/tej ob/asŕ/, a ŕo
ve/m/ úspešne.
Ma sŕreŕnuŕ/' bo/ pn'ŕomný /' zásŕup
ca M/n/'sŕersŕva zabran/čnýcb vec/'
SP profesor JL/Or. J. KZ/m/ro, Mory
vo svojom vysŕúpen/' o/crem /nebo
poveda/, že na S/ovens/ru cbýbajú
experŕ/ a odbom/c/, Mor/ by
do/fáza// vypracovaŕ' efeM/'vne projeMy More by pr/n/es// f/nanc/e zo
zabran/č/a. V ŕom je dó/ež/ŕá
spo/upráca s ra/cúsAym/ parŕnerm/,
aby projeMy bo// reá/ne a pod
porované. Z/s/ran/'e f/nančnýcb
prosŕr/ed/fov časŕoMáŕ ŕrvá v/ac
než ro/f a ŕo pôsob/' na naš/cb /úd/
depn'mujúco.
Cbceme
v/d/eŕ'
AonMéŕne výs/ed/(y a/e /r n/m nás
pr/vedú /en
experŕ/ sebopn/
dov/esŕ' projeMy až do /cb rea//žác/'e.
PoAovan/'e sa n/es/o v duebu poznan/a
nuŕnosŕ/
vzájomnej
spo/upráce s /fonMéŕnym/ výs/edAam/. Prednosŕa OÚ v Ma/acA-ácb
M. VašAor pr/'ŕomnýcb /nformova/ o
ŕom, že výsŕavba mosŕu Zábors/cá
Ves - /4ngern je ce//rom reá/na,
na/fo/Ao sa ponúM/ s/ovensAé f/rmy
s f/nančnou účasŕbu na ŕomŕo projeMe. V ŕejŕo súv/s/osŕ/ sa pr/pravuje sŕreŕnuŕ/'e zásŕupcov samo
správy a podn/Aaŕe/ov ob/dvocb
sŕrán, More sa pod zášŕ/ŕou prednosŕu us/fuŕočn/ v drubej po/ov/c/
apr/7a ŕ.r
-ps-

-

Štúdia o pohraničí
je na svete

Pre Níeder - Osterreich (Dotné Rakúsko) ako pohraničnú oblasť je vypra
covaná rozsiahta štúdia rozvoja "N O - pohraničie 2010". Program
rozvoja tejto oblasti je v masívnej zmene jestvujúcej štruktúry národného
hospodárstva. Pred dvoma rokmi protestovali a upozorňovali podni
katelia regiónu proti zanedbávaniu záujmov regiónu zo strany krajin
ských a spolkových politikov. Kým otvorenie hraníc smerom na Východ
prinieslo národnému hospodárstvu Rakúska výrazný efekt a prosperitu,
pohraničie zápasilo predovšetkým s negatívnym následkami a dopadmi
tejto politickej zmeny. Žiadali, aby bol prijatý súbor špeciálnych opatrení
a nástrojov uplatňovaných v pohraničných oblastiach. Viac ako 300
aktivistov z regiónu sa aktívne podieľalo a spolupracovalo prostred
níctvom workshop - ov na vytýčení ťažiskových tém a úloh. Výsledkom je
spomínaná štúdia o Dolnorakúskom pohraničí s detailnou analýzou
slabých a silných stránok oblasti predovšetkým z ekonomického hľadiska.
Výsledkom je napríklad zameranie sa na zlepšenie infraštruktúry v
regióne: dopravné spojenie, budovanie vysoko efektívnych priemyselných
zón, telekomunikačných sietí s lokálnou mobilovou sieťou smerom do
Čiech a na Slovensko. Imidž regiónu smerom dovnútra i navonok má
zlepšiť masívna marketingová ofenzíva. Špeciálni poradcovia a kvalifiko
vaní odborníci mati pomáhať podnikom s účasťou na kooperačných pro
jektoch. Ústredným cieľom štúdie a projektov je dosiahnuť výrazný efekt
v porovnaní s druhociefovými oblasťami, aby sa zvýraznili prednosti a
príťažlivosť obtasti. Napríklad v rozvoji turizmu boli vytýčené projekty,
ktoré prekračujú územie Rakúska a sú zamerané na cezhraničnú
spoluprácu. Týmto sa má dosiahnuť účinnejšie zúžitkovanie možností a
prostriedkov, ktoré poskytuje EU. V súbore opatrení a útoh sa nachádza
jú okrem iného; dosiahnutie odbornosti a kvalifikácie, vybudovanie infor
mačných databánk, regionátnej informačnej služby, učňovských diétni,
odborných škôl a vysokoškotských projektov.
(podľa: N O Anzeiger, marec 99)

Slovo redakcie
Do ŕreŕ/ce všeŕAo dobré, ŕa/f sa
bovor/ pr/ ŕreŕom pokuse o n/ečo,
s n/eč/m, pnpadne s n/e/fým. /\s/
je ŕo odskúšané mnobým/ poAusm/ a poAusn/A-m/. Veď každý z nás
cbce byŕ' úspešný a usŕav/čne sa
o n/ečo po/fúša. O ŕom je na/ton/ec ce/ý ž/voŕ a ŕo /napne/c ŕomu,
že nejde o pokusné /aboraŕdnum,
kde sa /en zaev/'dujú výs/edky Je
ŕo ako vždy naosŕro, práve v ŕúŕo
cbv/7ú a za ŕúŕo cenu. Kŕo z nás by
cbce/ byŕ' neúspešným. Ma jed
nom návode na použ/ŕ/e pyroŕecbn/'ckej "bračky" je op/sané,
ako posŕupovaŕ' v pr/pade, že
rakeŕa nevysŕre//' Dovŕedy rakeŕa
sa zrazu men/na "z/ybavku".
Pr/znám sa, po prvýkráŕ v ž/voŕe
som č/ŕa/ ŕenŕo ŕerm/nus ŕecbn/cus. Keď nevysŕre//^ sŕáva sa z/ybavkou.

2-

Podpajšŕúnske zvesŕ/ vychá
dzajú do ŕreŕ/ce. Poŕešujúce je,
že s/ naš// svoj/cb pn'azn/vcov.
Pod/á odozvy vsŕúp/7/ do rod/n,
do f/'r/em, možno zauja//'. Do ŕreŕ/'ce men/a svoju podobu. Podsŕupujú však /'dá/š/ "skok smrŕ/" -od
budúceho č/š/a budú mar' cenu.
Budú sa predávaŕ! Budú n/ečo
sŕáŕ! Od zač/'aŕku sme kokeŕova//
s myš//enkou, že by ma// byŕ' za
darmo. Je ŕo /úb/vé, bez nz/ka,
a/e ŕ/ež bezcenné. Všeŕko má ne
jakú bodnoŕu. Memáme na mys//
/en cenu pap/era, ŕ/ač/arenskej
farby... Podsŕupujeme ve/ké n'z/'ko
- vašu odpoveď Prež/jú Podpaj
šŕúnske zvesŕ/ za svoju cenu
a/ebo sa sŕanú z/ybavkou? Vážny
Mok. Venme, že dá/š/e kroky bu
dú s úsmevom na ŕvár/.
Pave! S!ezák, šéfredaktor

PobpAjštúnsltc zvestí

Ochrana !esov pred požiarmi
Lesné pož/are spôsobu/ú každoročne značné
mafer/á/ne, a/e a; nezanedbate/né eko/og/cké
škody. Pod/á štaf/st/ky pož/arovost/ /e ev/'denfne
zvýšený počet pož/'arov v /esoch na/má s//amom
a /etnom období t./. v mes/'acocŕi apr/7, má/, /ú/ a
augusŕ. Na/caste/Šou pr/'č/'nou /esnýcb pož/'arov
/e č/ovek, jeho hospodárska a /ná č/'nnosť
Váčš/'na pož/'arov vzn/'ká z neopaŕrnosf/, a/ebo
podcenen/'m pož/arnebo nebezpečenstva pr/
použ/'van/' otvoreného ohňa, ako /e vypa/óvan/'e
suché/ trávy; fáboren/e, k/aden/e obňa v /ese,
pá/en/e ba/uz/'ny, fa/'čen/e a der/ bez dozoru.
Záu/'mom nás všet/(ých, č/ už pož/arn/kov a/ebo
občanom /e zabrán/ŕ' zbytočnému n/čen/u /eso^
hodnotám na ma/'etku a v na/'horš/'cb pr/padoch /
stratám na ž/votocb. Preto ž/adame občanom
ktor/' s/ doteraz neuvedom/// nás/edky svo/'ho
konan/a a poč/na/'ú s/ pr/ zak/adan/' otvoreného
ohňa na m/estach, kde by sa moho/ rozš/r/'ť
nezodpovedne a neopatrne, aby sa zamys/e// pr/
poh/áde na zhorené /esné porasty a na štat/st/ku
pož/arovost/, nad svo/7m konan/m a uvedom/// s/,
že /ch poč/han/e môže spôsob/ť ve/ké škody na
ma/'etku /na ž/votoch osôb.
L/pozorňu/eme Vás na zak/adan/e ohňa v /ese,
napr. pr/ fur/st/ke, ktoré môže byť vykonávané /en
na m/estach k tomu určených (ohn/ská
zabezpečné prot/ vo/bému š/'ren/u pož/aru, ktoré
urč/7/ už/'vafe//a /esnýcb porastov), dá/e/ na fa/ce-

Senior! svojim deťom

n/e v /ese, ktoré často spôsobu/e vzn/k pož/aru a
dá/š/'cb č/nnost/', ktoré by v čase zvýšeného
nebezpečenstva mob// v/esťk pož/aru. Vypa/bvať
porasty a zak/adaf oheň na m/esíach, kde by
sa moho/ rozš/r% /e ŕyz/ckým osobám v
zmys/e § 77 ods. 2 p/'sm. b) zákona SNR č.
726/7985 Zb. o poi/amey ochrane z a k á z a
n é.
V pr/pade porušen/a ustanoven/' spom/nanébo
zákona o pož/arne/ ochrane v znen/' neskorš/cb
predp/'sov; o vyšš/e uvedených opatren/ach,
bude odbor pož/arne/ ochrany Okresného úradu
v Ma/ackách postupovať voč/ ^z/ckým osobám,
ktoré /ch poruš/a, v zmys/e § 78 c/tovanébo
zákona, pre/ednan/'m pr/estupku na úseku
pož/arne; ochrany.
Škoda vyč/š/ená v preh/áde /e /en pňama škoda,
a/e nás/edná škoda, ktorá vzn/ká pr/ /esnýcb
pož/arocb /e nevyč/š//fe/há. V preh/áde n/e sú
uvedené pož/are, ktoré vzn/ka/'ú v súv/s/ost/ s
vypa/ovan/'m trávnatých porastov a hodnota
/esov, ktoré vypa/bvan/e obroz//o. Včasným zása
hom pr/'s/ušn/'kov /ednofky Zboru PO a pns/ušn/'kov dobro vo/he/ pož/arne/ ochrany
pod/e/ä/úc/cb sa na //kv/dác// týchto pož/'arov; a
h/avne pozornostou občanov; ktoh včas pož/ar
nab/ás/7/, bo// uchránené značné hodnoty ktoré
by rozš/ren/m pož/arov vzn/k//.
por. PO Svettana Ftorková

Prehľad iesných požiarov
1993
Počet požiarov
26
Priama škoda (tis.) 321,6
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1997

1998

19
123,1

18
677,4

17
115,9

25
148,7

32
3947

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V e ľk o n o čn á
M/esfny odbor Maf/'ce s/ovenske/ v Stupave už
trad/čne organ/zu/e výstavu kras//c a ve/konočných výš/v/ek. Vdáka Podpa/štúnskym zvest/am
sa /nformác/a rozš/r/7a /do nášho oko//a a tak po
prvýkrát na výstave v Stupave sme mob// v/d/eť
kras//ce a výš/vky š/kovných rúk n/e/en z nášho
mesta. Na výstave vystavova//; ZO L/ŽS Lozorno,
ZO L/ŽS Ma/acky MO MS Stupava, ZOL/ŽS
Závod, ZO Zväzu post/hnutých c/v///začným/ cho
robám/ Ma/acky Oom sv/tan/a "Sv/tan/e ZP M P"
Ma/acky aranžovan/e suchých kvet/ň ta S/am/enka p. Ko//ároc/ová -Stupava. Phtáž//vým ex
ponátom výstavy bo/a ko/ekc/a s/amou zdo
bených pštros/ch va/'ec od p. O/gy S/'rotove/ z
Ľozorna. Výstava /e prvou spo/očnou akc/ou, do
ktoré/ sa zapo/77/ obce z oko//a a /e dobrým
s/gná/om pre dá/š/u spo/uprácu. Počas p/af/cb
dn/' výstavu navšf/'v/7o 600 návšfevn/kov. Všetkým
vystavovate/om patd srdečná vdáka.
-msks-

Nadác/a s/ovenský /azyk - Ľ/NGÍA4 SLOV4C/4
vyh/asu/'e v Roku sfarš/'cb /úd/' - sen/orov prvý
ročn/'k ce/os/ovenske/ //terárne/ sútáže Sen/or/
svo/7'm detom. Je/ c/e/om /e poskytnúť pr/estor
pre amatérskych sp/sovate/ov - sen/orov zo
S/ovenska /zahran/č/a, kton ma/u bohaté ž/votné
skúsenost/ a chcú sa sn/m/ pode//ť 7emou
sútáže sú; Spom/enky rod/čov na roky 7978 a
7979, a/ebo Ž// som na /uhu v roku 7938. Na
sútáž/ sa môžu zúčastn/ť dospe/é osoby nad 35
rokov, p/šuce v s/ovenskom /azyku, práce mus/a
byť dopos/a/' nepub//kované, /ch počet n/e /e
obmedzený, form y //terárnycb d/e/.* nove/a
(rozsah max/má/ne 20 stro/'om a/ebo poč/'ŕačom
nap/šanýcb strán formátu ,44), pov/edka, story
fmax/má/ne 5 stro/'om a/ebo poč/'tačom
nap/šanýcb strán formátu /\4), bá/'ka, ba/ada,
povesť rozprávka (max/má/ne 5 stro/om a/ebo
poč/'tačom nap/'saných strán formátu /S4),
reporáž, fe/'tón, úvaha (max/má/ne 3 stro/'om
a/ebo poč/'tačom nap/šanýcb strán formátu /S4).
Jedna strana môže obsahovať 45 r/adkov a
/eden r/'adok max/má/ne 55 úderov. Sútáž /e
pr/šne proza/cky zameraná, preto n/e /e možné
brať do úvahy poéz/u v ž/'adne/ forme.
Sútáž Sen/or/ svo/7'm detom /e neanonymná,
každý záu/'emca poš/e do ne/ tr/ exemp/áre
//ferárneho d/e/a na/neskôr do 30. /una 7999. Na
každú prácu treba uv/'esť meno a pr/ezv/'sko
autora, vek a rodné č/š/o, ako /'adresu. /Sk ste sa
rozbod// do sútáže zapo/'/'ť poš//fe svo/'e práce na
adresu/ Nadác/'a s/ovens/<ý/azyk -L/NGU/4 SĽOV4CA Koce/bva 27/73, Sp/šská Nová Ves. -red-

Deň narcisov
Ľ/'ga prot/ rakov/ne SR (7.PR SR) vstúp/Va v
tomto roku do 70. roku s vo/e/ č/nnost/. Svo/7m
č/enstvom v Medz/národne/ ún/7 prot/ rakov/ne
(L//CC) sa zapo/77a do programu Európske/
ún/'e "Európa prot/ rakov/ne". Každoročne sa
táto organ/zác/a zv/d/fe/ňu/e na vere/'nost/ popu/árnym podu/'af/m Deň narc/'sov; kedy sa snaž/'
upozorn/ťnás na túto zákernú chorobu. Okrem
/arného podu/'af/a organ/zu/e a/ 7yždeň prot/ ra
kov/ne (na /eseň) a pod/e/á sa na trad/čnom
Behu 7errybo Poxa, ktorého výtážok /e veno
vaný na podporu výskumu rakov/ny.
V Ma/ackách Deň narc/'sov už druhý rok organ/zova/ M/esfny odbor MS pod veden/m pred
sedníčky p. Már/e Osuske/. Narc/sy "predáva//"'
dobrovo/n/c/ z radov študentov; dôchodcov;
a/e a/ pr/máfor mesta Ma/acky a prednosta
Okresného úradu. Počas dňa sa preda/o 800
narc/'sov a rozda/o množstvo odborne/ Z/feratúry. Výtážok podu/'af/a -38 408,60 Sk odovzda/a p. Osuská prez/dentke LPR SR MUDr. E.
S/racke/, DrSc., ktorá organ/záforom vys/ov/7a
svo/'e uznan/'e a vdáku.
-ps-

Pozvánka, na muzikál
Mestské kultúrne stredisko Stupava nadviazalo spoluprácu s moravskými Bílovicami nad Svitavou. Okrem spoločnej Asociácie Ecce Terra - organizuje preteky malo
traktorov do vrchu, máme spoločný aj záujem o rozvoj kultúrneho a spoločenského života. V Bílovicích pracuje ochotnícke divadlo BOTA (Bílovičtí Ohromné Talento
vaní Amatéri). Už názov napovedá, že divadelníkom ide najmä o recesiu. V Stupave sa predstavia v sobotu 17. apríla o 19" hodine v Kultúrnom dome s westernovým muzikálom "Peníze, whisky a láska". Dej sa odohráva v zafajčenom bare v malom mestečku kdesi na Divokom Západe. Nevie sa presne kedy, ale určite v
dobe, kedy sa nosili kolty "proklatš nízko, i když snad spíš jen ze zvyku..."

