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M e s a č n ík pre ludí dobrej vôle žijú cich
v kraji pod Pajštúnom .

t.
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V tomto čísle: Spolok Záhorákov s novým richtárom # Múzeum opäť '
otvorené#V zácna zbierka stupavského nárečia#A by sme videli okolo seba
# Požiarnici oslavovali#Jesenné im presie#M arianka na Internete
Mestské kultúrne stredisko Stupava
v spolupráci s AS Actoris systém
pripravuje:
Kurz "P ráca s personálnym počítačom pre za
čiatočníkov"
stručná osnova: Windows, M S Word, M S Excel
10 dní /40 hodín , v čase od í 6^° do 19^"
cena kurzu: 2750,- Sk
termín: 25.10.-5.11.99
Kurz "Účtovník živnostenského podnikania fyzických osôb"
večerný kurz s dištančným vzdetávaním (riešenie
"domácich úloh")
stručná osnova: vedenie jednoduchého účtovnictva,
práca s PC, vedenie jednoduchého účtovníctva na
PC - 18 dni /70 hodín, v čase od 17'° do 20**
cena kurzu: 3570,- Sk.
termín: 25.Í0.-13.Í1.
Kurz "Účtovník živnostenského podnikania právnickýchosôb"
denný tréningový kurz pre účtovníkov, živnost
níkov, podnikateľov - 5 dní/ 35 hodín (od 8°° h)
cena kurzu: 3200,- Sk
termín: 15.11.-19.11.
Miesto konania kurzov: Stupava - Kultúrny dom,
ZŠ

Kurzy sú akreditované MŠV SR, č.kred. 0653.
Úspešní absoiventi získajú osvedčenie
o absolvovaní kurzu.
Prihlášky a biiišie informácie : 07/65 93 43 12
p. Mózová, p. Siezák.
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Ku graŕu/anŕom 700 - ročne/ pan/ Krayc/ro^e/ sa pr/ďa/ a/ sŕarosŕa Za/iors/rey B/sŕr/'ce p. Kuboy/c

Život dlhý jedno storočie
Útla, drobná postavička, živé šibalské očká a dôstojná chôdza, vždy čistučkej, upravenej a dobrosrdečnej
starenky sa donedávna, pred zopár rokmi, blížila ku kostolu. Tak sme ich vídali, tak žili medzi nami v Záhorskej
Bystrici.
Naša Starenka pani Rozália Krajčírova, ktorá sa 14. septembra 1999 dožili plných sto rokov a hoci posledné roky,
už stále žijú u syna Štefana a nevesty v Devínskej Novej Vsi, ktorí sa o nich vzorne starajú, kde predtým
trávievali len zimu, stále patria do "svojej" Záhorskej Bystrice. Aj jubileum svojich stých narodenín oslávili pät
násteho septembra v "Bystričanke", kde bola slávnosť na ich počesť. Prišli opierajúc sa zľahka o paličku a svoju
nevestu. Živo sa zaujímali o dianie okolo seba a s úsmevom prijímali záplavu kvetov a gratulácií. Gratulácia
starostu pána Vladimíra Kuboviča ich veľmi potešila. Stáli tam pri sebe Starenečka pani Rozália Krajčírová,
zobrazujúca radosti i strasti jedného storočia a starosta Záhorskej Bystrice, zosobnená mladosť, sila a chuť do
života, vedľa nich. Stelesňovali kontinuitu života. V očiach oboch bolo veľa dobroty a vzájomného porozume
nia. Starosta Záhorskej Bystrice pán Kubovič to komentoval aj slovami: "Starenko Vy ste boli už deväť rokov
v dôchodku, keď som sa ja narodil." Bol tu aj televízny štáb Markízy, ktorý natočil šot so Starenkou pani
Krajčírovou a oni s porozumením odpovedali a živo sa zaujímali o všetkých okolo seba až do "tretieho kolena".
Nemali ľahký život. Mladosť prežili v prvej svetovej vojne a užili i strachu, i hladu i trápenia, ale mladý človek
si nájde radosť i v starosti. To sa ešte volali Besedičová a pracovať chodili na "Patrónku" do fabriky. Po vojne sa
vydali za pána Krajčíra a narodil sa im syn Štefan, bol pre nich nielen pýchou, ale aj požehnaním. Pracovitý,
dobrý človek, u ktorého žijú i dnes, im celý život oplácal vzájomnou láskou i starostlivosťou ich nesmiernu obe
tavosť. S mužom a synom prežili i druhú svetovú vojnu, v strachu o blízkych s modlitbou na perách, aby sa im
nič nestalo, aby sa vrátili. Najhorší bol pre nich 1968 - my rok, keď im v deň príchodu vôjsk Varšavskej zmluvy
zrazu zomrel manžel a oni zostali sama. Obklopená láskou i starostlivosťou syna a nevesty sa s tým museli vyrov
nať a tak žili ďalej, skromná, milá, vždy plná starostí, aby len nikomu neboli na obtiaž. fďoÁroHceHŕe wo .yŕra?ie 2)