-
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PobpAjŠfÚUsltC ZVCStí

RYBY !VA B R EH U MORAVY
V Záhorské/ Vs/ nadv/aza// na pre
rušenú ŕrab/'c/'u spracovania mraze
ných morských rýb. V býva/e/ kon
zervám/, kŕore/ budovy s/úž/// cukro
varu a //ehovaru ešŕe zač/aŕkom ŕohŕo sforoč/a, spusŕ/7a výrobu rybac/ch, ba/ených mrazených rýb, že

na scháŕrané phesŕo/y konzervárne.
V/hké sŕeny z kŕo/ých odpadáva/a
om/eŕka, sŕeny kv/ŕ// p/esňou, všade
šp/na a nepohadok. Časŕokráŕ /'
"br/gádn/cky" svojpomocne a v/asŕným/ rukám/ rekonšŕruova// výrobné
ha/y. Obnov/7/ prerušenú výrobu
konzerv; a fo na báze o/e/a, parada
jkového pref/aku a ze/en/ny Momenŕá/ne - v podsŕaŕe za nece/é
dva roky - ponúkajú na ŕrhu desaŕ-

prob/ém nájsŕ' dodávaŕe/bv; kŕoň by
bo// schopn/ zabezpeč/ŕ' kapac/ŕu
//nky na spracovan/e. V ŕomŕo sú
ve/ké rezervy a preŕo ŕ/'rma spo/upracuje s dodávaŕe/m/ ce/ej ob/asŕ/
až po P/avecké Podhrad/e.
P/rma svojou č/nnosŕou predsŕavuje
v ŕejŕo časŕ/ s/'/ného zamesŕnávaŕe/a.
V konzervám/ pracuje na p/ný úvázok cca 60 zamesŕnancov, prevaž
ne ž/en. Mas// ŕu zamesŕnan/e, čo je
ve/ká /sŕoŕa vzh/ádom na obmedze
né pracovné pr/7ež/ŕosŕ/' v b//žkom
oko//. S/eden/e ŕ/rmy sa us/7úje o jej
rozvoj, snaž/ sa ju budovaŕ' posŕupne, premys/eným/ krokm/. Momenŕá/ne nemá ve/ké pen/aze na bombasŕ/ckú rek/amu a sponzorské
gesŕá. M/esŕnej ško/e však venuje
karŕóny pap/erové oba/y do zberu,
kŕo/ých je za rok n/eko/ko sŕovák
k/7ogramov. / ŕo je pomoc v s/ŕuác/7,
kedy s/ ŕ/rma mus/' najprv sama
sebe pomáhaŕj /nvesŕovaŕ] /novovaŕj
aby produkova/a, obsŕá/a v ŕvrdej
konkurenc/7, a zamesŕnáva/a /ud/'.
Pocŕ/vým podn/kan/m zarábaŕ' pe
n/aze, ŕo n/e je u nás /áhký úde/. Mezabudn/ŕe ŕeda, že /ybac/'e konzervy
sú chuŕné aj zo Záhorskej Vs/ /
-ps-

/en/ny /' dá/š/ch produktov spo/očnosfs r o. ňadoma. Vzn/k/a v roku
7997 a zamer/ava/a sa spoč/'aŕku na
dovoz mrazených morských /ýb a
ŕ/'ež na d/sŕr/búc/u mrazených vý
robkov a fo n/e/en z dovozu, a/e /'od
domác/ch producentov na/má mra
zenú ze/en/nu a hyd/'nu. Od zač/afku
svoje/ ex/sŕenc/e sa vysokošpec/'a//zujú na mrazené poŕrav/ny. Za ŕ/e
roky s/ ŕ/rma vybudova/a rozs/ah/u
d/sŕr/bučnú s/eŕ' po ce/om S/ovensku.
S/ augusŕe 7997 sa sp/n//a dá/š/a
amb/'c/a ŕ/rmy - sŕa/a sa ma//ŕe/om
konzervárne v Záhorskej Vs/. /V/e v
d/voke/ pr/vaŕ/zác/7, a/e dražbou.
/Vapr/ek ŕomu, že maj/'ŕe//a ŕ/rmy
vede//, čo kupu/ú, poŕrebova// ve/kú
odvahu a sebadôveru pr/ poh/äde

č/enný sorŕ/menŕ konzerv nesúc/ch
značku R/4DOM/S. Do svo/ho výrob
ného programu zarad/7/ /' v sŕrúhanke oba/ované výrobky - momenŕá/ne /e na ŕrhu ŕ//é, kŕoré môže
konkurovaŕ' obdobným výrobkom z
dovozu. Z oba/ovaných poŕrav/h
pr/pravu/ú uv/esŕ' na ŕrh oba/ovaný
syr a karŕ/'o/.
/Va výrobu ŕýchŕo po/oŕovarov majú
pr/pravenú ho/andskú //nku. Okrem
spracovan/a mrazených rýb sa
venujú najmá v sezóne spracovan/u
koreňovej ze/en/ny na mrazené
po/oŕova/y. Chce// by obnov/ŕ' spo/uprácu s m/'esŕnym/ dobávaŕe/m/
ze/en/ny ved'ŕáŕo časŕ'Záhona bo/a
známa pesŕovan/m "gnncajchu".
Bohuž/a/'dnes sú býva/é družsŕvá v
ža/osŕnom sŕave a mnohokráŕ je

An/feíová ú/oha:
Nap/šŕe aspoň šŕyr/ názvy rybac/ch konzerv; kŕoré vyrába spo/očnosŕ Raďoma.
Svoju odpoveďs adresou zaš//ŕe na
korešpodenčnom //šŕku na adresu;
Podpajšŕúnske zvesŕ/, Mesŕské ku/ŕúme sŕred/'sko Sŕupava, ágáŕová
76, 900 37 Sŕupava, najneskôr do
30. apr/7a ŕ.r
Spo/očnosŕ' Padoma venuje vy/osovanému výhercov/ darčekové ba/en/'e /ybac/ch konzerv v/asŕnej produkc/e v hodnoŕe 400,- Sk.
Komerčný čtánok, piatený
čiánok. Napíšeme aj o vašej
firme. Votajte, faxujte:
07/ 645 93 43 12

Všeŕko sa dá, keď sa chce. Je 
d/ne ŕejŕo myš//enky sa drž/a v La
be, kde aj po roku 7989 pokraču
je separovaný zber domového
odpadu. Ma/má po rozpade podn/'ku Zberné surov/ny nasŕa/o vá
kuum v ŕejŕo ob/asŕ/, kŕoré poc/'ŕújú všeŕky obce. Dovŕedy ako rak organ/zovaný zber / odvoz
ŕr/'edeného odpadu ŕungova/.
Jed/'né, čo zosŕa/o, bo// konŕajne/y a vdáka sŕarosŕov/, kŕorý ŕrva/
na /ch odkúpení, sa dnes v Labe
separovane zb/'era aspoň sk/o a
sŕarý pap/er. /\k by s/ n/ekŕo
mys/e/, že ŕáŕo akŕ/v/ŕa je "honoro
vaná", rak je na ve/kom omy/e/
Občan/'a sa nauč/7/ nos/ŕ' sk/o do
zberných nádob na ŕo určených,
avšak poŕom nasŕupujú pracovn/c/ obce, aby /ch vyprázdn/7/ a sk/o
súsŕred/7/ do ve/koobjemového
konŕajnera. 7en našŕásŕ/e vyváža
po nap/nen/'ma/acká ŕ/rma 7ekos.
O sŕa/ý pap/er nemá n/'kŕo záu
jem, /en súkromn/' výkupcov/'a. V
ŕomŕo ŕreba pochvá//ŕ' akŕ/vny
pnsŕup ŕunajšej ško/y a spo/uprácu s obcou. Obec vyh/ás/
zber sŕarého pap/era a ško/ác/ ho
súsŕred/a do pr/sŕavených konŕajnero^
Vyrážok z ŕe/ŕo akŕ/v/ŕy /de na účeŕ
ško/y. V/'ac než z/'sk pn'náša vý
chova m/ade/ generác/'e k och
rane ž/voŕného prosŕred/'a. /\ko
poveda/ sŕarosŕa obce p. Haram/'a, o sŕarý ŕexŕ/7 a predovšeŕkým p/asŕové oba/y nemá n/'kŕo
záujem. V oko//' neex/sŕujú ŕ/rmy
kŕoré by spracováva// ŕr/edený
odpad a obec nakon/'ec nam/'esŕo podpory ŕakýmŕo spôso
bom má v/asŕne /en nák/ady
/Vapn'ek ŕomu v záujme ochrany
ž/'voŕného prosŕred/'a sú v Ľábe
ochoŕn/ "/nves ŕovar". Budúcnosť
naš/c/i der/ sŕojľ zaŕo/
-ps-

U N !L)G NU M

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

spo). s r.o.

Odbory činnosti:
Prevádzka:
Pt)a Malacky
Pezinská 1
901 01 Maiacky

Nezabudnite na svoje deti!
Ponúkame Vám TÁBORY PRE DET! A MLÁDEŽ
cez tetné prázdniny s rôznou tematikou, napríkiad:
*
*
*
*
*

Separovaný zber v Labe

Te).: 0703/ 77 22 300
07/ 65 93 33 98
Fax: 0703/ 77 22 300
07/ 65 93 33 98
E-mait:

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

unilignum@gtinet.sk

kontaktná osoba:

- rezivo hrubé, rezané, a!ebo hobtované - výroba
- dosky drevené - výroba
- hranoiy, fošne, rezivo - výroba
- pHíarska výroba
- prtrezy - výroba
- obktady drevené, patubovky - výroba
- schody drevené - výroba
- sehodištia drevené - výroba
- tatranský proti! - výroba
- drevené výrobky rôzne - výroba
- drevo a výrobky z dreva
- kompietné drevené krovy - výroba

-
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Potn'Ajštúnskc zvesti

Mýty a skutočnosť o Perneku
O naš/'ch záhors/^ých ded/'n/fách
sa ŕradu/ú rôzne mýŕy /egendy
pr/behy. O n/'e/fŕorých v/'ac, o
/ných mene/, n/'e/fŕoré sú vedec/fy
a h/'sŕor/'c/fy pod/ožené, /né n/'e.
Zau/7mavé /e, a/fo sa po sŕároč/a
men/a mená obe/' a m/esŕ, vyv//a/ú a pr/'spôsobu/ú sa. Vede// sŕe,
že Pern ej má až pár' rôznych vysveŕ/en/pôvodu názvu? Pod/á Záhorác/fe/ /fn/'hy rekordov (7994) /e
Pern ej ŕreŕou na/redš/'e obýva
nou obcou na Záhon (5,07 ha na
obývaŕe/ä), a/e a/ obcou, /fŕorá
má horsAý chara/fŕer Ob/f/opu/ú
ho a/fo ochranné ru/fy Hešŕún a
Dr/nova hora spo/u s b//'z/fou
Babou. Len smerom na Ma/ac/fy
a Jab/onové /e rov/na.
práve
Baba /e pôvodom /edne/ z verz/7
vzn//fu názvu Perne/ca.

Pertvn
Paŕr/' /f /egendárnym bohom
opradený pr/'behm/. Vrhač b/es/fu, pán hromu, hnevu, veŕra a
"pán ŕohoŕo sveŕa" (pod/á Š. Moravč/Kfa) s/d//7 na Babe a sŕan S/ovan/a mu pn'náša// obeŕe (perune/f - m/esŕo obeŕovan/). Z ŕoho
pod/á /údove/ ŕrad/'c/'e vzn//fo/ Perúne/f, od/f/a/' už n/e /e /r dnešné
mu názvu dá/e/ro. Perún (/na/f a/
Parom) ž/)e sŕá/e medz/ nam/. Len
sa dobre započúva/ŕe do /f/eb/'eŕ
m/esfnych obyvaŕe/ov -/Sby ŕá Pa
rom vza// /\by ŕá Parom pob/7/ 4by
ŕá Paromova sŕre/a s/fára/a/
'P e m / č e k ^
Pod/á /rron/'/fy obce sa Perne/f
pôvodne vo/a/ Pern& pod/á pr
vých obavŕe/bv Pern/c/fovcov,
/fŕor/ pr/s// o/fo/o ro/fu 7397. Č/ už
ŕ/'ŕo p/e/f// a/ebo nep/e/r// výborné
pern/Tfy môžme /en špe/fu/ovaŕ!
/ch poŕom/fov/a ešŕe ž//ú na
Záhon' Z názvu Pem/'/f sa vyv/nu/o Pemé/c (v čase madánžác/e) a
poŕom odsŕránen/m d/žňa Per
ne/f.

M/s/e
Do choŕára obce sa /o/fa//zu/e a/
osada Mys/e (7206 M/'sde, 7208
Mhys/e, 7276 M/s/e, 7237 Mys/en) a až v r 7394 sa spom/ha
Pernec/f, 7773 Perne/f. V/ed// sa
spo/y, č/ /de o Mys/en/ce a/ebo
Perne/f, a/e v //sŕ/ne Bé/u /V z
ro/fu 7237 sa p/še.*"... /de o cesŕu
z Baby do obce Mys/ová, č/že do
Perne/fa." /sŕé vša/f /e, že v r
7553 a 7742 sa Perne/f vo/a/
Perne/f.

M e d v e d e v P e rn e k u
Jedna zo sfa/ých verz/7' ŕvrd/', že na m/esŕe obce bo/o d/'vé hors/fé údo//e, v Atorom s/d//7/ /Vemc/. V/ednom /fúre sa zd/ž/ava// medvede, bo/ ŕo
ŕeda Bár - Ec/fe (Bárenec/f, Barenec/f) - medved/' /fúr. S/ovan/a ŕo vra/
vys/ovova// Perne/f. 7a druhá odvodzu/e meno ded/ny od obyvaŕe/á
Hansa Perne/f/fera.
7o/7fo ŕeda /f názvu naše; obce. Záu/em o h/'sŕdr/'u m/'esŕa, /fde ž//eme,
/fde ŕvor/7/, ž/7/ a pracova// generác/e naš/'ch pred/fos/; upevňu/e v nás
poc/'ŕ domova. domov /e vždy na/'/fra/š/m /fúŕom na sveŕe.
7áí/ana Suc/iárová, /fron//rár/fa obce

Dedinský futbal
mimo hru
Jabtonové - Po ro/foch, /fed'č/ens/fá zá/f/adňa býva/e/ 7 J Družsŕevn/Tf
Jab/onové ma/a vyše 72% -nú organ/zovanosť občanov (vyše 780 č/enov) a ŕr/ odd/e/y pr/š/o pred des/aŕ/'m/ ro/fm/ /f ce//fOvému úŕ/mu šporŕových a/fŕ/'v/'ŕ. Zosŕa/ /en fuŕba/. /Va ŕe/ŕo s/'ŕuác//' sa podp/sa// nové možnosŕ/ vyž/'ŕ/a obyvaŕe/ov ŕ/ež zmena po//'ŕ/c/fého sysŕému a v ŕa/f ma/e/
obe/ a/fo /e Jab/onové /nedosŕaŕočná obč/ans/fa vybavenosfpre šporŕovan/'e a nedosŕaŕo/f Z/'nančných prosŕr/ed/fov. /Vašŕásŕ/e, že zosŕa/ as
poň ŕuŕba/, /fŕofý sa ŕa/f sŕa/ /ed/nou možnosŕou pre šporŕové vyž/'ŕ/e š/ro/fe/ vere/nosŕ/. Puŕba/ové zápasy v nede/ú sú n/e/en šporŕovým, a/e a/
/fu/ŕúmo -spo/očens/fým záž/ŕ/fom pre ce/ú obec (/' /fed'o ŕe/ /fu/ŕúmosŕ/ by sa n/e/fedy da/o d/s/fuŕovaŕ?). Pred ŕroma ro/fm/ pr/š/o /f zmene
názvu 7 J Družsŕevn/7f na PK Jab/onové, v /fŕorom pôsob/a ŕr/ družsŕvá/
-ž/ac/, /fŕon hra/ú v ma/sŕrovsŕvách o/fresu (po /esenne/ časŕ/ na 5.
m/esŕe zo 74 účasŕn/'/fOv) pod veden/m ŕrénera S. Br/chŕu. <4by moh//
hraŕj sú pos/7nen/' ch/apcam/ z Kuchyne, Peme/fa a Dev/hs/fe/ /V. Vs/.
Družsŕvo dorasŕu hrá v /. ŕr/ede o/fresu Braŕ/s/ava - v/d/e/f, a po /esen
ne/ časŕ/ sa um/esŕn/7/ na 70. m/esŕe. 7réneh D. a P. Jánošovc/ s/ vypo
máha/ú hráčm/ z Braŕ/s/avy Ma/ac/e/f a Lozoma. Snaž/'me sa ŕa/fŕo udržaŕ' m/ádežn/c/fe družsŕvá na rozd/e/ od väčš/ch obe/' v o/frese / reg/óne, /fde na/má družsŕvá dorasŕu poodh/asova// zo súŕáž/'.
Muž/ hra/ú v /V //ge BPZ, s/fup/na v/d/e/f, /fde v súčasnosŕ/ sú na 7. m/e
sŕe (po /esen/ na des/aŕom) Z ceŕ/fového počŕu 20 hráčov /e sedem
cezpo/ných, z ŕoho páŕ'vo/a/fov zá/f/adne/ s/užby. Kva//ŕná z/mná pnprava (v ŕe/ocv/'čn/ v Kuchyn/ a ŕerénoch doma) a/fo a/ nový ŕréner M.
Krupč/7f (býva/ý hráč Sen/ce a /nŕeru) sa odraz/7/ v /arných zápasoch (3
zápasy 7 bodov). Spom/naný /fáder /e ve/m/ m/adý a pre dá/š/ rasŕ
poŕrebu/eme 7 - 2 hráčov; /fŕon by bo// "ve//ŕe/m/" a organ/záŕorm/ hry
Pea//začný ŕ/m ŕvoha vedúc/ mužsŕva /ng. Ub//an7f a masér -zdravoŕn/7f
J. Pav//ce/f.
Ce//fové šporŕové zabezpečen/'e a č/'nnosŕ'ŕýchŕo ŕuŕba/ových družsŕ/ev
po ro/foch maŕehá/ne/ pomoc/ zo sŕrany O bi) Jab/onové (pod/a možnosŕ/'a/ ŕ/'nančne/) v súčasne/ dobe zabezpeču/e ŕ/ /SDEL4 a.s., a/fo /
sú/fromné ŕ/'rmy z obce (K ÍC , Jusŕav JL/Dr. Kosŕo/ansAý,
Le/ŕŕman,
P Pro/fop) maŕer/á/ovo ŕ/ež <4groparŕner (p. Š/foda). / /fed'už bo/o spomenuŕé, že ŕuŕba/ paŕn /f spo/očens/fým uda/osŕ/am v nede/ú, pre/fvapu/e nás ma/ýpočeŕ d/vá/fov (o/fo/o 700), na zápasy m/mo /en "s/fa/n/"'
vpočŕe 75, pn'čom na zápasy m/mo chod/' ob/ednanýauŕobus. Phŕom
/en ná/f/ady na rozhodcov a de/egáŕa pr/ zápase doma sú cca 2000
/forún (pr/ zápasoch von/fu sú ná/f/ady rovna/fé na dopravu dvoch
družsŕ/ev).
7/eŕo ná/f/ady a ŕ/ež sŕá/e sa zvyšu/úce ná/f/ady na /opŕy dresy s/'eŕe ŕo sú prob/émy /fŕoré prež/va /faždý ŕuŕba/ový /f/ub. Preŕo nás ŕrochu
poŕeš/7a pos/edná /nŕormác/a zo zasadnuŕ/a Šŕáŕneho ŕondu ŕe/esne/
/fu/ŕúfy o zvýšen/' rozpočŕu a výro/f ".. na bežný športový ž/'voŕ bude o
čos/ v/ac..." /de /en o ŕo, /fde a /fedy ŕo bude/
/Vedávne zmeny vo vrcho/ových orgánoch SFZ ŕoŕ/ž /en poŕvrd/7/ záu/em o hešen/e proŕes/oná/neho ŕuŕba/u. Ded/ns/fý ŕuŕba/, z /fŕorého vyrasŕa// a vyrasŕa/ú hráč/ pre proŕes/oná/ny zosŕa/ bez zasŕúpen/'a v ŕýchŕo orgánoch. Zosŕa/ ŕam, /fde /e - "na ded/ne".
Štefan Masarov/č ŕa/. FK Jab/onové, č/en W ob/.FZ Braí/s/ava - v/d/e/f
-
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7ŕaď/čná vaŕra
P e rn e j - Pr/ pr/7ež/ŕosŕ/ s/fončen/a 2. sveŕove/ vo/ny sa každoroč
ne /fona// s/ávnosŕ/ spo/ené so zapá/en/m vaŕ/y V ŕomŕo ro/fu sa
podu/aŕ/e us/fuŕočn/' v soboŕu 8.
má/a o 20°° na /fopc/ S/fa//fa. Zášŕ/'ŕu nad podu/aŕ/m má m/esŕny
Dobrovo/hý pož/arny zbor Sveŕ/o
vaŕ/y sem ph/á/fa n/e/en domác/'ch, a/e a/ návšŕevn/'/fov z o/fo//a.
Ved'pr/ dobre/ hudbe a bohaŕom
občersŕven/ dobre padne sŕreŕnuŕ/'e so známym/ a phaŕe/m/. 7rad/c/a prež/'va, veďnapo/fon prečo
by sme nemá// ŕeš/ŕ' z ŕoho, že
ž//eme v po/fo/z a m/eh?/
-psV
^ Afe.y/.sAg/ čas?/
.špor/M /M

Ry.s'/r/ca

vŕacer/

o /? c o w /a

7 e /o v ý c /? o w e /'

/!/'e/ew

v

a / e 2 vŕJ;ŕe/'ŕ?p-

v a w /e zo/?ezpeČM/M p r e J o v š e /Á y w M ai/
/M/Aa/As'/;, /;/o r ý c /i /re M e r o w / e A aw ;.s/ a v O r/A . .S'cAáďza/M
/o /:, a A y /jr e ro Á ro w /ŕ J'a/j/M c/'wwojľ. 7 J
w d 6 0 c /e w o v , /r/o/ ý c / ; r /a J ŕ p ä ľ c /e ^ w ý vý A o r p o J v e J e M/fM p r c J s e J í / J o z e / ä ^ / e / o v /č í ! . Č /gŕ2w ŕ
Ro/?M.š P / 7 vaw,

M ŕ /z o /o v /č ,

M /aJo M /ger o

MaŕM.feÁ:.

i V a í / / : r q / M
- AVaT/o.

7 K //gM R raŕŕ.s/ava

K

v y /o ^ o v a //

M o ^ /e j o w ý c /z .sú p e r o v ; 3 7 .
jM r - 7 7

71/

7?y^/r;'c <3 7 / 7 . 4 . 4 . 7 7

Z á /z o r s M Fyy^r/'ca.

.šporŕovcoM
Jržaľpa/ce,
M.spe/ŕ /čp^/e oÁro v
,SMľaž; a a/; /c// pr/Jawe víe/c; poa^or;'/'
M/e /opoJar/.
O J 'a /íŕ c/? i p o r /o v ý č / ! a ^ / v / 7 á c /: a p e r 77

J o z v /c /e

Z áA or^ M

v J o /N c A

c /y /a c f /

.s'a
"Poo^pq/-

.fŕMM.sAyc/? zve.sŕŕ", M e p r /'w e ^ /e w e r o z 
h o v o r y p r e & e J o w 7 7 J o z e /o w 3 /e /o v /c o w

Htí/M..."

v

r n ^ r íA e

-DrG. .%orvo/7Á:oľá-

"Súťaž
Peda/fc/a Podpa/šŕúns/fych zvesŕ/'
vyh/asu/e súŕáž pre dop/'sovaŕe/bv. Podm/en/fou /e nap/saŕ'a pos/aŕ' /fráŕ/fu správu o ÍP/\P4SE,
/fŕo/ý sŕe prež/7/, n/e/fomu spôsob/7/ a/ebo v/de//. S/ušné, vŕ/'pné a
uvere/n/ŕe/bé (v rozsahu max/'má/ne 7 sŕrana <44) uvere/n/me v na
šom časop/se. Každé ŕr/ mes/ace
vyhodnoŕ/me na/7epš/'pnspevo/f a
odmen/me ba/zc/fom /fozmeŕ//fy
od ŕ/rmy 4 VO/V. Í7záv/er/fy pre
prvé /fo/o súŕáže sú v dňoch/ 5.
má/, 5. /ún, 5. /ú/. V/ú/ovom č/š/e
s/ preč/'ŕaŕe, a/fo sŕe uspe//7 Pra/eme Vám ve/á úspechov a p/šŕe
na adresu.
Pocfpa/šíúnsÁfe
zvesŕ/, Ku/túmy dom, Agáŕová
76, 900 37 Stupava.

P o b p A Í Š t M M s lí C

Z á h o r s k á B t js ír ic A

Z V C S tí

V Káhorshq Bystrici rozhvitla hrása
Otvárame dvere do M/esŕneŕio úradu s/ Záhorské/ Bysfr/'c/. Očakáva//
by sme sfrohú úradnú atmosféru, a/e n/e, tu nás vždy v/fa/ú usm/afe,
m/7é tváre, a/e teraz /e tu /' čos/ nav/'ac. Vsfupu/eme a žasneme.

Do oč/ sa nám vkráda/ú /skr/'čky radosf/ a krásy. V zasadačke rozkv/'f//'
des/'afky ozdôb a dekorác/'/s ve/konočnou fémaf/'kou. Obrusy kras//ce,
keram/ka, korbáče, kos/ky venčeky /etečká a nedá sa fo všetko an/
vymenovať a tak nemo chod/me od /edne/ krásy k druhé/. Sú tu
prekrásne venčeky a dekorác/'e od p. Požgayove/, vyš/vané pozdravy
a háčkované ozdoby p. Baŕr/ove/, keram/ka ma/stra Lužáka, výš/'vky p.
fab/'ánkove/, Óordbve/, Maderove/, P/7vaňove/, Mokove/, B/e/ov/čove/,
Bufkov/'čove/, forgáčove/, Posp/sove/. Drevorezby pána /-/ub/nského a
/eho brata, koš/ky p. Meg//'fá, korbáče pánov Bufkov/ca a Sa/ana no a
čo /e pofešu/úce, práce naš/'ch def/v ško/ske/ druž/ne pr/ ZŠ Záhorská
Sysfr/'ca, ktoré rob/7/ pod veden/m pan/ uč/te/ky. /Vev/'eme čo skôr obd/vovať Š/'kovné ruky naš/'ch /úd/ sú známe po ce/om svete a tu /e pofvrden/'e, že nezan/k/a an/ schopnosť tvor/ť a "vymýš/át" v tom na//epšom
s/ova zmys/e. V pamätné/ kn/'he /e ve/á záp/'sov od návšŕevn/kov a/e
/eden na/výsf/žne/š/ / keď stručný zn/'e; "Krása/".
Ve/konočné sv/'afky v Záhorské/ Bysfr/'c/ budú teda svo/ou s/ávnosfnou
atmosférou sp/nať /' pos/an/'e v/fan/a nového ž/'vofa, s/ávnosť vzkr/'esen/'a Kr/'sfa, ako pr/s/úb vykúpen/'a č/oveka. Č/ovek, kto/ý dosfa/ dar
tvoren/'a a poznávan/'a dobra a krásy a a/ o tomto bo/a naša výstava.
-Dr G. Škorvanková-

Kino Olympia - Xáhorshá
Byshica
aprt! 1999
17. -18. GURU , film USA v
hlavnej úlohe Eddie Murphy
24 - 25 V ER EJN Ý NEPRtATEL,
akčný thriller USA
Predstavenia: sobota, nedeľa o
17°° a 19'°
Detské predstavenia
24.4 Ďaišia noc Šeherezády
začiatok predstavenia
o 13'° hod.

Viete, že
Potraviny sú otvorené nastedovne:
Esko
po - pia: 7°° -19°°
so:7°°-19°°
ne: 8°°-12°°
Vatentana
po - pia: 7°° -18°°
obedňajšia prestávka 12°°-13°°
so: 7°° -13°°
ne: 7'°-12°°
Pekáreň u sv. Ftoriánka
po - pia: 6°° -19°°
so: 6°°-13°°
VKúce
po-pia: 6°°-1.2°° 13°°-18°°

Bezplatné vyšetrenie
M/7/spo/uobčan/'a, M/'esfny úrad v
Záhorské/ Bysfr/'c/ Vás pozýva na
bezp/afnú /ekársku preh/z'adku
zameranú na zák/adné vyšefren/'e
h/avných hz/'kových faktorov srdcovoc/'evnych chorôb - vysoký
krvný t/ak, vysokú h/ad/'nu cho/esfero/uacukrovku.
Preh/z'adka sa uskufočn/ dňa 75.
apr/7a od 800 do 7300 hodz'ny vo
ve/ke/ sá/e Spo/očenského domu
v Záhorské/ Bysfr/'c/.
Odborn/ /ekárz Vám poskytnú
prakf/'cké rady, ako s/ v/asfnýmz
sz'/am/ upevn/'ť zdrav/e a pred/sť
chorobám srdca a c/'ev. V pnpade, že ste doteraz nema//' z/'sfené ochoren/'e srdca a c/'ev a n/e
sfe //ečen/ na vysoký krvný f/ak,
vysokú h/ad/'nu cho/esfero/u a
cukrovku, pr/dŕe na/ačno/

Predstavujeme Vám
M/'ernen/'e ufrpen/'a a rôzne formy
pomoc/ sú náp/ňou na/humánne/še/ dobrovo/he/ organ/zác/'e na
svete "Červeného kr/ža" /t 863, v
ČSR r 7979) a "Červeného po/mes/'aca". Desaff/'s/če dobrovo/hých
pracovn/kov pomáha svo//'m spo/uobčanom č/ už maŕer/'á/nou účas
ťou, rôznym/ zb/'erkam/, opafros/afe/skou s/užbou a s/ nepos/ednom ra
de -darovan/m krv/.
7úfo humánnu č/'nnosť vykonáva od
roku 7979 a/ Zák/adná organ/'zác/'a
S/ovenského Červeného kr/ža v Zá
horské/ Bysfr/'c/. Po druhé/ svefove/
vo/ne v roku 7952 obnov/7 č/'nnosf
dôsfo/ný pán farár Ofo Ho/úsek a
predsedom sa sfa/ Rudo/f Mafúšek
(7952-7967), po ňom /Uo/z Haras//h
(7967-7982). Od roku 7982 do roku
7989 ML/Dr Va/ér/'a B/7ač/'čová, po
ne/ kráfAy čas 7989 - 7993 sa sfa/a
predsedn/čkou V/'era V/ghová a od
roku 7993 /e predsedn/čkou ánna
We/'nšfuková. 7reba spomenúť ešte
mnohé obefavé č/enAy a č/enov pp.
Ma/erovú, F/a/ovú, Kubov/'čovú,
Dobš/čkovú a mnohých /ných. V
nepos/ednom rade a/ obetavých
/ekárov dnes už nebohého MÍVDr
W/7czaka a súčasnú ML/Dr /\/žbefu
O/exovú. Č/'nnosf MO SČK /e
bohafá. /Va/dô/ež/fe/š/e /e darcov
stvo krv/, ktoré má u nás bohafú frad/c/u. V m/nu/osf/ fo bo/o a/ 30-kráf

Vážení spoluobčania,
nastal jarný čas a s ním spojená činnosť na úprave pozemkov, záhradiek, predzá
hradiek a priestranstva pred Vašimi obydliam i.V rámci skuttúm enia našej obce,
jej priľahlých utíc a pozemkov, dovoľujem e si Vás týmto spôsobom vyzvať na
úpravu svojich priestranstiev, čím by ste aj svojím pričinením vylepšili vzhľad
svojej obce a zároveň sa aktívne zapojili do činnosti na jej zveľadení.
Súčasne s touto výzvou vypisujem e ANK ETU s týmito otázkami:
1. Ako by m ala MČ BA - Záhorská Bystrica prostredníctvom M iestneho úradu
podľa Vášho názoru zabezpečovať čistotu a vzhľad obce ?
2. Akým spôsobom Vy, ako občania tejto mestskej časti chcete napom ôcť k
vylepšeniu jej vzhľadu ?

Jarná akdía!!!

Jam á akcia na vylepšenie vzhľadu obce prebehne v term íne od 10. apríla do 23.
apríla t.r. Zvolená kom isia dňa 24. apríla 1999 zhodnotí zapojenie občanov a zo
zbiera vyplnené anketové lístky, ktoré budú zlosovateľné. Vylosovanie výhercov
sa uskutoční na Miestnom úrade dňa 26. apríla 1999.
V ý h ry tc ltc
c e n a

a h < i(

:

: p r íK tc o c v á

v ŕ ta č k a

2 . c e n a

: v ib r a č n á

3 . c e n a

: h c r ú c c v zd u sn á

C ena

: n c z n ic e

b r ú sk a

n a

ž iv ý

(Ľ C S ť ! )

KA 175 ( BLACK a n d

DECKER)

n iš te r
n ie t.

(M iestn y úrad Záhorská B ystrica)

oZ)?Y7cŕí7/??e ,?<3 Ma Má.S' y v ýzvou o p o w o c p rŕ ŕvor/?e ??ove/?o wdzvM

%?or<2 í/o

áMa Masie MÓzov Ľ/ŕca ŕas'^o.s7oľg^.S'/yc/? /anÁrŕsŕov. ^ ráwc/ MowAo <%ŕnií/ť
wa /
r
/
/ío.s/o/^
.s'v
názvM

o P a v /o .

/? o w o c ď w ápoí/y .s-M

oď /;o.s7o/o v .sw<?re n a D . N . ^

AM.sos'

Bohoslužby

a

p r;

o í/ Ao.s/o/a p o /:o/?gČMM aM/o-

wázvy wq/':/ v}'.s'ŕ;/?owŕ' /;;'.s7or/'cA*Ň, pr/roí/wŇ a/e/)o wŕas/f??;
P^r/we, ž c

ŕvorZ?y w ovýí /?

Kostol sv. Petra a Pavla v
nedeľu a vo sviatky: 8°°, 10°°,
sviatok v pracovný deň: 8'°,18°
všedné dni: 17°°, sobota: 8'°

ročne, /' feraz nedávno t/ decembr/
7998 da/o 740 darcov ŕo na/vzácne/š/e, čo môže č/ovek pos/<yfnúť. Prav/de/né sú a/ zb/'erAy šafsfva do Do
mova dôchodcov s/ Sfupas/e, /7o//č/
a pr/ rôznych ž/'ve/ných pohromách
občan/'a pr/spe// pofrav/'nam/ a fexf/7om. Prav/de/né sú a/ návštevy
chorých a osame/ých sfa/ých obča
nov pr/ pf/7ež/'ŕosŕ/ Dňa maf/'ek, /ub/'/e/ a V/anoc, urč/te pofeš/ ma/ý
darček a m/7é s/ovo.
Bohafá /e spo/očenskopoznávac/a
č/'nnosť zá/azdy po ce/e/ repub//ke,
sfrefnuf/a, poseden/a a rôzne ku/fúrne akc/'e. Č/enky MO SČK nez
abúda/ú an/ na env/romenfá/nu vý
chovu. Sfara/ú sa o ze/eň oko/o kosfo/a, na c/'nŕor/ňe, vza// s/ do v/'enka
a/ pamáfn/k pad/ých v 7. a 2. svefove/ vo/ne, snaž/'a sa o údržbu por/'adku vo svo/om oko//.
Vo vzde/ávace/ č/nnosŕ/ v/'aceré
abso/vova// kurzy prve/ pomoc/ a
ved/a úč/'nne zas/'ahnuť tam, kde /e
fo treba. Bohafá č/nnosť bo/a zhod
notená a/ na výročné/ č/enske/
schôdz/, ktorá sa kona/a 27. marca
f.r. Do dá/še/ č/'nnosf/ môžeme
zaže/af'ZO SČK v Záhorské/ Bysfr/c/
ve/ä s/7 a zdaru a zároveň poďako
vať za obefavú a /úds/(y krásnu
prácu, na ktorú venu/ú svo/ vo/hý
čas /'s/7y v prospech /ných.
-Dr G. Ško/vanková -

we í/o 9. /MÍ//H r. r í/o

zÓM/'ew o

Z á ro v eň ľa ? /jro.s/'wc.

výzvM a o /r r/w e j a zap o/'f/e í/o
jvo/'e n ávrh y o í/o v zí/á ľ a /; o so /)-

n a Aŕŕcsŕno/M í/r a í/c v Z a A o rx k c/ Rysŕrŕcŕ.
Z a .s/?o/:/prác?v í/'a^M/'e
AľM/ŕiŕrwa Árow/'.s'ŕa p r ; A /Č ZáAor^Aá Rvj/;*;'ca

-
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STAV-BUILD
ČLEN CECHU STRECHAROV

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

B R A M A C
STRESNE SYSTÉMY

Už od

MO,-M

y m ' bez DPH

@
STRESNE OKNA

V cene okna
je už aj montáž

A navyše zdarma
*

výpočet striech
* špecifikácia materiáiov
* poradenstvo
* skiadovanie 1 rok
(využite nákup za staré ceny)

P o b p A Í Š t M M s lt C

S tu p A V A

Z V C S tí

MVrtMfa /c ž/^cŕ /pre %4KMÍe%p
Pod ŕýmŕo názvom L/ž šŕvrŕý rok
vyh/asuje Mesŕské ku/ŕúrne sŕred/sko Sŕupava - Mesŕská kn/žn/ca
Ruda Mon'ca //ŕerámu súŕáž pre
ž/akov druhého sŕupňa. Myš/zenka organ/zovar'súŕáž v p/san/' pró
zy vzn/k/a s/ roku 7996 pr/ pr/7ež/'ŕosŕ/ nedož/'ŕých 75 rokov s/ovenského sp/sovaŕe/á, národného
ume/ca a občana Sŕupavy - Ruda
Mor/'ca. Jadrom jeho d/e/a bo/a
pr/roda a ús/7/m jeho výpovede nauč/f m/adého č/rafe/á váž/f s/
pr/rodu a ž/'voŕ.
Propoz/c/am/ sme obos/a// všeŕky
ško/y okresu Ma/acky a ZŠ SA/P v
Sučanoch fsp/sovaŕe/ovo rod/sko). 7enŕo rok sa zapoj/// do súŕáže ZŠ Gajary (7), Kuchyňa (2),
Láb (3), Lozorno (3), Ma/acky ZŠ
Dr J. Dérera C3), ZŠ K/ášŕorné
nám. (7), Pohožn/'k ^3), Ve/ké Ľeváre (2), Sŕupava (4), Zohor f3),
Sučany ("7). Z 26 prác bo/o 75
próz a osŕaŕné poéz/a. Pre porovnan/e s rokom 7998 kedy do súŕáže bo/o pňh/ásených 39 prác
sme ŕenŕo rok zaznamena// pok/es. Súŕážné práce posúd/Va od
borná poroŕa, v kŕorej bo//' zastú

pené pracovn/čky vydavaŕe/šŕva
M/adé /e/á, redakc/e S/n/'ečko a
Mesŕskej kn/žn/ce P. Mor/ca. S
výs/edkam/ súŕáže budú ž/ac/
oboznámen/ p/somne spo/u s
pozvánkou na odovzdan/e c/en,
kŕoré bude v Sŕupave.
A/a p/vom m/'esŕe sa um/esŕn/7
Jakub Va/achov/č zo ZŠ Dr J. Dérera Ma/acky s prózou Kaňa a kr
kavce, na druhom m/esŕe s prá
cou Š/kovný ježko Barbora /vaňo
vá zo Sŕupavy a na ŕreŕom m/esŕe
Zdenka Ľ/'sá z Lábu s prózou Pr/roda -ž/'voŕ pre každého. Ďa/ej sú
oceň/ auŕor/.' Jarm/7a /-/anáková
ZŠ Sučany za prózu P/7/p a Zuza
na Marč/'č/aková zo Zohoru za
prózu Môj pr/aŕe/' čemoško. /Vaphek ŕomu, že súŕáž je výhradne
zameraná na prózu, poroŕa z pňh/ásených básn/'č/'ek ocen/7a d/e/ko Da/maŕ/ňec od Máhe Kočanovej zo ZŠ Kuchyňa.
Poroŕa konšŕaŕova/a, že v úrovn/
nap/saného sa odráža úroveň a
množsŕvo preč/raného. /Va deŕoch sa s/7ne podp/suje nezáujem
o č/'ŕan/'e, kŕoré pr/rodzeným spô
sobom rozv/ja ŕanŕáz/u, ŕvor/'vosŕ' /

schopnosŕ' vyjadrovaŕ' sa a ŕo n/e/en p/saným s/ovom.Smuŕné je /
ŕo, že rasŕúce ceny kn/'h a hodnoŕných deŕských časop/sov sú
/en jednou z pr/č/'n, prečo der/
neč/ŕajú. Ž/ac/ zák/adných škó/
časŕokráŕ nevyuž/vajú an/ možnosŕ/ kn/žn/c, vdáka kŕo/ým sú /
drahé a cenovo nedosŕupné pub//'kác/'e dosŕupné. Pod/na a ško/a
mus/'a pre/om/ŕ'nezáujem až averz/'u k č/7an/'u. /4k chcem e, aby bu
dúca generácia dokáza/a mys//eŕj
c/'ŕ/'ŕj vn/maŕ'a ŕvor/ŕj zosŕáva nám
/en má/o času na ŕo, aby sme ju
t/yŕrh/z spod vp/yvu e/ekŕron/cAých
méd/7' a konzumného pr/j/man/a
ku/ŕúrnych hodnôŕ.