PobpAjŠtMľtsltC ZVCSti

Život dlhý jedno storočie
(dokončenie zo strany 1)
Na slávnosti sa zišla celá ich rodina. Syn, traja vnukovia a šesť pravnukov a veľa
blízkych. Blahoželať prišli z Miestneho úradu za sociálnu komisiu pán Butkovič,
bola tu aj matrikárka pani Kubíková. Pani Rozália Krajčírová sa do pamätnej
knihy podpísala a všetci sme s údivom sledovali pekné písmo. Blahoželať prišiel
aj predseda roľníckeho družstva pán !ng. Martinovič, kde pani Rozália Krajčírová
od jeho vzniku až do vysokého veku pracovala a je najstaršou členkou družstva.
Na slávnosť prišli pozdraviť našu jubilantku aj členovia spevokolu Matice
slovenskej zo Záhorskej Bystrice, zneli krásne pesničky i obľúbená pesnička
Starenky pani Krajčírovej "O Mária pomocnica naša..." a mnohé ďalšie, ba i
s nimi pospevovali.
Bola to krásna oslava a bolo na nej vidieť i súdržnosť rodiny i priateľov. Prišiel
rad aj na zvedavé otázky, čo jedia najradšej a čo ich zachovalo v takej sviežosti
dodnes. Asi by sme mnohých moderných vyznavačov životného štýlu nepotešili,
celý život pracovali koľko len vládali a schuti sa najedli toho čo bolo, ale dodnes
majú radi mäsko "pjekne prerústvé, aby nebyuo suché" zmkovú kávičku "né enem
vodu" a sem-tam i vínečko, aby krv "pjekne prúdziua" a na "svátky stopečku
tuhšiho" najradšej borovičky. Tomu sa dá povedať len "PÁN ŽIVO T".
Drahá naša Starenka pani Rozália Krajčírová, ku všetkým gratuláciam sa pripá
jame aj my z našich novín, želáme Vám zdravie, lásku Vašich blízkych a mnoho
pekných dní v ďalšom živote.
-skog-

äobg rgjpgAŕova/z z /Mg&z'MároäMé orgaMzzácze a považova/z /c/? za jvo/zc/z
parŕMerov. O ŕo/M, co äoAáza/z po/bo/zojpoäárjAe ärzvžjŕvá vyAoMaZ'pre roz
voz obe/, aAo ja bzzäova/z woägrMg obcg /zeŕreba on; /zovorzŕ'. JVaprz'gA ŕo/MM
.M
ärMŽS'ŕevMzcŕvg prgdg/záäza/Mcz
vývo/ poa^z'ja/ porM.šg/zz'/M przMezpov
.s*a/MO.s7aZMO.sZz, Mgzávz'j/oj/ž Ma jŕd/g ;'
ífa/jz'/Mz' äg/ôr/Mácz'a//zz. Mývo/ v porovMaMZ .s ojŕaŕMý/M .svgZo/M bo/ prgrzvjgMý.
ATy.š/z'gMAa drzvŽJŕgvMz'gŕva prgžz'va, rozvž/'a .sa Mdberá í MaäMároäMý c/zaraA/gr
M;g/gM v Európe, a/e Ma cg/o/M jvg/g. Je
pržroäzgMg, že v rôzMyc/z ob/a.sZz'ac/z
.svg/a, v závz'j/o.sZz oä j/zzpMa rozvo/a
gAoMO/Mz'Ay wá rôzMg poäoby. M /j/ŕ;'Ag
a v AaZzb.sAg/' /í/Mgrz'Ag, ^zz'z p/M; gj/g f
äMej / .svq/'g vzäg/ávacze a ojvg/ovg
JaMAcze a /zzápoa'obM .spoZrebMýc/z .spo/Aov. ^ Ara/zbác/z P ÍV "ärzzžj^vá" .s*H
AoMAzzrgMCz'g jc/zopMé voč/ obrovjAý/M
Ao/zcerMoz/z, jpíý'a/'á prvovyrobzz .so
jpracovaZg/'.sAý/M prz'g//zy.s7o//z Mapr vo