Daimatínec
Z dialky vidím dalmatínca,
chvostíkom si hravo kýva.
Biela tvár
ako žiar,
očká malé,
labky hravé,
čierne fľaky
ako mapy.
Ňufáčik má červený,
veď je to psík
našej tety Aleny!
Már/a Kočanová, 77r. Kuchyňa

USTAREN
7bro/!ŕo,
Páw reí/<ak/or Pove/ ^/ezáÁr.
srJecMý pozorov z
pre
we/kýcA. CAce/
^/ o/y'e^naŕ' Pbíe Mow/!y pre ŕ?<ŕ? /M v Á*í7^<3Je, o/e
/o /!/e y'e wož//e pos/e/a w/ /ck
/e/ecÁy. Pr/
/e/e/o/?A?ow zor/oí/e/?/, p/saM/e /Mŕov
vycAaíTza z wóí/y, a/e pr/ŕo/n /Mí/za
roJ/ c/'/a/M Mcvoáŕ/ z í/owova, zv/óA'
keíf
vz^/'o/eM/ oJ
Pre/o
/HÔžeŕe .swe/o poveí/aŕ' že Po^oq/'i/Mfts'Ae zve.?//
c/7q/M weJz/ Z J A o rokw/ / v Á^owoJe. /y/e wá/e / rož
kom// pr/ vyJ<áw7M/ /o/?/o /we^ocw/'ka,
pre/o %ýwpro/ew //pez//w^ľo^//wM
w/*Mpr/ %.ŕe/ prác/.
(7-oí/ak z

JVorwe Po/!//r/e
^óžewý pán šé/recŕakŕo?;
pr//w//e wó/ o M/v, že M v ŕow/o we/a/:kow (*<7.se, v ca.se pre^/Á:o/!/o /?ewecké/:o kap//a/M
^/ove^^ký weJ/ó//?y /rk, pMy/a/e Jo vyí/aw/?/a Hcvé/:o reg/oMÓ//!e/:o per/oí//ko. .%M/ocr/e Há/M Jrž/w pa/ce...
Aígr. Mar/a
^^/reJakrorka woy/M Pr/eAo/
(íforwé PoM/Zr/ej

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTOV 36
V STUPAVE
do osobného vlastníctva
Informácie - výhradný marketingový zástupca: STABtL GROUP, spol. s r.o. Družstevná 2,
83! 04 Bratis!ava 307/5557 1989, fax: 07/555 72 770

Spotočnosť STABiL GROUP spot. s r.o. ako
výhradný marketingový zástupca Vám ponúka do
pozornosti projekt bytového domu, ktorý bude
reaiizovaný od začiatku júia 1999 do septembra
roku 2000, s možnosťou kúpy do osobného v!astníctva.
Miesto výstavby: STUPAVA - Budovateľská
u!ica, ned'aieko od centra obce.
36
PO Č ET A V EĽK O SŤ BYTOV: celkom 35 bytov,
1 až 4-izbové, z toho 2 m ezonetové
PO D LAH O VÁ PLO C H A : od 39,14m ' do 111,32m' + loggia
C EN Y BYTOV:
od 870.000,-Sk bez DPH, možnosť využiť
stavebné sporenie.
PLA T BY rozdetené na 4 sptátky podľa postupu výstavby
PO Č ET A C EN Y G A RÁ ŽÍ: 15 garáží v cene
od 151.000,-Sk bez DPH

ZAČtATO K A D O BA VÝSTAVBY: jú! 1999, ukončenie do 14
m esiacov
C H A R A K T ER iST iK A STA VBY:
päťposchodový bytový dom s výťahom, na prvom nadzemnom
podlaží um iestnených 15 garáží a obchodný priestor, štan
dardné vybavenie bytov, vykurovanie napojené na miestny
zdroj

% Kúpa, predaj a prenájom bytov, rodinných domov, pozemkov a podnikateľských objektov. 3€
Poskytujeme bezplatné poradenstvo.

S 07/5557 1989
-
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PjbpAjštúnsltc zvesti

Zbhoľ

Známkotvorca na známke:
Deň poštovej známhy - Albín Brunovský
/Va/prv som s/ phpada/ ako ch/'rurg, kŕorý má
operovaŕ' n/'ekoho z v/asŕne/ rod/'ny. "/S/b/n na
známke", vede/ som, že sa ŕe/ŕo myš//enky
nezbav/m, kým /e/ nedám deŕ/'n/'ŕ/vnu podobu a/e akú? í/nes/em ŕo/kú zodpovednosť? Prečo
až ŕeraz, keď už než//e?

ívorca s/ovenských známok a až po š/'esŕ/'cb
rokoch známka s /eho menom pod náp/'som
S/ovensko. V/asŕne, až ŕeraz bo chápem, a/ ŕo,
prečo sa m/ ho nepodan'/o presvedč/'ŕj aby urob/7známku.

26 rokov od prvého sŕreŕnuŕ/'a, na/prv ako šŕudenŕ na /eho odde/en/ neskôr ako ašp/'ranŕ v
odbore /yŕecŕva známok, poŕom ko/ega na kaŕedre graf/'ky. V mo/om pro/es/oná/nom ž/'voŕe /e
/4/b/h Brunovský na prvom m/esŕe a som s/ /sŕý,
že rovnako ovp/yvn/7 v/'ac ako 30 jeho šŕudenŕov /'všeŕkých ŕých, čo ma//' ŕo šŕásŕ/'e poznaŕ'ho
osobne. Keby sŕe /mzada//' ŕému, rovnakú ŕému
na známku - vyš/o by rovnaké; zodpovednosť
úcŕa, pokora, proŕes/'ona//'ŕa. 7ák ako by as/
Jozef Ba/áž rob/7 Ko/omana Soko/a a <4/b/h
Brunovský V/'ncenŕa /7/ožn/ka.
"L/ž /dú po nás/" nap/sa/ v básn/ Ľ. Fe/dek pn
pr/7ež/'ŕosŕ/ páŕdes/'aŕky /S. B., čo znamena/o 7.
prenas/edu/ú nás 2. nas/edu/ú nás, 3. sú za
nam/ v oneskoren/.
/\/b/h Brunovský, ŕvorca pošŕových známok///
-4no, a/. 7ák ako /eho osobnosŕ' ovp/yvn/Va výŕvamú sveŕovú úroveň ku/ŕúry /e n/m ovp/yvnená a/ naša známková ŕvrba, hoc/ práve až na
ŕe/ŕo známke sa sŕreŕávame s /ebo menom a
porŕréŕom. Skúsŕe sa spýŕaŕ' Ba/áža, Ká//aya,
Bencu, Fe//'xa, Ondre/'čku, C/'gán/'ka, Horn/'aka
a dá/š/ch, č/ na /ch známkové/ ŕvorbe má /Mb/h
Brunovský pod/e/.
Známková ŕvorba bo/a súčasŕou /Wb/novbo
ŕvohvého ž/'voŕa a nedá sa meraŕ' /en počŕom
vyŕvorených návrhov v ráme/ /ederá/neho
Českos/ovenska. /Vemožno /u odde/ovaŕ' od
ma/sŕrove/ vo/he/ graf/'ky č/ ma/by /7usŕrác/'e
a/ebo pedagog/cke/ č/'nnosŕ/. á práve a/ v ŕýchŕo súv/s/osŕ/acb som <4/b/'nov porŕréŕ ako dom/nanŕu známky um/'esŕn/7 do /ebo pos/edne/
graf/'ky. /Vaoza/ pos/edne/, už ž/'adna dá/š/a
nebude, pos/edná bodka za /eho ŕvoňvým ž/'voŕom. Už /u nesŕ/ho/ s/'gnovaŕ' a č/ /u nazva/ rak,
č/ onak, sú /en dohady. Dem/éra. Osobnosŕ'

(vaičfk)

Z oh rá- n é,
z a b je -h li

sĹž

sa

k

v i — noL

Z oh ráné
za
F r i-k á v

h r a - d o m . ^ --------- --

v a -še
c h y tli

koic h

lá b s k y A

ne v r a -n é
lá b ja -n é *

z a -tú -la -

l i

_____-_________________ ňu

Z oh rá— n e ,

Z é'

h r a -n

2. Zohorskí m ládenci smutne sa dívajú
že sa im koníčky z Lábu nevracujú.
A ked si tí chtapci pro koníčky zašli,
tri panny v potoku šátečky prat našli,
Zohrané, Zohrané vaše kone vrané.

a —š e

ko—

ne

vra—
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Zobor - Obec Zohor /e známa svo/ou hudob
nou ŕrad/c/'ou. /Va ňu nadvázu/e už des/'aŕy rok
deŕská hudobná skup/'na S/ega /svo/ názov
odvodzu/e od mena bv/'ezdy). V m/nu/om roku
sa k ŕe/ŕo skup/'ne phda/a dá/š/a skup/'nka
nadaných der/ - šŕyn'a ž/'ac/ ŕuna/še/ zák/adne/
ško/y. Úč/'nku/ú pod názvom dúhy /P/S. 7eraz
sa k n/'m phda/a g/'ŕadsŕka Fv/cka Chme//ková.
Obe náde/né hudobné ŕe/esá úč/nku/ú ph
rôznych podu/aŕ/ach predovšeŕkým v našom
reg/'óne. Pozdáva/ú radosŕ' a dobrú ná/adu,
napos/edy na benef/'čnom koncerte, kŕo/ý bo/
pohadaný na podporu Združen/'a pre /úd/ s
ŕe/esným a menŕá/nym posŕ/'hnuŕ/m Sv/'ŕan/'e v
Ma/ackácb. V marc/ koncerŕova// a/ pre obyvaŕe/óv Domova dôchodcov v Sŕupave.
Odmenou pre m/adých muz/'kanŕov bo//' s/zy
do/aŕ/'a a /ch ap/auz.

n é ..

3. Ked sa im do očú panny zahledeli,
Zohrané na kone ani nespomjeti.
Zohorskí mládenci dobre vy to vite,
že za kone vrané draho zapuacíte,
Zohrané, Zohrané kde sú kone vran é???
-

Marŕ/'n Č/novský

Hudobné tradfcíe

Zohrané, Zohrané
Hudba: F. Haram ia
Text: M. !rša

ŕvorcu zosŕa/a už /en v /eho vyŕvorenom d/e/e a
ŕo nám "dovo/ú/e" zobraz/'ŕ' /eho porŕréŕ na
známke.
Prečo "Maŕ/'ca" a prečo na kupóne? /\k sa ma
n/'ekŕo spýŕa na prvú s/ovenskú známku, dávam
na výber ŕr/ možnosŕ/'.* Šŕáŕny znak, Maŕ/ca z
roku 88 a dá/š/a, kŕorú ešŕe spomen/'em. Keď s/
pozheme známky od vzn/'ku Českos/ovenska
(7978) Maŕ/'ca bo/a prvá známka, kde r/dzo
s/ovenskú ŕému vo výŕvamom návrhu rea//zova/
s/ovenský výŕvarn/k a do podoby známky /u
ŕransponova/ s/ovenský /yŕec. Bo/a ŕo mo/a
prvá konkréŕna spo/upráca s mo//m profe
sorom. /4po/z'enka /e/ hádza//' do cesŕy už vredy
v podobe roz//čnýcb argumenŕov (sŕvámen/'e,
ŕerm/n, m/adý /yŕec.. J -a koncom roka na Deň
pošŕove/ známky (aká náhoda/) bo/a vyh/ásená
za na/kra/š/u známku roka a neskôr dosŕa/a
cenu v medz/národne/ ankeŕe M/ade/ fronŕy. V
ráme/ známkové/ ŕvorby /Wb/ba Brunovského
nev/'em o vhodne/šom námeŕe na ŕému "Deň
pošŕove/ známky - /S/b/n Brunovský". /S prečo
kupón? Kupón /e /' n/'e /e súčasŕou známky a
ŕen, kŕo nepozná súv/s/osŕ/, s/ môže s/obodne
odde//ŕ' kupón od známky a/ebo naopak.
<4 ŕá ŕreŕ/'a prvá s/ovenská známka bude ŕá,
kŕorá bude a/ vyŕ/ačená v s/ovenske/ ŕ/ač/ám/.
7o, čo bo/o pre /Ub/na /asné už v roku 7984 sa
podah/o až ŕeraz - za/ož/ŕ' odde/en/e ŕvorby
cen/n a ryŕecŕva na VŠVL/. /4ž v s/'edmy rok ex/'sŕen/'e SP bude vydaná známka /Wb/n Brunovský
(Česká repub//'ka má A S . zaradeného do
em/'s/'e umen/'e o rok neskó/j.
/Vávrh som urob/7 s dvo/ročným predsŕ/'hom a
už som zaň dosŕa/ na/vyšš/e ohodnoŕen/e, keď
m/ pan/ Brunovská poveda/a, že /\/b/n by sa
zachova/ rovnako...
<4ŕo osŕaŕné /e /en ŕo, povedané s/ovam/ básn/'ka, "že nesŕ/ha/ú,... že /dú po nás".

O^o^/ie
/íároíf/íg czíente zay'e&n z
H#<%/ííí/yc/t
a nam/fnu pnj&ŕncvŕ a
-

za /íozt /fhr.
-

FA - LA DRO

AYET - ELEKTRO
Marchéggska 2, Stupava

(oproti D o m o v u d ô ch o d co v )

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

OD
OD
OD
OD
OD
OD
OD

6990,11490,7990,7990,8490,9690,3990,-

Na nami dodaný tovar je
zabezpečený záručný
aj pozáručný servis.
Predaj aj na sp!átky bez ručiteľa.

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

FA - farby
olejové
syntetické
práškové
v n ú to rn é
vonkajšie
lazúrovacie
a m o rid lá

L A -laky
autolaky
vodou ried iteln é
n a parkety
lesklé a m atné
tmely, si 1ikony
a lepidlá

DRO - drogéria
prášky n a pranie
mydlá
hygienický tovar
kozm etika

+
s.r.o. RD Vatča

0903 / 618 046

Obchodné stredisko:
Dthá utica 1255
Stupava 900 31

miešanie interiérových
farieb NEOPALIN,
PRIMALEX, FARMAL,
ESMAL

Bežný sortiment: d o sk y, s tre š n é taty,
!ndividuá!ne zakázky: po dľa z a d a n ia

Hviezdoslavova
900 31 Stupava
T el./fax: 0 7 / 65 93 51 47

fo šn e, h ra n o iy
zá k a z n ík a

Predajné miesto je v objekte COMPEX PLUS

R Á P ! VÁS VL

Sucho v dome
Zdravé a pohod!né bývanie

do*?^

^

^

miešanie vonkajších fasádnych
farieb z BODY PLAST - u a
VIVECRYL - u

^

,;Ť V í

!E ?

"
'*
* t
*
' 't.
mate
- zatekajúce
strechy
vihké múry
pivnice
IpMeseň v byte
^ 1
... i
---- - OST CHATRA !
EDiĎTE VÄČŠÍM ŠKODÁM !
^

.

hradné zasfúpen/e pre SR s/ ob/así/ dovozu hydro/zo/ačných mafen'áŕov fE B /.fd. z Ve/ke/
Br/ŕán/e.
Kva/z'ía výrob/fov //rmy FEB Lfd. Ďo/a ocenená
európs/fym áfandarďom BS, EN, /S0900? a ove
rená počas /e/ 70 - ročného pósoben/a na sve-

705Srafŕs/aya

Predaj.

Ponúka Ďezmofor<c/(ý s/efrac;' sys/ém amer/cA-e/
/<rmy LOM^/VCO, Morá počas 50 - ročného
pôsosben/a vyv/nu/a vyso/íoyý/íonnú ve/rac/u

*p/asf////(áfor -náhrada vápna, p/aasM/ráfor do

Ó SV ED
p E N Ý. ,H Y—D H O tZ
O- L A Č N Ý S Y S T É M
T'.',;-,

^O U A
.''ľ.*-:' :

AJTE

07/459 8 0 197

H7AN-GT, export-import s.r.o.
H g W M Á '3 2 4
Í/M N - Gi; s^ŕ.o. H/avná 324, 900 47 ňov/nka.
7eí/ŕax; 07/45980797.

ROVINKA
900 41

.,^ 1

. " ', "

Fm PEKA-PLAST

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

KOMPLETNÝ SORTIMENT BYTOVÉHO
A KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU

3* PREDAJ
<?-MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKtEN

V ŠET K O K O KAM Ž!TÉM U O D BER U

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

JÁ N M O R Á V EK
PRÁČKY
CHLADNIČKY
MtKROVLNKY
MRAZNtČKY
PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY
UMÝVAČKY RtADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY, AUDIO -VIDEO

novinky
od bobra
Od 1. 3. do 31. 12.1

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

*ročná úro/cová sac/zóa mecŕz/úverov
a m/mor/ad/iycŕ? medz/úverov
/e zn/zená na 6,5%

HYDROTERM

Hlavná 85, 900 31 Stupava
te!: 07/6593 4524, fax: 07/6593 3524
Záhorácka 102, 901 01 Malacky
te!:0703/772 5465, fax:0703/772 5466
Hollého 657, 908 41 Šaštin - Stráže
te!: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

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

- m ontáž
- ústred n é vykurovanie
- p odlahové v ykurovanie, sieťovan ý p olyetylén,
špičkový n em eck ý systém V IE G A
- zdravotechnika
- kotolne
- predaj a m ontáž vykurovacej
techniky B U D E R U S

*nové zvýhodnen/a pr/ zabezpečoval/
všeŕ/(ýc/i íypov úverov zá/ožnýni
právom na rod/nný dom a/ebo byŕ
Rad/ Vám poskytneme podrobné /nformác/e.

Základný kameň Vašej budúcnosti

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

BOHATÝ SORTIMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU

*zabezpeče/i/e /nedz/úveru do v/š/(y
600 000 SK vyžadu/e už /e/i
/ed/iéŕio ruč/Ye/á

S^VEBNA
SPORiTELŇA

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

EL EK TR OSP OTREB IČE - OBCHOD - SERV!S

Horúce

.

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

'obývacie steny
^konferenčné stolíky
'poschodové postele
'vešiakové steny
'kuchyne
'kancelársky nábytok

POZOR NOVÁ ADRESA!

Obchodné zastúpenie
hlavná 46
900 31 Stupava
Tel.: 07/ 65 93 59 90

Akcia k jubiteu 100 rokov
výroby tiatinových kottov
-

11

-

B ra tisla v a - tel./fax: 07/ 4 4 45 80 60
m obil: 090 3 / 44 04 02
S tu p ava
- tel.: 07/ 65 93 41 88

P o & p A jŠ t M ľ t s lt e

R A b íľ M C

S ÍA V c b ľ t t k ú ľ U

Čo je stavebník povinný pri drobné; stavbe?
Povinnosŕ/ sŕavebn/'ka upravu/'e
zákon č/s/o 50/7976 Zb. v znení
neskorš/'ch predpisov, pov/'nnosŕ/
pr/ drobné/ sŕavbe upravu/'e §57.
7)Sŕavebn/'k drobných sŕav/eb,
stavebných úprav a udržiavacích
prác uvedených v § 55 ods. 2 /e
pov/nný /ch uskuŕočnen/'e vopred
p/šomne oh/ásiŕ' sŕavebnému úra
du. Sŕavebný úrad môže určiŕj že
oh/ásenú drobnú sŕavbu, sŕavebnú
opravu a/ebo udrž/avac/e práce
možno uskuŕočn/ŕ' /en na zák/ade
sŕavebného povo/en/a.
2)Drobnú sŕavbu a/ebo sŕavebnú
úpravu môže sŕavebn/'k uskuŕočniŕ'
/en na zák/ade p/šomného oznámen/a sŕavebného úradu, že proŕ/
uskuŕočnen/'u nemá nám/eŕok.
L/držiavac/e práce môže sŕavebn/'k
vykonaj pok/a/'sŕavebný úrad do 30
dn/' odo dňa oh/ásen/a neurči že
ŕ/eŕo práce pod/ieha/'ú sŕavebnému
povo/en/u.
3)Za deň oh/ásen/a sa považu/'e
deň, keď bo/o oh/ásen/e podané
sŕavebnému úradu a/ebo odovz
dané na pošŕovú prepravu.
4JAk sa ma/ú sŕavebné úpravy
a/ebo udrž/avac/e práce uskuŕočn/ŕ'
na sŕavbe, kŕorá /e ku/ŕúrnou pa-

m/aŕkou, ph/oží sŕavebn/'k k /ch
oh/ásen/u sŕavebnému úradu
sŕanov/sko orgánu pam/aŕkove/
sŕarosŕ//vosŕ/.

Komentár
Zákon ponecháva na úvahu sŕa
vebnému úradu, č/ oh/ásená drob
ná sŕavba, sŕavebná úprava a/ebo
udrž/avac/e práce vyžadu/'ú sŕaveb
né povo/en/e.
Pozd/e/ne upravu/'e posŕup pr/
drobných sŕavbách a/ebo sŕavebných úpravách a pr/ udrž/avac/ch
prácach. Pr/ drobných sŕavbách a
sŕavebných úpravách vzn/'ká sŕavebn/'kov/ oprávnen/e uskuŕočňovaŕ'
sŕavebné práce až po p/somnom
oznámení sŕavebného úradu, že
nemá proŕ/ ŕomu nám/eŕok.
Pr/h/ásené udrž/avac/e práce /e
oprávnený bez dá/šieho uskuŕočn/ŕ'
po up/ynuŕ/' /ehoŕy 30 dn/' odo dňa
/ch oh/ásen/e /' v rakom pnpade, ak
sŕavebný úrad v ŕe/'ŕo /ehoŕe na
oh/ásen/e nereagu/e. /Vá/ež/ŕosŕ/
oh/ásen/a sú upravené podrobne v
§ M a nas/. PL/SK.
Pôsobnosŕ'sŕavebného úradu pod/á
§ 57 zákona bo/a v ce/om rozsahu

ľzennné rozhodnutie
a stavebné povo)enie
Občan/a predk/ada/Ú ž/adosŕ/ o vydan/'e územného rozhodnuŕ/a a sŕa
vebného povo/en/a na Okresný
úrad, odbor ž/'voŕného prosŕred/a,
odde/en/e sŕavebného pohadku a
územného rozvo/'a.
Vzŕá/iu/e sa ŕo na stavby;
*rod/'nných domov
*pr/šŕavby presŕavby nadsŕavby s
rozšírením byŕových pr/esŕorov
a/ebo s vyŕvoren/m samosŕaŕne/ byŕove/ /ednoŕky
*garáže
*sŕavby dop/nkové, kŕoré ma/ú roz/ohu váčš/u ako 76 m^
*pr/po/ky na p/yn, vodu, kana//zác/'u
a e/ekŕr/nu pre sŕarš/e domy kŕoré
ŕ/eŕo pnpo/'ky nemá//, a/ebo /e po
ŕrebné /ch vymen/ŕ'.
K ž/adosŕ/ o územné
rozhodntvŕ/e ŕreba pr//ož/ŕ;
7.L/'sŕ v/asŕnícŕva s ko/kom (nesmie
byŕ' ŕoŕokópia)
2.Sn/mku z kaŕasŕrá/ne/ mapy ŕakŕ/'ež
s ko/kom
3.S/ŕuác/u um/esŕnen/a navrhovane/
sŕavby v m/erke 7.200, kŕorú mus/'
vypracovaŕ' oprávnený pro/'ekŕanŕ s
kráŕkou ŕechn/ckou správou, na s/ŕuác/7 mus/' byŕ' vyznačené predpok/adané napo/'en/e na s/eŕe, ak n/e /e
kana/izácia / um/esŕnen/e žumpy

fsiŕuác/u ŕo/kokráŕ, ko/ko /e účasŕn/kov konania - sŕavebn/k + sused/a
+ obec + správcov/a s/'eŕ/)
4.Sŕanoviská správcov s/'eŕí k predpok/adanému napo/en/u fvodár/,
e/ekŕr/kár/ a p/ynán)
5-Závázné sŕanov/sko obce a/ebo
mesŕa
6.V pr/pade, že sa sŕav/a v exŕrav/7áne, predbežný súh/as na odňaŕ/e z po/hohospodárskeho pôdneho
fondu od Okresného úradu, odboru
PPĽH, v Ma/ackách
7.Správny pop/aŕok vo výške 200,Sk v ko/koch
K ž/aďost/ o sŕavebné
povo/en/e ŕreba pr//ož/ŕ;
7.Právop/aŕné územné rozhodnuŕ/e
2.L/sŕ v/asŕn/'cŕva s ko/kom
3.Snímku z kaŕasŕrá/ne/ mapy s
ko/kom
4.3x pro/'ekŕovú dokumenŕác/u, kŕo
rá mus/' obsahovaŕ' s/ŕuác/u um/esŕnen/a odsúh/asenú v územnom ko
naný v/asŕnú dokumenŕác/u sŕavby
v m/erke 7.50 (Typový pro/'ekŕ a/ebo
pro/ekŕ vypracovaný oprávneným
pro/'ekŕanŕom), pro/'ekŕy pnpo/'ok na
/nž/n/erske s/eŕe (voda, e/ekŕhna,
p/yn, kana/izácia), v pr/pade poŕreby pro/ekŕ žumpy.
5.Sŕanov/'ská správcov s/eŕ/' k navrhnuŕým pro/ekŕom pnpo/'ok na /n. 1 2

prenesená zákonom č. 369/7990
Zb. o obecnom zr/adení v znen/'
zm/en neskorš/m/ právnym/ predp/'sm/ na obce a mesŕá s
úč/nnosŕou od 7.7.7990.
Písomné oh/ásen/a sŕavebníkov
pod/á usŕanoven/a zákona pr//7ma/'ú
obce, resp. mesŕá, v pósobnosŕ/
kŕo/ých /e súčasne oznamovanie,
že.*
-proŕ/ oh/ásene/ drobné/ sŕavbe,
sŕavebným úpravám a/ebo udrž/'avac/m prácam (uvedeným v § 55
ods.2 zákona) nema/u nám/eŕky
-oh/ásenú drobnú sŕavbu, sŕavebné
úpravy a/ebo udrž/avac/e práce
možno uskuŕočn/ŕ' /en na zák/ade
sŕavebného povo/en/a.
L/vedené oznámen/'a n/e sú správ
nym/ rozhodnuŕ/am/, a/e opaŕren/'am/, vydávaným/ obcou v ráme/
zvereného výkonu šŕáŕne/ správy
pod/á osob/'ŕného predp/su. Pr/ /ch
vydávan/' sa pr/emerane použ//ú
zák/adné prav/d/á správneho konan/'a uvedené v § 3 ods. 7 -4 zákona
o správnom konan/'.
Deň, keď bo/o oh/ásen/e podané
obe/, resp. mesŕu a/ebo odovzda
né na pošŕovú prepravu, /e dňom
oh/ásen/a.
ž/n/erske s/'eŕe
6.Ak /e pozemok vedený ako zá
hrada, orná pôda, pas/'enok a po
dobne, súh/as na odňaŕ/e z po/ho
hospodárskeho pôdneho fondu od
Okresného úradu, odboru PPL/-/ v
Ma/ackách
7.Správny pop/aŕok vo výške 500 Sk
v ko/koch ak sa /edná o sŕavbu no
vého rod/nného domu a garáže s
/edným a/ebo dvom/ sŕán/am/, 300,Sk v ko/koch ph presŕavbách, nadsŕavbách a pr/šŕavbách a pr/ nových
pr/po/kách na sŕa/ý dom.
V pnpade, že ŕo podm/enky sŕaven/'ska umožňu/'ú a n/e /e predpok/ad
zásadných prob/émov, /e možné vy
dar'z/účené územné rozhodnuŕ/e so
sŕavebným, ŕúŕo vahanŕu ŕreba a/e
vopred prekonzu/ŕovaŕ'so sŕarosŕom
a s pracovníkom sŕavebného úradu,
kŕo/ý má predmeŕnú /oka//ŕu na sŕarosŕ/.

Stránkové ŕioď/ny;
Ponde/ok 8°° - 72°" 73°° - 76°°
Sŕreda
8°°- 72°° 73°°- 77°°
P/'aŕok
8°° - 72°°

A d re sa ;

901 26 Ma/acky
u/. M. Rázusa 2383
7e/efónne č/s/a;
0703/7723841, 0703/7725773,
fax. 0703/7725773
-

M obec urč/^ že oh/ásenú drobnú
sŕavbu, sŕavebnú úpravu a/ebo
udrž/avac/e práce pod/ieha/'ú
sŕavebnému povo/en/u, /e zároveň
povinná oh/ásen/e spo/u s pr/7oham/ posŕúp/'ŕ' pod/á § 20 zák. č.
77/7967 Zb. o správnom konan/'
pr/š/ušného sŕavebného úradu a
upovedom/'ŕ' o ŕom sŕavebn/'ka.
Sŕavebn/'k /e pov/nný dop/n/'ŕ' oh/ásen/'e v zmys/e § 77 PL/SK, pr/čom
sŕavebné konan/e sa zač/ha podan/'m sŕavebn/'ka dop/ňu/'úc/'m
oh/ásen/e.
V súv/s/osŕ/ s opaŕren/am/ vydávaný
mi obcami resp. mesŕam/ v zmys/e
§ 57 zákona /e poŕrebné upozorn/'ŕ'
na možnosŕ/ /ch nápravy na/má v
pr/padoch, ak oh/asovanú drobnú
sŕavbu a/ebo sŕavebnú úpravu obec
neposúd/Va správne pod/á § 55 ods.
2 p/šm. a) a b) zákona.
Vychádzajúc zo súčasne/ úpravy v
zákone č. 369/7990 Zb. o obecnom
zriadení v znen/' zm/en neskorš/m/
právnym/ predpismi možno nápravu
dos/ahnuŕ' pod/á zákona o prokuraŕúre. /Vápravu môže urob/ŕ' a/ ŕen
orgán, kŕo/ý chybné opaŕren/e
vydá/.

STAVEBNÁ

H!

'

SPO RtlELŇ A

Prvá stavebná
sporiteľňa informuje
P/vá sŕavebná spor/ŕe/ňa a. s. s/ c/a/a zá
väzok na ŕenío rok byŕ' na/pr/aŕe/is/fe/šou
bankou. A/ v našom mesfe s/ naš/a s vo/e
m/esŕo, veď ŕtv úspešne pôsob/' už od
sepŕembra 7997. Maŕeraz má na sŕarosŕ/
k//enŕov n/e/en zo Sŕupavy, a/e a/ z pn/áh/ých ďed/'n až po Ma/ack/. Od 7. apn'/a
s/'d// v novýc/7 pnesŕoroch na H/avne/ u//c/ č. 46 fved/á poš/y) v rozšírených úrad
ných hod/'nácŕ). K//enŕom sú ŕam k d/spoz/'c/'/' a/ v soboŕu. Každý, Mo navšŕ/'v/ kance/án'u, dosŕane vyčerpávajúce bezp/afné poradenstvo a dokonca sa môže
k//enf ŕe/eŕon/cky dohodnúť s poradcom
na osobne/ návšteve u seba v kruhu rod/ny. Veď n/'e každý má nožnosŕ' navšf/'v/ŕ'
kance/ár/u v /e/ oŕvárac/'ch hod/nách. Cez
z/'mu sme všeŕc/ rozmýš/á//, ako z/epš/ŕ'
svo/e bývan/e. Akým spôsobom zhodnoŕ/ť svo/e úspory, aby a/ z toho má/a, čo
sme s/ našeth//, da// sa ŕ/nancovať naše
p/ány na rekonštrukciu bytu, opravu stre
chy kúpu pozemku, č/ stavbu domu. A
práve Prvá stavebná spohte/na vyš/a
k//entom v ústrety a má od 7. marca 7999
nové podmienky na poskytovanie úverov
a medziúverov so zau//mavými novinka
mi. Meváha/te a predtým, ako sa pustíte
do reaiizácie svo/ieb stavebných p/ánov,
navštívte kance/áriu PS S a. s. a iníormu/te sa. Čakáme a/ na Vaše iisty s otázkami
súvisiacimi s bývan/m na adrese.'
P S S a.s. H/avná č. 46
900 37 Stupava
íe/.; 07/ 65 93 59 90
-/nk-

R a b ím c stavebn ík om

Kupujete
!aminátovú
podiahu?
Ak prejavíte záujem o kúpu taminátovej podlahy, zasypú vás predajcovia hromadou farebných a láka
vých prospektov. Na mnohých si
prečítate, že ide o najtepšie, najkvatitnejšie, s najlepšou cenou...
Ako sa teda orientovať v tak širokej
ponuke? Jediné, čo vám pomôže,
je technická stránka veci, s ktorou
súvisia nasledovné kritéria: 1. Druh
nosnej dosky 2. Kvalita povrchovej
vrstvy. Presnosť výroby 4. Kvalita
montáže.
Nosná doska má byť pri kvalitnej
podlahe z drevovláknitej hmoty
známej pod označením HDF, pri
čom pri vysokokvalitných podla
hách je použitá doska HPL, čo je
drevovláknitá doska povrstvená
špeciálnymi živicami. Na všetky os
tatné nosné materiály, napr. drevotrieska, preglejka, rýchlo zabud
nite, sú vhodné nanajvýš do dočas
ných stavieb.

zvestí

Povrchová vrstva laminátovej pod
lahy by mala byť samozrejme z
laminátu. Vyzerá to ako samozrej
mosť, avšak náš trh ponúka aj nelaminátové laminátové podlahy,
ktoré majú povrchovú vrstvu z
menej odolného melamťnu. Kvalitu
povrchu laminátovej podlahy cha
rakterizuje oteruvzdornosť určená
európskou normou EN 13329. Po
zor však na letáky, papier znesie
všetko, preto pre informáciu a mi
lovníkov konkrétnych čísel, hodno
ty špičkovej podlahy vyzerajú takto
(Parador Profistep). Trieda oteruvzdornosti AC - 5, skúška padajúcou
guličkou 20 N, nárazuvzdornosť
K3, tiredy použitia 21, 22, 23, 31,
32, 33. Podozrivo lacné podlahy
poskytujú zákazníkovi radosť ob
vykle len pri nákupe. Nakúpiť ne
presnú podlahu, amatérsky a svoj
pomocne ju namontovať môžu
priniesť namiesto úspory v rodin
nom rozpočte nepredvídaný nervák a finančnú stratu. V prípade, že
plánujete vylepšiť svoj byt a chcete
si byť istí, že urobíte len to najlepšie
pre svoju spokojnosť, obráťte sa na
odborníkov na tel. čísle:
07/55 42 48 60, 55 42 48 80.