ZažAg/ a

MeMMOJMe/' .sz'Zz^ácz'z .sa äM gj

po/'Mo/zo.spoäár.sZvo M ac/zá& a. R ez äoZácz'z, bez poa^/o/y .šzá/zz, žz'vo/za /z,
A/orz a'orába/'zž Má.š AažäoägMMý c/z/zgb.
/Vaprz'gA

prob/g/zzo/zz

wá

j/o vgM jA g

ärMŽsZgvMz'c/vo vg/'wz ä o b rý A rgäb z Ma
/zzga'zz/zároa'/zgz' Mrovzz;'. TVa bzzäzvc/ roA v
oA/óbrz

.sa

v

P ra ŕz 'j/ a v e

zz.sAMZoCMz

E a ró p jÁ y A oM grej, v ráz/zcz A/ore/zo bzzJ e z za.saäMz/Zz'g ^ve/ove/* ra<7}' <
7rzzžj/z'gv,
v Azorg/ zMO/zž Ma.šz zá.s/zzycovza vg/'wz
jz/Mg poj/avg M zg. ^ rz b z c , že nad* (ý w / o
výzMa/MMý/M poäM/'a/zbz p revez/M e zá.š/z-

/M prezzäeM/ re/jzzb/z'Ay ŕ j/o veM jA á v/áä a . Afvj/z'gwAa ärM ŽJŕgvM zcŕva y'g žz'vá a
žzvoZasc/zopM á p rd v g

v

Majz'c/z p o ä-

/M;'gMAag/z, A gäy Ja bM &zM g /MM.sz'gľ vráŕz'ľ A poc/z'vg/' p rá cz z A zärave/MM jg ä/zacAg/MM rozMWM. Po/MÓžg Má/M /gM
jp o/zzpráca a vzá/'o/MMá po/Moc a p o d 
p o ra , /?rgäovjgzAý/w

Ma vžäzgAzz, Aäg

A /gjá p o ŕg/ p ra co v^ ý c/ : w / e jí a ra.s//e
Mezawe.s/MaMo.sľ. A ^ew ôžew :e /e/! .s/o^a/'