Pozemok pre náš dom
Poď/ä Obč/ans/reho zá/ronn/7ra sú
nehntvŕe/hosŕbu pozemAy a s/av
by spo/ené so zemou pevným
zá/r/adom. Pozem/ry ma/ú vždy
charakter nehnuZe/hosZ/, bez zreZe/á na /ch výmeru a určen/'e Cnapr pozem/ry zasZavané, nezasŕavané a /né.) SúčasZou pozemku
sú a/ Zrva/é porasty nachádza/úce
sa na ňom. Pre vyhoZoven/e zna/ec/rého posudku na nehnu/e/^
nos/'/e po/rebné zabezpeč//' Z/eZo
podsady; výp/s z /raZasZra nehnu/e/hos//, n/e sZarš/ a/ro dva mes/ace a Adp/'u sn/m/ry z /ra/as/rá/ne/
mapy s vyznačen/m pozemkov a
ob/e/r/ov, n/e sZarš/u a/ro dva mes/'ace. Môže /u nahrad//' geomeZhc/rý p/án.
Páťspôsobov a^o z/skať
pozemok
Prvou možnosfou /e dohodnú/'sa
s jeho v/asZn//rom na /rúpe. K do
hode mus/' by/' zho/ovený zna/ec/rý posudo/r, Zreba pred/ož//7/s/
v/asZn/cZva (nesm/e by/'s/arš/ v/ac
a/ro 30 dn/), vhodná /e / sn/ím/ra z
/raZasZrá/ne/ mapy a/e /á n/e /e
podm/'en/rou. MevyhnuZné /e vyhoZov/Z' /zv. návrh na v/r/ad do /ra/as/ra. /M chce/e pred/s/'chybám,
/r/oré zapr/č/'ňu/ú pozas/aven/e
/ronan/a, /e /epš/e a/r /rúpno -preda/nú zm/uvu vyho/ov/' právn/7r.
yA/r s/e pozemoA* zded/7/, nepo/rebu/'e/e /rúpno - preda/nú zm/uvu,
an/ návrh na v/r/ad do /ra/as/ra.
/\/ro súčas/' ded/čs/rého /ronan/a
Vám vše/Zro pr/prav/ no/ár
V pr/pade darovan/'a pozem/ru
po/rebu/e/e podobne a/ro pr/ /rúpe zm/uvu. Mus/' v ne/ by/' /asne
vyšpec/Y/'/rovaný predme/ darovan/'a a /r darovac/emu /ronan/ú /re
ba a/ zna/ec/rý posudo/r. A/a /eho
zá/r/ade p/a//'/e percen/uá/ne vy/adrenú daň. 7á /e rôzna pod/á pnbuzens/rého vz/áhu medz/ dar
com a obdarovaným.
Pozerno/r možno z/s/ra/' a/ pr/'vaZ/'zác/'ou cez Fond národného ma/eZ/ru. ČasZo sa sZáva, že sa spr/vaZ/'zu/e ne/a/rý ob/eAí, /r/orý sa
nachádza na urč/Zom pozem/ru.
7á/o s/ruZočnosZ' môže, a/e nemus/ by/' predme/om záp/su do /raZasZra. Ve/á /úd/ s/ v ráme/ rešZ/-

Siovenská poisťovňa a;s.
informuje
Pr/ sZavbe a presZavbe rod/nné/io domu, c/ia/upy, c/iaíy, garáže, č/ ved/á/še/
sZavby a/ebo pr/sZavby ma/'/Ze/' ČasZo uvažu/e; "Ma/e/oA som z/'sAa/, zve/ád/7,
mám z nebo radosť a čo dá/e/? Pnde ž/ve/ná pohroma, v/cbr/ca, /frupob/ŕ/e
a podobné nepredľ/daŕe/bé /ra/asZro/y. V pr/ebebu /rráz/rebo času môže ž/ve/
zn/č/Z' všeZAo, na čo som d/bé roAy šeZn'// "Ano, as/ pr/ ŕýcbŕo úvahách vám
pnde na myse/'AonZaAZ s n/eAŕorou po/sZóvňou. Je/ pracovn/'c/ vám odborne
porad/a a ponúknu vám produAZ, /(/o/ý bude na/Vepš/e vy/iovovaŕ'vaš/'m podm/en/ram. Váš ma/efo/r /e možné po/sf/f'pre pnpad ž/ve/nýcb uda/osŕ/', AZoré
vám môžu spôsob//' voda, Avapa//na a/ebo para un/Aa/úca z vodovodných,
vyAurovac/'cb a so/árnycb zar/aden/, pnpadne z odvádzac/ebo poŕrub/a.
po/s/ôvňa vás a vaše pr/an/e môže po/s///' /pre pnpad šAôd, Aíoré spôsob/'ŕe
/nemu v súv/s/oZ/ s v/asfn/c/vom po/s/enýcb sZav/eb a/ebo so sZavebnou č/'nnosZóu na n/cb.
A Ao/Ao na po/s/en/e sfavebn/ík vyna/ož/'? Obcbodn/'zásZupcov/'a vás presne
po/n/ormu/ú o spôsobe výpočZu ročnébo po/s/nébo.
Je po/rebné pr/pomenúZi že sZavbu č/ presZavbu /e možné po/s///' už pod/á
pro/eAZu č/ v pr/ebebu výsZavby č/ reAonšZruAc/e. MeZreba čaAaŕ'na Ao/audác/u domu, a/ebo až na Zerm/n, Aedy sa ma///e/' do domu pres/ábu/e.
Po/sZen/'e v preds//bu považu/eme za vybodne pre ma///e/á, preZože sfavba
/e z b/ád/sAa možnébo pôsoben/a ž/v/u na/v/ac "zran/Ze/há".
A/c sa výs/avba a/ebo /e/ časf'us/ru/očňu/e svo/pomocne, dos/áva sa sZavebn/'A pr/ úraze pomocných pracovn/'Aov do ZážAosZ/', AZoré n/e /e po/rebné
podrobne rozoberá/! /V/e /e /o /ednoducbé an/ v/edy aA sa /edná o
pr/buznýcb. V /ýcb/o pr/padocb /e vbodné využ/Z'produA?, Aíorý n'eš/ úrazové
po/s/en/e dobrovo/nýcb pracovn/'Aov na s/avbe. 7ofo po/s/en/e preb/eba od
dňa /e/io uzavre//a až do Aonca /re//ebo roAa po zaca//' s/avby resp. do
Ao/audác/e.
Odporúčame sfavebn/A-om, aby sa /ronZa/rZova// s pracovnom/ SP a.s..
V /om/o reg/óne pôsob/me v Ku/Zúrnom dome v S/upave v dňoch ponde/oA,
s/reda, p/a/o/f v čase od 75°° do 78°°.
7e/eŕon/cAý ÁrontaM: p. Šem eMová H. 0903 47063í,
p. Rácová Z. 0903 767 895, p. /ng. V/čeA J. 07/ 65968247.

OCKOM

900 65 Záhorská Ves, ui.Híavná 320, Siovensko

- úspešný reatizátor stavby športovej haiy vo Vetkom Krtíši
v rám ci rozšírenia svojich výrobných a montážnych kapacít ponúka:
'dodávku a montáž m ontovaných hát pre sktady
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Zučného zá/rona up/a/ňova/o svo/
náro/r na vráZen/'e ma/eZ/ru. /de
vša/r o ve/m/ zd/havý proces,
pre/ože na vyv/as/nených pozem/roch dnes sZo/a s/d/Zs/rá, á/ro/y
a/ebo ces/y a podobne. 7ä/rým/o
v/asZn&om sa pos/ryZu/ú náhrad
né pozem/ry
S nás/ed/ram/ zá/rona z 50. ro/rov,
pod/á /r/orého po/hohospodársAy
ma/e/oA- prechádza/ zváčša na pr
vorodeného, sú podobné prob/émy 7eraz Zreba vyspor/adaZ'pod/'e/m/ všeZAých. Ded/čs/ré /ronan/a sú z/ož/Zé a Aomp/z'/rované.
/Va/výbodne/š/'e /e, /ceď/eden sú
rodenec vyp/aZ/ osZaZných, a/ebo
sa /ednoZ//vé pozem/ry zam/'eňa/ú
a Za/r vzn/'/ra/ú váčš/e, /rZoré mož
no použ/'Z'na sZavbu domu.
VráZme sa vša/r /r p/ve/ možnosZ/ /ru /rúpe pozem/ru. ^/r sZe s/ vyh//ad//' pozemo/r, navšZ/'vZe m/esZny úrad a Zam z/'sZ/'Ze v/asZn&a po
zem/ru. Pracovn/'c/ úradu vám
na//epš/e poved/a, s a/rou /n/rašZru/rZúrou móžeZe poč/'ZaZ' a od
/rŕorých susedov budeZe poZrebovaZ'súh/as, a/r chceZe sZava/'dom.
L/rč/Ze nebude na š/rodu, a/r s/
prever/'Ze v/asZn/'/ra. /Va zá/r/ade
sn/m/ry z mapy a pod/á parce/ného č/s/a s/ Zreba pozr/eZ' //s/
v/asZn/cZva, č/ Zam náhodou n/e /e
vecné bremeno a/ebo /né právo.
7o /e ve/m/ dó/ež/Zé, preZože na
pozem/ru bývá vecné bremeno
ČasZo, a/ebo z/sZ/'Ze, že Zad/a/' ved/e /rana//zác/a. Dós/ed/rom Zoho
Zam nemóžeZe n//rdy zrea//zovaZ'
Zrva/ú sZavbu.
KedmáZe všeZ/ro z/sZené, v/'eZe, že
pozemo/r n/e /e zaZážený ž/adnym
bremenom a m/es/ny úrad nemá
nám/eZ/ry proZ/ sZavbe, prebehne
/r/as/c/ré /ronan/e od vyhoZoven/a
zna/ec/rého posud/ru cez /rúpnu
zm/uvu až po návrh na v/r/ad do
/raZasZra nehnuZe/hosZ/. PoZom s/
už /en poč/ráZe, /redy Vám pr/s/ušný /raZasZrá/ny úrad oznám/,
že záp/'s vy/rona/ a poš/e Vám
/rúpno -preda/nú zm/uvu, /rZorá /e
zareg/'sZrovaná. /Vás/edne obdrž/Ze a/ pns/ušný Z/sZ v/asZn/'cZva a
pozemo/r /e Váš.

'oceľových konštrukcií pre náhrady krovov pre RD
'výstavb u športových hát pre tenis,sqasch,hokej,
'technotogických m edzistropov
'd o d ávku a montáž sendvičových paneiov Trimo a
Techpane! (náhrada m urovaných stien)
'presvetľovacie prvky pre zateptené i nezateptené strechy
'presvetľovacie pásy pre zvisié konštrukcie v piastových
okenných profitoch

PobpAjŠtMľtsltC ZVCSti

SLOVENSKÁ
SPORiTELŇA

prostredníctvom eiektronických
terminátov a pri výbere hotovosti v
sieti bankomatov označených !ogom VtSA.

sŕe ma/Vŕe/om a/ebo osobou oprávnenou d/sponovaŕ' sporož/roVážení čitateiia,
m/'novaný v/r/ad získate možnosť vý /77 účŕom, šŕudenŕs/fým sporož/vyššie zhodnotiť svoje finančné rovým účŕom a/ebo účŕom
dovoze, aby sme Vám predstaviii prostriedky 77va/é pr/Trazy Vás zba EL/RO<26 móžeŕe z/s/raŕ' do 30.
ponuku vybraných s!užieb Sio- via povinnosti siedovať sptatnosť apríia 1999 b e z p i a t n e prvú
venskej sporiteľne, a. s., s ktorou pravidetných úhrad za nájomné, bankovú kartu MAESTRO a V!SA
prichádza naše pracovisko na S!PO, teiefón, sptátky pôžičiek, Eiektron (medzinárodnú i domá
Gbeiskej uiici 8 v Záhorskej poistky, stravného pre škotské a cu), resp. v zmysie Obchodných
Bystrici.
predškotské zariadenia a pod. podmienok bankovú kartu k noProstredníctvom domác/cb / me- vozaioženým účtom b e z p i a tdz/'/7árodnýcb
Ďan/covýc/i /rar/eŕ n e bez časového obmedzenia.
V agende korunových úsporných
máte
prístup
k
svojim
peniazom na
vktadov Vám ponúkame zriadenie
Študentská karta vydávaná k
neterminovaných v/f/adnýcb /rn/- účte 24 hodín a možnosť ptatiť v
ž/e/f, a/e a/ v/r/adr?ýcb /rn/ž/e/r s 3, 6, organizáciách obchodu a stužieb.
študentskému sporožírovému
f 2, 24 a 30 mesačnou výpovednou Výhodou je posieianie dôchodku účtu je určená pre mtadých ľudí vo
/eboŕou, v/c/aďfié Kn/zAy pre der/ a sociáinej poisťovne na sporoží veku od 15 do 26 rokov a karta
m/ádež, prém/'ový v/c/ad m/adýcb a rový účet. Okrem zvýhodneného EURO<26 vydávaná k sporoží
výherné v/r/adné A*/i/'ž/(y. Zaujíma úročenia odpadá čakanie na poš rovému účtu EURO<26 je určená
vým produktom v našej ponuke je tára, a!ebo cesta na poštu.
pre mtadých ľudí vo veku od 18 do
/rap/'ŕá/ová vK/adná /cn/ž/ca, ktorá
26 rokov.
umožňuje ktientom viesť na jednej
Medzinárodná karta
Z d'atších stužieb Vám ponúkame
vktadnej knižke neterminovaný
M A ESTRO
vk!ad bez výpovednej lehoty a zá
je vydávaná k sporož/ŕovým účŕom. maximátne zúročenie Vašich finan
roveň terminovaný vkiad s mož
čných prostriedkov formou krátko
Umožní Vám rých!u, bezpečnú a
nosťou doby viazanosti na 1, 3, 6 a
dobých terminovaných vkiadov,
pohodtnú manipuiáciu s Vašimi
12 mesiacov. Na kapitátovej vktad- peniazmi nieten doma, a!e i v či už jednorazových atebo opako
nej knižke môže byť súčasne ve
zahraničí prostredníctvom 900 vaných s dobou viazanosti 7, 30 a
dených niekoľko terminovaných
90 dní. Úrokové sadzby sa aktuabankomatov na Stovensku a vyše
vktadov.
tizujú v týždenných intervatoch.
300 000 bankomatov v zahraničí.
Zúročenie Vašich finančných proZároveň Vám umožní bezboŕovosŕsriedkov na vktadových produk
Pre tých z Vás, ktorí podnikajú, po
/lý ná/cup ŕovaru á s/už/eb v sieti
toch závisí od výšky vktadu a doby
núkame vedenie bežných účtov
obchodných domov, predajniach,
viazanosti.
(ŕerm/nované v/f/ad^ domác/ / zareštauráciách, tetiskách, čerpacích
Novým produktom je v/f/ad/iá /fn/žbran/čný p/aŕobný sŕy/c) a rozšírený
staniciach, v hotetoch a v cestov
/ra 7ŕ/o spore/7/e. !de o sporenie s
baiík stužieb eiektronického ban
ných kancetáriách v takmer tisíc
trojročnou dobou utoženia, s roč
kovníctva.
miestach na území Stovenska a
ným, kapitatizovným úročením, s
d'atších mitión miestach v 200 kra
prémiou, životným a úrazovým po
Operácie, ktoré súvisia s agen
jinách sveta.
istením.
dou vkiadných knižiek, sporo
žírových účtov a bežných účtov
Zárukou dobrého osobného a ro Domáca a medzinárodná môžete realizovať vo fiiiáikach
karta V ISA Eiectron
dinného hospodárenia je sporoží
SLSR a. s., v ktorých vedú uve
rový účet, ktorý je určený na pra- vydávaná k sporož/rový/7? účŕom, dené agendy, v rámci ceiej Bra
videtné sporenie a bezhotovostné má rovnako široké uptatnenie pri tislavy, nieien v mieste zaioženia
ptatenie. Úrokové sadzby sú závis- bezhotovostnom ptatení za tovar a a vedenia účtov a vktadných
té od výšky zostatku na účte a na stužby v organizáciách, ktoré prijí knižiek.
vyše utožením prostriedkov na ŕer- majú ptatobné karty V!SA Etectron
-
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PobpAjštúnsltc zvesti
Stovenská sporiteľňa, a. s., pripravita pre svojich ktientov, nieten
podnikateľov, baiík siužieb e!ektronického bankovníctva. Spoiočnou črtou týchto siužieb je
komunikácia klienta s bankou na
diaiku použitím najmodernejších
komunikačných technoiógií.

dostupné pasívne informácie o
operáciách reatizovaných na prístušnom účte, atebo po prihtásení
prostredníctvom užívateľského me
na a etektronického osobného kľú
ča, môže ktient navyše reatizovať
ptatobné príkazy. Etektronický
osobný kľúč má obdobnú funkciu
ako v prípade internetbankingu.

dobie, kurzový tístok, stedovanie
vývoja kurzov jednottivých mien,
prípravu a odostanie ptatobných
príkazov v tuzemskom piatobnom
styku a časové ptánovanie ich reatizácie.

Kiientom, ktorí vtastnia ptatobné
karty, je na Gbetskej ut. 8 nepre
tržite k dispozícii bankomat.
M A !LBA N K!N G
Taktiež majú možnosť piatiť ban
S M S - BAN K!N G
-využíva verejnú komunikačnú sieť
tnternet a poskytuje ktientovi - táto stužba je zatožená na prin kovými kartami v potravinách
promptné informácie o operáciách cípe odosietania krátkych texto "ESKO" na Tešedíkovej ut.
vykonaných na jeho účte, a to pre vých správ na mobitný tetefón Ďatšie informácie Vám radi poskyt
hľad obratov na účte formou ktienta a je určená pre tých, ktorí neme vo fitiátke na Gbetskej utici 8
e-maitovej správy za každý deň, potrebujú priebežne stedovať zme v Záhorskej Bystrici.
Tetefónne čisto: 07/ 65 95 66 63
počas ktorého bot na účte vykona ny na svojom účte.
ný obrat a e-maitový výpis štan Prostredníctvom operátora GStVt počas nastedovných poktadničdardného výpisu s periodicitou, banka odošte krátku textovú sprá ných hodín:
vu obsahujúcu informáciu o stave
zadanou pri papierovej forme.
Pondeiok:
finančných prostriedkov na účte
8°°-12°°
12^°-17°°
ktienta. Bezpečnosť stužby je zaru
!N TERN ETBA N K !N G
Utorok:
- je technotogicky najatraktívnej čená bezpečnostným čipom, kto
8°°-13°°
šou stužbou etektronického ban rým je vybavený mobitný tetefón, a
Streda:
kovníctva. Ktientovi umožňuje nad ktorý v kombinácii s PtN kódom
9°°-12°°
12^°-17°°
viazať spojenie s bankou prostred jednoznačne identifikuje ktienta.
Štvrtok:
níctvom verejnej siete tnternet a in
8°°-12°° 12^°-15°°
H O M EBA N K!N G
teraktívne pracovať so svojím úč
Piatok:
tom. Ktient bez časového obme - najpoužívanejšia tetebankingová
800- 12°° 123°-15°°
dzenia môže získavať v reátnom stužba je určená ktientom, ktorí pri
čase informácie o svojom účte a svojej činnosti majú na účtoch
reatizovať ptatobné príkazy. Sto väčší počet obratov. Homebanking
SLOVENSKÁ
venská sporiteľňa, a. s., ako jedna umožňuje ktientom získanie aktuátSPORtTELŇA
z prvých bánk na Stovensku umož nych informácií o stave na účtoch,
ňuje zadávanie ptatobných príka obratov za ľubovoľné časové ob
zov cez tnternet. Všetky dôtežité
dáta ptatobného príkazu sú zada
né do etektronického osobného
kľúča, ktorý sa využíva na certifiká
ciu ptatobného príkazu a tým spotu
s bezpečnostným softwerom chrá
ni ptatobný príkaz pred zneužitím
atebo skrestením počas prenosu.