a caÁaŕ' Ma zázrak a/eAo powoc, Arŕorá

Spolok Záhorákov s novým richtárom
.S/?o/oA ZáAoráAov v Fra/M /ave J e čŕo&rovo/he zí/rMŽeM/e roJaAov a prŕazMŕvcov Zá/?oráAov, Ma ye/?o ce/e ^7q/';' ZáAorácAa ra Ja . 7?a^a zo .svo/'/cA c/eMov vo// n'cA^ára, A/orý .sa vere/Me p re J.s^/avM/'e Ma ^ c e r e zá/zorácAeAo /ô& /ó/*M. ^ ŕe/ŕo čeó/Me/' /MM^c// .sa vy.s/r;ea'a/
/"aJ výzMawMýc/? 0^0/)M0^7/, pre& /av//e/bv /ľM/ŕMfMe/?o a .spo/ôceM.sAe/;o ž/vo/a ZáAor/a. P o MeóoAow WcA/árov;
pro/é^orov/ <S7ova%ov/, týzMa/MMO/M .s/oveMj/ľOM? a'/r;geM/ov;, /to/ zvo/eMý í/o
/e/'/o če^^Me/ /MM^cŕe /Mg. Cyr// M oravc/A, roJáA z Ja^M/tova, J//:owcMý joreňfseďa Zvá'zM /Po/'MoAo^Oí/ár.sÁyc/? í//*MŽ.s'^'ev 57?.
TVaroJ// ^a v ro^M 79^0 v JaAM/?ove,
vyí^Mí/ova/ ^ o M í/;o/M zeweí/e/^/jM v
R/*Me. ^Á:o a/?.so/veM^ M a^^p// Ma
yMM^cíK e^oMÓwa v J/?D La/?, Me^Aôr
/)o/ zvo/eMý za prea(yeí/M í/rMŽ.sWa v
La/?e / z/MCCMg/?o J/ÍD ZáAor.sM 7V/va.
^ roAzv 79<$3 /zo zvo//// za /?rea'.sea'M
ZväzM JrMŽ^^evMýc/? ro/'M/^ov. Po roÁ:M
79d9 .sa vrá/;7 Ma a'rMŽ.s/vo, M e čo/ v
roÁ:M 7990 o/^äľ zvo/eMý za prea'.sea'M.
^ ^OM! M^OM! roÁTM /?o/ 0/?á'/0VMg zvo/eMý
za prea'^e<7M Zväz M po/'Mo/?o.spoa'ár.s/rycA a'rí/ž.s/;ev ^/ovgM.s/ra. F^M/rc/a
víaA MŽ Me/?o/a /eM če,s/Má, o<7preäjeäM
^a yyžaJova/o a^/vMe pó.soA/ľ vo vzľa-

/?M A /egM/aŕ/ve / A parŕMerow. Po/ba
Me/?o/a /aAAá, rozAoa'o/ .sa /?re /?räcM vo
Zväze. Dŕ*MŽ.sŕew?OM wyí//eMÁ:oMy'e pre^aMý ce/ý y'eAo ž;vo/, A/o/y /MM .svo/ŕw
.s/;ô.soAow / oče/M/'e. NáíwM ča^opMM
po^Áy/o/ p. A7oravč/A rozhovor a /My
s/Me /zo vy.spoveäa/; aAa "ärMŽ.s/evMíAa " / aAo r;'c/?/á/*a Zá/zorá^ov.

7^/zv.*

sŕ za/M/M/'e/we v pívA/Z/cac/-

ácA, Aŕore
ž/voŕ a A/.s7ór/MoAc! Ma ZaAoriý vžďy MÓ/ďe/Me ive//e a
oAí/oA/e, A/ore ye $po/e/:e $

rôzM^/M/ /ô/vMíi/M/ í/rMŽ^/evM/c^va.

MzH/Aa//ŕMrôzwe 5//o/Ay, yv0///0/M0CMe

výroAe a .spracovaMZ w/z'eAa, /Mäsa a/ä'.

^/-HŽ.s^vá, A/ore svo /o a eAoao/M/cAoM

.S*Mprz'A/aäo/z; MČa.s/; v/a.?//;;'Aov z výrob
cov Ma poäMz'AaMz' v /r/zovow prosŕreä;'.
#aprz'A/aä v DaM^Azz až 90% .spracovaZe/!sAeAo prz'e/My.s/z; /e v rzzAác/z ärMŽ.s7;'ev, .sa/Mozre/'//ze že za poa^po/y i/á/M.
DrzvžJ/evMz'cŕvoJe äMe^ Ma/'.sz7Me/'.šoz; /Mz-

s//oM//amorova// rozvo/ v/W/eAa. Pa/r/
JrMŽ^^evM/'c^vo
a/eAo a a ä 'a /e / p o ž ív a s//a /My.ý//eMÁy, A/orá $a
/M//MocAoí/o/M z/*oz//7a v <S*oAo^//, ŕeďa

/M M

aa ZaAon ?

#Afy.š/;'eMAa ärMŽ^/evM/c/va w á AoreMe
v eAoMO/M/cAýc// /eór/ác/: OweMa, Mŕo/?;'.sZov, A/or/ /?/ä<7a//' o ^ o v e ä ' Ma oŕázAz/, aAo r /e i/ľ eAoMO/M/'cAe po.s/aveM/e
väč.š/My /bä/, a í y p rež;/;' začŕaŕAy Aap;'/a/;'zM;:;. PaMý Aa/j;ŕa/;'zwM.y .sa rozvý'a/
/?ez /eór;;, ž;ve/Me a przMáía/ č/eä;; väc.š;Me očyva/e/yŕva. K roAz/
vzM/A/o
v /fMg/;'cAM prvé ^po/re/)Me <7rMŽ.s/vo, Ma
5/oveM.sAM, vo v^eäa/'íow ČZ/zor^Az; vzMzAo/ vo /eArzzár; /&?9 Cazäov^Aý^po/oA
v 5o/?oz';'.ša', aAo yý.s/eäoA Mjz/za ^awo/íz'e/zo AMaza 5a/MMe/a JzvrAovzca. 7eäa
/zocz v rôzMyc/z Ara/zMac/z, Maí/a .sa oäjooveď a rz'eíeMz'e aAzv/MeAo proč/e/MM.
Posŕz%?Me ^a o/y'avova/z rôzMe /brw y a
preMžA/a <7o v^e^Aýc/z y/er; a/e .s rovMaAozv A/avMozv zá.saa'oM a wy.š/z'eMAoM
"5'o/z'i7arz7a a .svo/po/Moc". DrMŽA/evMz'cZvo y'e c/zaraAŕerz'sŕz'cAé q/' przMczpo/M
y'eäMe/zo č/eM^/va, feäa Mz'e poä/'a Aapz/á/;z, /jo ä /ä v/ožeMe/zo /Mq/'e^Azz, Aažäý
c/eM wáy'eäeM /z/a.S'. N a ^/oveM^Azz ärzzžjŕevMz'cŕvo p/MŽ/o o/zrov^Azv zz/o/zzv vzä e/ä v a /o , rozi;'rova/o progre.sz'vMe
/we/óäy, Mpev/íova/o /zo.spo<7ár.s*A:; yz/zv
vz'äz'eAa, /to/'ova/o pro/z MŽerMz'cfvM, a/e
Zz'ež z pro/; a/Ao/zo/zz/Mzv, Megra/MO^MO^ŕ;
a/<7*. TVe^Aôr vzMžAa/z spoŕre/we ärzzž^/vá, výro/?Me í/rMŽ.s/vá z /?y/ove ärzvž^-/vá. 7eM^o yývo/ y'e .spä/ý z .s oAäoAz'/w
jocz'a/zz/MM, Ae<7y .s; ärz/žjŕvá äoAáza/z
Mc/zovaľ "aMľOMÓ/MZM" v yy^ ew e p /áMovawe/zo /zo^oäár^/va. Péä'vyíe 70%
po/MoAo^poäärjAe/' výroby začezpecova/z <7rMŽ.sWá, ve/'Aá čayľ čyZove/ výj^av/?y .sa rea/z'zova/a pro^Zrea'MzcZvo/M
Ay/ovýcA ärMŽ.sa'ev. DrHŽsŕvd v /e/7o
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ja zázraAtz jz/Mg poäobá. /M.špz'rácz'oM a
povzbzvägMz'/M /MMJZ byľprg Máj z vg/'Aá
/zz'.sZorz'cAá jAzvjgMOjľ j/ovgMjAg/zo äražjŕgVMz'cŕva, A/org po/MoA/o prgAoMaľ z
/z'g Míy'ľažjz'g obäobz'a /zojpoäárjAg/zo
vývo/'a 57ovgMjAa.

/MOv/áäMOM OrgaMZZaCZOM /MZ/MO 05*//.
Zärz/ŽM/'e y'eäMM //zz/zäräz; c/eMOV Ma
v^eŕAýc/z AoM^z'MeM/oc/z.

7^/zv.* Aa/z s/e ja rzc/;ŕáro/M Zá/zoráAov. Čes^Ma /aMAc/a. Mza/ž s7c ya /ea
prg/o, a&y j/g odvára// p/ej Za/zoráAov
v Pra//.s7ave, a/eAo /Má/e a/ z'/zep/áay?