T ELEPH O N B A N K iN G
-je najdostupnejšou tetebankingovou stužbou. Zavotaním na verejné
tetefónne čisto Stovenskej sporiteľ
ne, a. s., sa ktient spojí s htasovým
informačným systémom banky,
ktorý ktienta sám navádza, ako sa
pohybovať v menu. Ktientovi sú
-
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Nový produkt pr/or/fné zás/e/ky
medz/národného
styku

a ^ r c h it c !ít n
Výstavba rodinných domov
vždy tvor//a a tvor/ súčasť by
tové/ ku/fúry v mesŕácb a na de
dinách. Rodinné domy sú svo
jou všadepr/tomnostou jedným
zo záMadných faktorom ktoré
urču/ú ko/or/t prostred/a. /ch
vonka/š/ výzor umožňuje roz
poznať rôzne typy domov. V
rôznych kra/mách sú ŕo napr/lf/ad domy t/ro/ské, ho/andské,
bavorské a /né.
Vdáka n/e ce/kom pr/azn/vému
výv/nu, spojeném u s rých/ym
prenosom /nŕormác/7' (a/ vo výs
tavbe a arch/tektúre) dochádza
a/ v naš/ch podm/enkach ku kop/rovan/'u a/ebo než/adúcemu
preberan/u rôznych cudz/čh zna
kov a prvkov
7ak sa stáva, na/má v pos/ednej
dobe, že vo výstavbe rod/nných
domov na S/ovensku, ktoré má
s vo/u pestrú /údovú ku/túru, sa
zač/ha objavovať ce/ý pr/7/v zahran/čných vzorov nesprávne a ne
vhodne použ/týcb u nás.
7eraz sa už n/e/en jednot//vo obkukávajú zahran/čné vzory a/e vy
dáva/ú sa n/ektoré kata/ógy v kto/ých /e množstvo /mportovaných
cudz/ch prvkov Výs/edkom tohto
už "procesu" /e Záhone, Orava,
Ľ/ptov a /né staré ku/túrne reg/óny
pos/ate na/má t/ro/ským/ domam/,
postaveným/ z n/ekto/ýcb s/ovenských kafa/ógov.
/Va rozd/e/ od týchto naša ŕ/rma
vydáva kata/ógy s rod/nným/ do
mam/, ktoré obsahu/ú moderné
projekty s arcb/tekton/cAým/ r/e-

projektov
rodinných
domov

KATALÓG

šen/'am/, ktoré vychádzajú z prv
kov vhodných pre naše podm/en
ky.
Pr/ výbere vhodného projektu
pre stavbu rod/nného domu /e
nutné, aby stavebn/k už ma/ po
zemok. M/e /e možné vybrať s/
projekt, a potom ho "nas//u" osad/ťna nevhodný pozemok. Pr/ vý
bere projektu s/ treba zváž/ť jed
nak svoje pož/adavky pr/estorové, a/e a/ vhodnosť osaden/a na
pozemok a do oko/ztej zástavby
/Vutné /e tak /sto s/ zváž/ť s vo/e
ŕ/nančné možnost/. /V/e je úče/om
začať stavať "obrovský" rod/nný
dom, ktorý /e nad reá/nu šancu
ho v reá/nom čase dokonč/ť
Pr/ prvom zvažovan/ možnost/pr/
výbere projektu je nutné ved/efj
aké odstupy je potrebné zacho
vať Zo stavebného zákona vyp/ýva odstupová vzd/a/enosť 7m pr/
or/entác/7 ok/en z obytných m/estnost/' sused/ac/ch objektov.
V pr/pade, ak sú medz/ objektam/
or/entované okná /en z hyg/en/ckých zar/aden/', a/ebo /ch po
družných častí, je možné túto
vzd/a/enosť redukovať na 4 metre.
V pr/pade zástavby vo v/d/eckych
s/d/ach, napr na Zábor/je typ/cká
zástavba taká, že z jednej strany
je dom postavený na hrane po
zemku a z druhej strany je dvor
V dnešnej dobe je nutné rešpek
tovať aj zásady h/stor/ckej zástav
by a/e samozrejme s pretransfor
movaním na dnešné moderné
podm/enky. Je teda rozd/e/, č/ sa
dom zapoj/ do starej a/ebo novej

zástavby. 7akéto podm/enky treba
/nd/v/duá/ne posúd/ť
Stavebný úrad a Obecný ('Mest
ský ú/ad) urč/a pre staveb/kov;
*odstupové vzd/a/enost/ od su
sedných objektom aj od u//čnej
č/a/y
'výškovú h/ad/nu
*or/entác/u strechy (št/'tom, od
kvapom od u//ce,...)
'povrchové úpravy domu
Potom s/je možné vybraťprojekt
na rod/nný dom buď z kata/ógu,
a/ebo sa obráf/ť na areb/tekta s
pož/adavkou na vyprojektovan/e
domu "na m/eru".
Pr/ výbere projektu je nutné sa
porad/ť s odbornom/, aby nedoš/o ku kúpe kata/čgového projek
tu, kto/ý je nevhodný do daného
prostred/a, a aby bo/ s n/m spo
kojný aj sám /nvestor Vyh/ásen/a,
ktoré sú dnes počuť na každom
kroku; "na mojom pozemku s/
môžem postav/ť čo ja chcem " sú
neodborné a sú pomý/enou /nterpretác/ou zákonnost/ a demokrac/e.
Pretože hmotná ku/túra, do kto
rej výstavba rod/nných domov ne
pochybne patr/' vytvára hodnoŕy
na stároč/a, je nutné vytvárať ju
tak, aby aj nas/edujúce generác/e
moh// byť pyšné na svoju kraj/nu,
mesto č/ obec.
/ng.arch. Mar/na Matu/ová
S/K4PD, s.r.o., Dr/eňová 34, 820
07 8fM77SMM4, te/; 07/ 43 29 46
63, fax ; 07/ 43 42 06 27

KATALÓ G

KATALÓG
projektov Q A

projektov T Q

rodinných domov na
úzke stavebné pozemky

rodinných domov na
svahovité pozemky

/ste ste už všefe/
využ/7/ produkt S/ovenskej pošty "Pr/or/tná
5! POŠTA
zás/e/ka" v tuzem
skom styku. Od t. novembra
7998 je možnosť podaja pr/or/tných zás/e/ok aj do cudz/ny
Pre tých, ktor/' však ešte tento
produkt nepoznajú, /en stručne;
#s/užba je určená na rých/u
komun/kác/u pr/ zas/e/an/ doku
mentov a drobných predmetov,
* doba dodan/a; tuzemský styk 0 + 7 (dodané nas/edujúc/ pra
covný deň po dn/ podan/a).,
medz/národný styk - D + 3
Európa., D + 4 ostatné štáty., pre
zás/e/ky s obsahom tovaru je
doba dodan/a o 7 deň d/bš/a.
Povo/ená hmotnosť* do 2 kg.
Spôsob podaja; /en pr/ pr/ehradke., na všeMých poštách.
Spósosb dodaja; - v pracovných
dňoch., - oprávnenému a náhrad
nému pr/j/mate/bv/., -do //stových
schránok, P O. Box - ov, poste
restante., - v medz/národnom sty
ku pod/á podm/enok dodaja kraj/ny určen/a. Dodatkové s/užby;
doporučene - /en v tuzemskom
styku, v pr/pade straty Vám bude
vyp/atená náhrada., výp/atné; v
hotovost/, výp/atným/ známkam/,
úverom poštovného a/ebo yýp/atným strojom.
Medz/národný styk;
od 7. 7. 7998 - Česká repub//ka,
Dánsko, f/ňsko, /rsko, /Vemecko,
/Vórsko, Portuga/sko, Švédsko,
L/SA Od 7. 72. 7998; Madársko,
/s/and, Špan/e/sko. Od 7. 7. 799 dá/š/e štáty.
na
7V0 /M/o /é/MM
wó/oveAo tyJoM/o
zves//. O/rrew powMÁy ces/ovwýc/: Árowce/ár/í so o'ozv/e/e ; po^M^e Jovo/ewÁy
na
pr/poJ/?e M wós /?o ZóAor/. PoJM;Vro/e/bv v o/)/asŕ; /Mrí's//'^y a
ces/ow eA o
M/?ozorwM/ewe, že
azdv/er^opre /^zerc/M a reA/awMy'e 37.
opr//o / r /w/ô.* 07/dJ 93
72 p. 7?ác,
p. Afozova.
M yMM0V0/M c/'s/e so Joz^;'e/e, o/:o so

JoAre

Inzerujte v
Podpajštúnskych zvestiach!
7e/.' 07/6J934372, oso/?ŕ?e v A^t/árno/H
Jow e v S/Hpove. /?eí/o^c/o /?/'oJó spo/Mprocow//rov v o^c/oc/? pre zóer /wzereze. /M/ôrwM//e sa n a /.č..*

0/763 93 43 72
-
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Vzni kl a S p o l o č n o s ť
Al bí na B r u n o v s k é h o
/Va sv/afok A/b/ha - 7. marca, na men/'ny ve//kána s/ovenskej ku/fúry
svetového mena A/bína Brunov
ského, sa v Jab/onovom, na of/'c/'á/nej pôde obč/'anskeho združen/a
/nforeg Záhone, sfref/a spo/očnosť
ume/cových pr/ate/ov, znám/ch a
b//žkycb. V ráme/ programu bo/ prem/efnutý pôsob/vý f/7mový doku
ment "Záhrada" o proŕ. A/b/hov/
Brunovskom a jeho otcov/. Z phaŕe/škého sfrefnuf/'a sa zrod/Va
spo/očnosť A/bína Brunovského.
Vdáka /nŕoreg-u Záhor/e sa do kron/ky obce týmto navždy zap/ša/o
popr/ Jánov/ Že//bskom / meno
A/b/ha Brunovského. Majb//žš/e sa
tu uskutoční výstava "Obrazy z
Pomorav/'a" ako súčasť ///. ročn/ka
medz/reg/oná/nych os/áv "Sv/'afok
Pomorav/'a", ktorý sa uskutoční 26.
6.7999.
L/častn/'c/ streŕnut/'a spom/ha/ť na
osobné sfrefnuŕ/a s ume/com, z /ch
spom/'enok vyberáme.
Ján H/adík, prez/'dent obč/'anskeho
združen/a /n/breg Záhor/e
"Spomínam s/ na rok 7985, kedy bo/
majstrov/ Brunovskému ude/ený
ŕ/'tu/ národný ume/ec. /š/e/ som po
braŕ/s/avskom korze a sŕreto/ som
sa s čerstvo "of/tu/ovaným" maj
strom. /Vaše pozdraven/'e bo/o ve/m/ zv/áštne, povznášajúce. Majster
da/ krásnym spôsobom najavo ra
dosť zo sfretnuf/'a s rodákom a kra
janom. /-/ovorŕ "Janko, pod/ne na
vodku/" 77'eto s/ová bo// vyr/eknufé s
takým c/tom, ktorý bo/ v/astný /en
jemu. /š// sme do Wo/krovho domu
na Wo/krovej u//c/ a po príchode
hovorí čašníkov/; "Toto je Janko
H/adík, Záhorák ako ja" a ja v náva/e
radosť/ a vdáky s/ /en nejasne
spom/ham, že ma chyt/7 oko/o p//ec
a sad// sme s/ za stô/. Potom po
rokoch, keďsme zareg/strova// /níoreg Záhor/e som majstra Brunov
ského os/ov/V, č/ by nema/ záujem
byť účastný d/an/a v reg/dne.
Prejav/'/ ž/'vý záujem podpor/ť t/'eto
akt/v/ty a/e n/'e ^rz/cky /ebo jeho
dynam/ka a /nvenc/'a tvorby je
dodnes neuver/fe/há. Spom/ham s/
takt/ež na jeho s/ová z tohto obdob/a "však my spo/u pre to Záhor/e
ešte n/ečo urob/me". 77eto s/ová
znejú vo mne stá/e rovnako jasne
ako zvon a za/ožen/e "Spo/očnosf/
A/b/ha Brunovského" dnes 7. marca
7999 je tyz/ckým ož/'ven/m jeho s/ov
p. K/ára Brunovská
"S/e/m/ rada som pr/ja/a toto pozvan/e v deň menín môjho manže/a
a verte je to dobtý poc/'f ved/efj že
/úd/a a pu'afe//'a naňho nezabúdajú.
Phznám sa, že spoč/atku to bo/o
pre mňa ve/m/ ťažké, nedá sa an/

RiADKOVA !NZERC!A

vypovedať ako, /enže od jeho smrť/
už preš//' dva roky a čas má ten da/;
že dokáže zace/bvať rany Mete,
spom/enky na č/oveka jeho typu sú
vždy výrazné, f/'e zrejme čas neobrús/ a v mojom pr/pade sú fo
spom/enky na manže/a, takže
všetko vn/mam ešte /nfenzívnejš/'e.
č/ mám /'ja b//žko k Záhor/'u? áko
b//žko, veď tak ako bo/ môj manže/
Záhorákom, tak som /'ja Záhoráčka/
Pochádzam z L/n/ha a fo je naozaj
stné centrum Záhona.
Dan/e/ Srunovský
"Č/ bo/o fážké vykroč/ť z f/eňa svo
jho otca? Ja som fo tak nevn/ma/.
Bo/o m/ jasné, že svoje oko//e
môžem presvedč/ť jed/ne kva//fou
svojej práce a fo je v/asfne / moj/m
frva/ým krédom. 7eda nehovor/7 by
som o vykročení z f/eňa svojho
otca. On /š/e/ svojou cestou a ja f/'ež
svojou. Paktom a/e je, že som sa
ma/ od neho čomu uč/ť Pok/a/' /de
o moju prácu, som v prvom rade
ma//ar a okrem toho robím šperky.
Vždy ma fof/ž zaujíma// trojroz
merné, p/asf/cké vec/, a preto som
/nk//nova/ k sochárstvu, keram/ke a
prác/ s kovom. Dnešného sfrefnuf/'a
som sa zúčasfn/7 ve/m/ rád. Páč/ sa
m/ /ďea spo/očnosf/ nesúcej otcovo
meno a teším sa na rea//žác/'u jej
zámerov."
Movovzn/'knufá spo/očnosf' A/bína
Brunovského je neformá/na spo/očnosť /údi, ktorých spája umen/'e,
záujem a vzfáh k frva/ým hodnotám
tak v umení, ako aj vo vzfáhu č/ove
ka k č/oveku. (F. Kotes, starosta obce

Kúpim 2 izbový by! v Stupave.
Tel.: 0905/612 431
Viete, ako Vás môže do budúc
nosti zabezpečiť naša spotočnosť AM SLiCO ? Tet: 07 /6593 4332
*S/obodné d/evča h/ádá do pod
nájmu 7 - /zbový byt v Stupave.
Mob/7; 0905/ 566 380.
* Odstúp/m obchodný pr/esfor
(72m^) vš/ršom centre Stupavy
Mob/7; 0903/ 457 793.
*Predám jedno/žbový byt v Stu
pave. Kontakt; 07/ 65935974.
*S/ušná pracujúca vezme do
prenájmu byt za rozumnú cenu
(Stupava, Záhorská Bysfr/'ca, La
mač). Kontakt; 07/ 60 25 26 00 práca, 07/ 65 93 35 43 - domov
mob/7; 0903 472 57 7.

*Fofoafe//ér - /R/S - svadby por
tréty reprodukc/e. Švesfka V/ad/m/7; Čs/. fank/sfov 74, Záhorská
Bystr/ca. 7e/.; 07/ 65 95 62 52.
* Poskytujem s/užby Pož/arnej
ochrany a BO ZP - zabezpečen/e
výkonu funkc/'e fechn/ka a PO.,
ško/en/e PO a BO ZP, rev/ž/e a
dodávky has/ac/ch prístrojov.
Kontakt; /veta Ondušková, Stu
pava, mob/7; 0905 448 608.
*Kúp/'m Š 720 aj s gu/ou. Kon
takt; 0905 245827, 07/ 65935077.
*7anečná ško/a - GALA - otvára
krúžok tanečného športu pre def/
ZŠ zo Záhorskej Bystrice a oko//a. Mob/7; 0905/ 348987.
*Kúp/m v Záhorskej Bysfr/'c/ a v
oko/í starší rod/nný dom na cha/upu. Mob/7; 0905/ 722 007, 0903/
782797.
Servis tetevízorov
07í 4552 3695, mobi!: 0905 565 938

Jabtonové, J. Htadík, tntoreg Záhorie)

KVE TÍ MOVÝ
HOROSKOP
Morfenz/a í 7.4. - 20.4.
7%o /údia majú s/7no vyv/nufýzmyse/ pre spravod/tvosf] sú zvedavý
vedychf/'v/^ ve/kodušn/^ a štedrý
m/'/újú zábavu a šport. Ak dosiah
nu vysoké posfaven/e a/ebo sa
zmôžu na majetok, stávajú sa z
n/ch sponzor/ umen/a a/ebo špor
tových k/ubov. Majú predpok/ady
stať sa hazardným/ hráčm/, a/ko-

bo//km/ a/ebo narkomanm/. /ch
ž/vot býva často terčom kr/t/ky a
záv/sf/.
Georg/ha 27.4. - 30.4.
Krásna uš^chf/7á georgína sa
zvyčajne vždy drž/ stredne/ z/afe/
cesty Dokáže dokona/e roz/ož/ť
svoje s//y a ak je potrebné, v/e
ustúp/tí Ak tvrdoh/avo nepre
sadzuje svoju vô/ú a názory dos/ahne v ž/vote šfást/e a spoko
jností

Konva//nka 7.5. - 70.5.
Štedré, otvorené a m/erum//ovné
srdce osoby narodenej pod
znakom konva//nky často zav/'n(
že ju odtrhne bezoh/ádná ruka
č/oveka, ktorý fäží z jej dobroty
Dievčence - konva//nky potrebujú
v ž/vote skutočného ochrancu, o
ktorého by sa moh// opr/eť - n/e
vždy ho však nájdu. Muž/ bývajú
výrazne sexuá/ne za/ožení, čo /ch
občas pr/vádza do prob/emaf/ckých s/tuác/Y.

Recept na Rožky obyčajné
Suroviny: 1 kg hladkej múky, 2 vajcia, 40 g droždia, 5 dcl mlieka, 2 malé lyžičky soli, 200 g Palmarínu
Príprava: Z vlažného m lieka a droždia si pripravím e kvások. Múku, soľ, kvások, roztopený tuk, vajcia zmiešam e a vypracu
jem e na cesto. Rozdelíme na šesť častí, nechám e na doske vykysnúť. Vykysnuté vyvaľkám e, rozrežem e na 6 prípadne 8
dielov a urobíme rožky, potrieme vajcom, posypem e strúhaným syrom, rascou a pečiem e na vymastenom plechu v dobre
vyhriatej rúre asi 20 minút.
N apíšte svoj obľúbený recept do našej súťaže " Starenkine recepty", ktorú vyhiasujem e pri príiežitosti 3. ročníka
Siávností kapusty "Deň zeiá 1999". Odborná porota pod vedením m ajstrov kuchárov vyhodnotí 5 najiepších a najorigináinejších receptov, ktoré budú ocenené vecným i cenam i. Vyhiásenie výsiedkov súťaže bude v nedeľu 26. sep
tem bra 1999 v Stupave. Prvá cena - fritéza!!!
Recepty posielajte na adresu: Podpajštúnske zvesti, K uitúrny dom , Agátová 16, 900 31 Stupava.
-red-
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MAKE - UP 21. STOROČIA
Avon má vo svojej ponuke široké spektrum
make - upov na každú pleť, medzi ktorými si
každá žena nájde ten svoj.
Dnes Vám predstavujeme novinku firmy Avon

LIFTINGOVÝ MAKE - UP
S AVC 10 BEYOND COLOUR.
Je to prvý make - up na svete, ktorý je viac než len
make - up, má totiž vertikálny liítingový účinok.
Je to prvý make - up, ktorý nielen skrášli, ale aj
omladzuje.
Obsahuje zázračnú molekulu AVC 10, patento
vanú Avonom, ktorá je tiež nazývaná molekulou
mladosti. Táto molekula, vyvinutá v laboratóriách
Avonu, účinne bojuje so starnutím pleti.