7^/zv.* í /
a ž z/e.sa^' roAov Aaí/z(/e/Me
^r/zove Aospoz/ar^a'o. 7o^o Maše zzs///c
ye ča^ío prz'rovMavaae začzaŕAo/M Aa//z-

# P y ľ rz'g/z^áro/M Zá/zorácAg/' raäy yg a/
poä/'a .s7aMov jpo/Azz vg/'/MZ yýzMa/MMá
^VMAcz'a. Jg Zo zárovgM poc/a. ^ýc/zá<7za/M vjaA zo .s/aMov .spo/Azv, v A/o/ýc/z
j;z cz'g/g Ze/7o orgaMz'zácz'g y'ajMg
vy(ýčgMg. O ä og/zraMy Aray/My a žz'vo/Mg/zo proj/rgäz'g, ggz rozvz/'aMz'g a
prg/z/bovaMz'g /z;'jZor;'cAg/zo povgäo/Mza
a ožz'vovaMz'g AzvMrMyc/z a /zz'.sZorz'cAýcA
ŕraäz'cz'z až po p o k o ra JzzčajMg/zo
Azz/ŕárMg/zo, jpo/ocgMjAg/zo, /zojpoäárjAg/zo a .špor/ovg/zo žz'vo/a. 7o /MÓža byľ

/a/z'zMza $(ýw/ Ma//zor.šz'/MZz/opaz/w/ Ma
szroAe vr.s^vy oAyvaŕe/'.sŕva. jExzs/zz/a z
a Mas poz//MzeMAy p r e ä'a/.?z' roxvo/
z/raž^^evMz'c^va a ye z/raž^^evMz'c/vo
Maďe/oa z p r e Más?
*7Vapr;'eAprve/ porevo/aČMe/' v/Me, A/orá a'rzzž.sz'evMz'cŕvo ^Zava/a /Mz'/MO oprávMeMe /or/wy v/a.sZMz'cZva z poäM/AaMz'a,
vývo/' zzAazzz/'e, že prežz'va a o/t/zá/'z/o 6*;'
.svo/'e po.S'ŕaveMz'e z v j/oveM^Ao/M /zo^poäárjAo/M žz'vo/e. Naä'a/e/' /Mq/'zž po/'Mo/?o.spoäár.s'Ae ärMŽ.s/vá roz/zoätz/Mcz
poäz'e/ Ma po/'/zoAo.spo<7ár.s'Ae/ výrobe.
<Spo^re//Mé ärzzž^/vá, A/ore prec/záäza/'zv
/raM.s/br/Mác;'oM rea/z'zzz/M až 20% oč/'e/WM preäa/'a a z'äzz cesŕozz //aäovaMz'a
.szzperwarAe/ov. ľýro&Mg <7rz/ž.s7evMz'cZvo //zá Meza.s/zvpz'/e/MM M/o/zzz prz za/?ezpgčgMZ za/Mg^ZMaMO.s'/;' /e/e.SMe po.s/z'/zMMŕýc/z /bäz v oó/a.s^;' /Ma/o.serz'ove/' vý
roby. Byŕove ärMŽ.s/vá jpravzv/'á 20%
/?yŕove/zo_/ÔMí/M. PAoMOMzzcAg prob/g/My
ja prgŕo äo/yAa/b vo ve/'Ag/' /Mzere z
ärMŽ.s/evMz'Aov a Zeäa obcaMOV ŕo/?ŕo
.š/á/zz. OrgaMz'zácz'e ärMŽ.s/evMz'Aov pre/o
v.sZMpM/M aAo rovMoceMMZ par/Merž äo
roAovaMZ .s /gg;'.s/aZz'voM z výAoMMoa /MoCOM. ^Mažz'/Mg ^a ob/za/ovaľ zázz/'/My
ärzzž.s/gVMz'c/va proj^rcäMz'cŕvo/M par/a/MgM/zz. ^A /MÔže/M /zovor/ľ za po/bo/zojpoäárjAe ärzzžj^vá vz'g/Mg v aAg/

-

/gM j/ová, a/g z'g/z Map/MgMzbz a roz/MgMgMz'/M Ma äro/tMg, AoMArg/Me .sAzz/Ay ja
/MÔžg a /)M<7g /MMJz'gZ' Map/Mz'ľ;' poj/aMz'g
Zg/7o orgaMzzácz'e. 7aA aAo v.šeZcz 5/ovácz a/ Zá/zorácz Zrp;a Mgäzz/zo/M Mg/'gäMO/MOJ/Z, závz'j/z, Mgpra/bz'cZva, Aŕorg
praczz/'á proZz /zá/M. 7a/M, Aäg by j//zg ja
/Ma/z .spq/z'ŕ' a y'gägM ärzz/zg/zo poa^orz'ľ,
Za//z /z/'aäá/Mg Mgprzä/g/'ov, jzípgrov a
jŕavza/Mg ja Ma oajpor
5po/oA Zá/zoráAov Meäzjpo/zzv/'e /MČMy/Mz AoM/a/Mz, zärzzžzz/'g vjaA obrovjAý
po^gMcžá/ a .sc/zopMOJZz /báz, A/o/ý/M
zá/gžz Ma roäMO/M Ara/z, Ma roäáAoc/z.
ľ;bo ägvzŽM ja bzví/g/M j/zažb' tyaž/f' v
projpgc/z Zá/zorz'a.
Jgäzbg jpo/oČMe a v/aJŕMý/MZ Jz7a/Mz ja
/MÓže/Me Hjz/ovaŕ' o Mz'eco z/Myj/zzp/Me,
projpgJMg, Mz'ggo, co Maj prgžž/g a btzäg
Máj przpoz/zzMaZ' bzväzvcz'/M ggMgrácza/M.
- roz/zovor przpravz/ P 5/ezáA -

PobpAÍŠtMtlsltC ÍVCSfí
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Stupavský jarmok

o tv o r e n é

Stupava - Vo štvrtok 14. októbra sa v Stupave na nádvorí múzea Ferdiša
Kôstku konalo slávnostné otvorenie expozície. Po vyše štvorročnej
prestávke, počas ktorej prebiehala rozsiahla rekonštrukcia budov, sa do
obnovených priestorov vrátila expozícia celoživotnej tvorby a vzácnej
pozostalosti po prvom národnom umelcovi v bývalom Československu.
Vleklá rekonštrukcia bola spôsobená chronickým nedostatkom finančných
prostriedkov. Vďaka príspevkom z rôznych fondov a podpore zo strany
mesta Stupava sa podarilo dokončiť práce a znovuobnoviť expozíciu v
pôvodnej kráse. N evyriešili sa však všetky problémy ako napríklad:
vykurovanie, sociálne zariadenie pre návštevníkov a tiež majetkovo-právne
vysporiadanie niektorých objektov. Múzeum bude pre verejnosť otvorené
od 19. októbra v čase po - pia od 8°° h do 15'"h, v sobotu od 8"" do 13°°.
Skupiny sa môžu nahlásiť vopred na telefónnom čísle 07/65 93 48 82 (aj na
nedeľu).
-ms-

w M eM

Stupava - V termíne, ktorý bol rezervovaný pre slávnosti kapusty sa napriek
všetkým problémom uskutočnil aspoň tradičný Stupavský jesenný jarmok. To, že
sa slávnosti nekonali, poznačilo i záujem predávajúcich rozložiť si svoje stánky na
stupavskom jarmočisku. Na kupujúcich čakali v piatok od božieho rána, niektorí
to psychicky nevydržali a odišli. Tí, čo zostali zistili, že Stupavčania nakupujú až
po príchode z práce. Večer na počúvanie hrala tanečná skupina Záhoráci, ktorej
produkcia po polnoci vzbudila spiacich obyvateľov priľahlých ulíc a tým aj ich
nevraživosť, s ktorou sa podelili s mestskými policajtami. V piatok bola otvorená
výstava dyňových strašidiel. So svojimi dielkami sa do nej zapojili deti mater
ských škôl, základnej školy, ale tiež i jednotlivci. V sobotu jarmok, počtom predá
vajúcich chudobnejší, o to s väčšou účasťou kupujúcich pokračoval. Doobeda kon
certovala Veselá muzika, podobne ako Záhoráci, odohrali svoje vystúpenie zadar
mo. Súčasťou programu boli aj ukážky vodiacich psov pre nevidiacich.
-ps-