A V O N
O p á ŕ M ís pozýMWMe s&Y?v/ŕz<?M/MM<?v)ŕ Je n s /W O N ofM .
O&ozHčWM/te ^ s noľýŕw/ tyroM á/w / o íM V O M v ,

Okrem molekuly AVC 10 obsahuje Make - up
vitamín C, ktorý sa v pleti postupne uvoľňuje a
vitamín A, E, a betakarotén. Prenikaniu
škodlivých slnečných lúčov zabráni ochranný fak
tor 8.

syeŕoľýw/ traMí/w/ M
^ /?A?ľŕ!e ľŕeŕAy

s//wezefe

ÁTTŕsy op áť oŕvan?

A/?/
Používaním make - upu sa upravujú nežiadúce
účinky starnutia pleti, spevňujú sa kontúry tváre,
najmä v oblasti sánky a lícnych kostí, čím sa
vlastne zabraňuje ochabovaniu pleti. Make - up má
aj rozjasňujúci účinok a zanecháva na pleti nádh
erný zamatový povrch. Je vhodný najmä na zrelú
pleť.
Nanáša sa veľmi jemne navlhčenou špongiou na
make - up na dokonale očistenú a nakrémovanú
pleť.

osv/ež/

já rn y z á tw ? nove/ ľówe SC EN 7 * 71REM D
<2á/co

í/eŕ/

- cá/cJ /c/?

^

/cMt/A:

í?
dierky ntMpeMAy 5Mz/050Wfe/)?e <?w<7ŕrocA

kďží/ív

KEDY: 2 3 . 4 . 9 9 oí/ 74.00 & 79.00, 2 4 . 4 . 9 9 oJ 70.00 í/o 7Z00
KDE:
BRATISLAVA
P O Z V A N ) SÚ V Š E T C !, Z AVOLAJTE < VAŠE PRtAT EĽ KY A Z NÁM YC H!
V S T U P
P R E
V Š E T K Ý C H
Z D A R M A !

Ak máte záujem o kozmetiku AVON, vyplnený kupón zašlite na adresu:
t AVON Cosmetics, s.r.o, Prepoštská 9, PO. BOX 144, 810 00 Bratistava

Q Poradkyňou firmy AVON

[ Meno......................... .....Priezvisko...................... ....... .....Vek............. j
{ Adresa............................. ...................... ........................ PSČ ............. j

; ....................... -........— -----.....-... .......... --....... .........:

A teraz Vám už nič nebráni vyskúšať ho!

t

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

Make - up neupcháva mazové žľazy a nespôsobu
je tvorbu akné. Je dermatologicky testovaný.

Š^o/<7

t Každý z vás, kto zašte vyptnený kupón, obdrží zdarma vzorku výrobku a katalóg AVON-u^j

-
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Cementárska 15, 900 31 Stupava
CEVASTAV spoL s r.o.
& stavebná činnosť každého druhu
^obchodná činnosť s výrobkami Heraklith @
'cem entom al. magnezitom viazané platne
Heraklith (s)
'tepelné a zvukové izolácie Heralan @
'polymerbitúmenové alpské šindle ViHas (S)
'H eraklith akustické platne
&montáž Heraklith systémov:
'kompaktnej technológie pre podkrovnú výstavbu
'systém u deliacich stien
'systém u pre výstavbu nízkoenergetických a
ekologických domov
'H eraklith DUO plášťového a stavebného systému
'zatepľovacieho systému tvrdej fasády DCD
IZOLA
'systém u podlahových konštrukcií
'systém u zateplenia suterénov a garáží
Tel./Fax: 07/ 60 25 23 08

mobil: 0905/ 279 490

STAVEBNINY
* cement, vápenný hydrát
* keramické obklady a dlažby
*murovací materiál
* suché omietkové zmesi
* strešné krytiny
* sanitárna keramika, vodovodné batérie
thydroizolácie, tepelné izolácie
* výrobky z dreva
* farby, riedidlá
*náradie
*iný stavebný materál
* doprava tovaru Aviami

Po-Pi: 7°°- 17°°

So: 7°°-12°°

TeL: 07/60 25 22 50

PLASTOVÉ OKNA A DVERE
tp lasto v é okná (fixné, otváravé, výklopné)
*plastové dvere (vchodové, balkónové)
^vertikálne presklenné steny, medzisteny
a výklady
tp o suvné okná a dvere, kyvné okná
* doplnky: siete proti hmyzu, parapety
(vonkajšie, vnútorné), rolety, žalúzie
* interiérové deliace steny
*rýchla a jednoduchá montáž

"o

rŕ

Prednosti: 'zvuková a tepelná izolácia

'd lh á životnosť
'm inim álna údržba
'kvalitné kovanie
'jednoduché ovládanie
Tel.: 07/ 60 25 22 23
Fax: 07/ 60 25 22 24
obeh. kane.: Krížna 62, Bratislava
Tel.: 07/ 55 56 35 46

Pri prediožení tohto kupónu
Vám bude poskytnutá zľava 5%
pri nákupe nad 1000Sk
Kupón piati do 31. jú!a 1999

PobpAjŠtMľtsltC ZVCStt

PrMatie t! premiéra

Kone jah žicé...

Vo štvrtok 25. marca bo/o v hofe// na Bón'ku v Braf/s/ave sfrefnuf/e
na/úspešne/š/'c/i športovcov S/ovenska za rok 7998 s prem/érom a predsfav/fe/m/ nove; v/ády. Medz/ oceneným/ do/ / nás Sfupavčan 77- ročný
/faraŕ/'sŕa 7omáš Ž/'vne/; /dory sa m/nu/ý rok na MB v kum/te do 65 kg sta/
ma/sfrom Burópy a na ŕo/iforočných MB do 70 kg obsad/7 druhé m/esfo.
Okrem karafe sa fenfo tohtoročný maturant venu/e a; behu. Jeho sfreŕnuŕ/e
s prem/érom bo/o v/asfne sŕreŕnuf/m po p/af/ch rokoch, kedže v roku 7994
spo/u šfarfova// na kos/ckom maratóne. Vredy dvanásťročný 7bmáš šfahova/ spo/u s otcom. 7reba spomenúť a; fo, že ako osemročný z/'ska/ obd/v v
susednom Rakúsku, keď v/edenský maratón abso/vova/ za 4 hod/ny a 20
m/núf. 7bmáš k svoje/ športové/ kar/ére poveda/.* "My sme v/asŕne športová
rod/na. Spom/naný v/edenský marafón bo/ mô/ p/vý. Ja ako pos/edné d/eŕá
z naše/ rod/ny som okús// maratónsky beh. Mám dvoch súrodencom sesŕra
Lenka okús//a deväť maratónov. Otec, ktorý má na svo/om konfe osemnásť
maratónov, nás nepresfa/ne usmerňu/'e. /Va sfrefnuf/e s pánom Dzur/ndom
s/ ve/m/ dobre pamätám, sfarš/ brat stá/e doma hovor//, že bude prez/denfom, a teraz sa fo skoro vyp/n//o. M/nu/ý rok sme ž/ada// o amer/cké v/zum,
ä/e neda// nám ho, fakže by som bo/ rád, keby sa nám podah/o dosfať sa
na new - yorský marafdn v na/b//žšom obdob/' /Vev/em však, č/ fáfo v/áda
môže tomu pr/sp/eť Mám o fom pochybnosť/." V/áda ce/kovo ude///a 739
ocenen/' (703 /ednof//vcov), ktoré pozosfáva// z f/nančných odm/en a
däkovných //sfov.
-prevzaté -

Z/ma, ktorá ako keby sa nevede/a s
nam/ roz/úč/tj sa podp/ša/a nepnäzn/vým počas/m ešte a/ na fomfo frad/čnom podu/af/ v nede/ú 27. mar
ca. Ma Košar/sku pr/ Bor/nke sa z/š//
fuhsf/ z ce/ého Brat/s/avského kra/a.
Svo/e, v m/nu/osf/ v/astné akc/e
prvýkrát v h/sfór/7 spo/77/ do /edne/ a
tak sa tu sfref// fur/sf/ z reg/ónu Ma/é
Karpaty a z K/ubu braf/s/avských fuhsfov. Počas/e /m však an/ tentoraz
ve/m/ nepr/a/o. V prvý /arný deň
snež//o a prša/o. 7o však nemoh/o
odrad/ť fur/sfov všetkých vekových
kategór// od chuf/ zúčasfn/ť sa ofvorentä tohtoročné/ sezóny. /Vapr/ek
počas/u sa /ch z/š/o neúrekom odhadom až fr/sfo/ Pr/š/ť peš/, na
b/cyk/och, aufam/ a zo vzd/a/ene/'š/ch obe/, napr/k/ad Závod a/ebo
Krá/óvá ph Sene/ a/ aufobusm/.
Svo/'u účasť spo/7// s preh//adkou
oko//a a na/má hradu Pa/šfún. Akc/a
bo/a dobre organ/zovaná a zabez
pečená odborom fur/sf/ky KS7 Ta
tran Stupava, ktorý už n/eko/ko ro
kov úspešne ved/e /eho predseda
pán /van Kubov/č. Treba hneď po
vedať že akc/a sa vydah/a / vdáka
podpore pr/máfora mesta Stupava,
sponzorov p. /Vorna, p. Pabš/ča,
Štátnych /esov a p. /gora Brbúcha.
Všefc/ účasfn/c/ dosfa// horúc/ ča/,
ma//novku a tatranky čo v takom
počas/ každého pofeš//o a zohn'a/o
/ pr/ srde/. Otvoren/e fuhst/cke/ se
zóny vykoná/ predseda odboru KS7*
v Stupave p. Kubov/č a odovzdá/
s/ovo predsedom reg/oná/nych rád
KS7" p. Š. Kesse/bauerov/ a /ng. M.
Púž/čkov/, ktoh vo svo/ich pr/hovoroch pr/v/'ta// všetkých účasfn/'kov
sfretnut/a a osob/fne pr/máfora me
sta Stupava /ng. A. Daráša. Poz/t/v-

ne hodnof/7/ skutočnosť že po d/hých rokoch urč/fe/ nedôvery ko
nečne naš/; spo/očnú reč výbory
oboch reg/oná/nych rád.
Dôkazom toho sú dá/š/e spo/očné
p/ány. L/ž 4. -5. /úna sa fur/sf/ oboch
reg/dnov stretnú opäť na Košar/skách ph spo/očných podu/af/ach
akým/ sú kra/ské ko/o Pretekov fur/st/cke/ zdatnosť/ a Kra/ský /efný
zraz. A čo v/ac, ob/dva freg/dny po
dá// na úsfred/'e K/ubu s/ovenských
tur/stov ž/adosť aby v roku 2007
ma// tú česť spo/očne uspor/adať
Ce/os/ovenský zraz fur/sfov a
ce/os/ovenské ko/o Pretekov fur/sf/cke/ zdatnosť/. Ako sme sa dozvede//, ob/dve ce/os/ovenské podu/äť/'a by sa ma// konať v ťe/'ťo pre
krásne/ pnrodne/ /oka//ťe.
Po s/ávnosťných pr/hovoroch pred
sedov PP a pr/máfora Stupavy spo/očnepodpá//// vatru. V záverečnom
s/ove sa predseda O KS7" p. Kubo
v/č obráf/7 na pnfomných s výzvou
na pomoc Lesne/ správe v Stupave
ph výsadbe stromčekov. Výsadba
by sa ma/a uskufočn/ť v mes/ac/
apr/7, kedy fur/sf/ už frad/čne v akc/7
Deň pomoc/ fur/sf/ke nap/ňa/ú a/
druhú stránku fur/sf/ky - ochranu
pr/rody opravu a údržbu fur/sf/ckých ob/ektov; sfudn/č/ek, chodn/'kov.
7ur/sh v Braf/s/avskom kra/ŕ
vykroč/// správnou nohou. Verme
a pra/eme /m, aby sa /m podar//o
všetky predsavzaí/a a p/ány sp/n/L V fe/fo sezóne im pra/eme ve/á pecných a s/nečných k;/omeŕrov. Dúfame, že do /ch radov s/
ná/du cest/č/fu / dá/š/ m//ovn/c/
pr/ŕody a fur/shckých chodn/íkov
Ma/ých Karpát.
-mr-

Ceuí svúj život sem nevitáhua pati na žádni rekreáciu, aj sem si puaciua poctivo
odborárske známki, a furt nie. Šak aj do tích odboru sem stúpiua eném proto, že
m ňa céra uprosiua, že co si ona napíše do prihlášky na vysokú školu, že de sa
rodičé angažujú. Co bi sem pro dzecko nespraviua, staua sem sa odborárkú a
členkú brigádi socialistickej práce. Šecko to biuo naprd, dzífča sa do školi
nedostauo, jako rodzina sme nebili vysporádaní s náboženskú otázkú, lebo sme do
teho dotazníka pridali, že sa angažujem e pri upratovaní a zdobení kostela, co nám
teda v tej dobje moc nepom ohuo a co dneskáj zas není žádnú zásluhú, lebo kde
jakí volakedi vyrovnaní, dneskáj nese v procesii korúhev. Ale sem zabjehua, teda
si predstavte, že sem dostaua až včíl, ket čovjek už od nikoho nie nečeká, léčení.
N o m oseua sem to využit, biua bi sem vinovatá, kebich tak nespraviua. Dostaua
sem sa do velice pjekného rekreačního a léčebního zarídzeňá. N a izbje sme byui
dvje. Tá moja kam arátka sa mi zdáua nejaká divná, ale šak ludé sú všelijakí, reku
si zviknem. Strašne byua ochotná a hnet robiua tak jak já. Najprv mi to nevadiuo,
reku sce sa mi vnúcit, co í na to povím , nech. Až ráz ket sem utekaua na záchod,
ona leceua za mnú a skoro si na m ňa prisedua. Jak tam lapím otevreli sa dvera a
už vám na m ňa eurigá s tú holú ricú a eném m ňa prisednút. Ná čuj, ženo, šak ty si
buázen, ná toto sa robí, dospjeuí čovjek ide na druhého vilezat a ven, zhúkua sem
jak bez zmyslú. Ostaua laknútá, reku bude chvílu pokoj. Hrubé hodziny, išua sem
sa sprchovat, ona za mnú s ucirákem , išua sem si ustlat, uscílaua se mnú. Už sem
to nem ohua vydržat, išua sem za primárem , že idem dom, ket mňa j í nezbavjá.
Naráz eném z neho vylézuo, že mám dobrí postreh, ket sem tak friško zbadaua,
že spávam se schizofréničkú. M ám j á toto zapotrebi ít na léčení a vrácit sa jak
buázeň?! Dom idem a sem aj začaua jakože balit. Hnet ju prescehovali. Aj sem
úfaua, že ostanem samá, ket naráz večér dotáhua sestrička takú m uadú,ale strašne
zanedbanú osobu a povidá, že ona bude semnú bívat. Ná co sem si maci zabiua,
abych moseua takto trpjet, šak z ní blechy skákali do dálky jak na olympijskích
hrách a dohoví jak biua ešče nakazená, ket ju furt volaco kúsauo, a eném sa drápaua a vrceua jak Bjeta v čepici. Zahnaua sem ju pod sprchu a zamkua dvera,
reku odtát nevylezeš, dokát nebudeš čistá jak suza. Potom sme sa aj skamarádzili,
chudera si aj poblečaua a já s ňú ket mi vykládaua jakt život žiua. Tak sme si
dokuádali, jak dvje kamarátky.
Kone sem si m ysleua, že z teho léčeňá dojdem dom jak volajaká milosrdní sestra.
N á ale hnet to aj skončiuo, sestrička ju došua zebrat, že na druhú izbu, abych
m neua pokoj, na kerý mám nárok. Kone mi biuo otupno, reku co tu budem v tej
izbje kone samá? Naráz mi tam dovédli jednu takú paničku, velice fajnovú, ani
ruku mi nesceua podat, že teda ona bude se mnú bývat. Zachvílu dovlékli za ňú
aj farební televízor, nové cíchy, šecko í prevlékli, navysoko nastlali a hnet sa í
pýtali esli sce objed donést na izbu. Já sem sa ubjehua, reku mne ho nosit
nem osíte, já si zájdem. Zbytečne sem si hubu draua, m ňa sa to jako netýkauo. V
izbje ostauo cicho, suovíčka mi nepovidaua, televízor si otočiua jako k sebje, to
byu eném pro ňu, ona si pripuaciua, já sem m ohua eném počúvat zvuk. No pjekne,
pom ysleua sem si, ešče mi ostává týdeň a dva dni, jak já to s túto noblesú vydržím,
já sa tu zbuázním. N akonec já ostanem schizofréničkú! Báua sem sa zbytečne. Na
druhý deň ráno, pri vizite mi povidá primár, že vy už pújdete zajtra dom, už ste
vyléčená. H ledzím naňho, reku je narobený, nevi co povidá. Pán primár, šak šeci
sú tu pjet týdňú a zajtra tu budem štvrtý týdeň, teda až za týdeň pujdem dom.
A on, že sa velice m ýlim, protože m oja poisťovňa preplácá na toto léčení enem
štyri týdňe. To ste mneli vidzet tú moju kolegyňu, jak sa vznášua, jak é robiua
ksichty, jakože co sem to já za žebráka, ket sem poiscená v takej poiscovni. Ná
nech, povidaua sem na plnú hubu, tak sem vyléčená za štyri týdne, já k léčeňú
nepotrebujem sledovat Dalas ani správy! A začaua sem pakovat kufre. Môžete
m ňa m ilovat a bozat. Taký jed do m ňa vjeu, reku ani v nemoci není čovjek jak
čovjek a reku já pojedem dom ešče dneskáj. Gdo by vydržau počúvat Angeliku mneli ju dávat večér.
Tá byua ráda. M ohua sa po izbje roztahovat jak kocúr na pazderí. Nech, išua sem
sa rozlúčit s tú schizofréničkú, kerá ket m ňa zbadaua začaua hnet balit, aj to
dzííca sem poscískaua a reku podám ruku aj tej mojéj. Sedzeua pred tú kisňú a
nie, jak kebych byua luft. Tak sem í ten Dalas prepua na vídeň, na momrňo a
pleskua sem dverama. Byua sem huadná léčeňá a už sem vyléčená, ide jar, čeká
m ňa humno, tam budú moje kúre, tam bude m oja robota.
Není nad to, ket čovjek je zdravý!
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