se& a

Sýiy b/adnému never/ -ve/ká pravda a ove/á váčš/a sMsenos% n/e
yednof//vca, a/e ce/ého /údsŕva. Bez výč/ŕky a n/e v z/om, /do z nás
v/e pochop/ť prob/émy /doré prež/va/ú naš/ nev/d/ac/ spo/uobčan/a. Dokážeme /m pomôc^ a/r poírebu/ú pre/st na drubú síranu
vozov/ry, oparme usfúp/me /cb b/e/ey pa//čke, /dorou s/ b/áda/ú
svo/u cesfu. A napokon s/ pov/eme, že každý máme svoye -prob/émy sŕarosŕ/, fážkosí/ -a možno s/ ešte povzdychneme, že /dov/e,
ako sam/ dopadneme/
S ye//<ýmzáujmom a úspechom sa sŕreŕ/a preze/iŕác/'a vod/ac/ch pso^
/dorá sa po dva jarmočné dn/ kona/a pr/ sŕupavskom Ku/ŕúmom dome.
Pn íýn/7 nev/d/ac/'ch a s/abozra/(ých S/ovens/ca ŕungu/e odde/en/e
výcv/ku vod/ac/ch psov Prvý vod/'ac/ pes vycv/'čený v S P bo/ odovz
daný k//enŕov/ pred p/'aŕ/'m/ ro/cm/ a /f 37. 72. 7998 bo/o vycv/čených 47
psov. Vod/'ac/ pes /e už/'ŕočným pomocn/kom ŕážko zrakovo posŕ/'hnu/ých, /dor/ zabezpečuje /cb samosŕaŕný a bezpečný pohyb. Jeho
ú/oha /e týznamná a/ v ob/asŕ/ psychohyg/eny V mnohých pr/padoch
/compenzuje absenc/'u ž/voŕného parfnera, v/asŕného d/eŕáŕá, č/ pnaŕe/á. Pomáha pre/ťonávaŕ'n/'e/en ŕ^z/'c^é, a/e a/ spo/očenské bar/é/y.
V aranžmá p. Macejákove/, /dorá /e sama cv/'č/'ŕe/kou vod/cac/ch psov
/u predsfav/7/ nev/d/ac/ svo/7'ch pna/e/bv a pomocn/kov pr/amo v akc/7.
O/crem podrobného výk/adu, /dorý zau/a/ der/ / dospe/ýcb, pan/ Soňa
Macejáková predsfav/7a / výsŕavku /oŕogra/// "7/s/c oč/", /dorá pnb//ž/7a
ž/voŕ vod/aceho ps/ka -počnúc od kúpy šŕen/'aŕka, pobyŕu u vychovávaŕe/á a cv/č/ŕe/á až odovzdan/e nev/d/acemu.
/Vevšedný záž/ŕok a predovše/Aým skúsenosť urč/ŕe pr/spe/ú /f ŕo/eranc/7 / váčš/emu pochopen/u a úsŕre/ovosŕ/ /f /údom, /don ž/jú so svo
j/m posŕ/hnuŕ/m. Organ/záŕorom a propagá/orom podobných podujaŕ/'
drž/me pa/ce a dákujeme, ža nás nauč/7/ pozera/'sa o/ro/o seba a /epš/'ev/'d/'eŕ7
-ps-

Konío na podporu projektu
"Výcv/k vod/ac/cb psov"; VÚB Brabs/ava, expoz/ŕúra Kar/ova
Ves Č/s/o účŕu; 300 3 í - 7000336032 / 0200

Keď kalendár, tak "Podpajštúnske obrázky"
nástenný kaiendár na rok 2000
Jedinečný, neopakovateľný, ptnofarebný nástenný kalendár s
fotografiami zo začiatku storočia z dvanástich obcí: Záhorská
Bystrica, Marianka, Borinka, Stupava, Lozorno, Jabloňové, Pernek,
Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok a Láb.
Kalendárium s i vaším menom, väzba - kovová špirála, cena: 180,- Sk.

Už v predaji na nas!edovných miestach:
Marianka - Obecný úrad, starosta, Záhorská Bystrica - p. Horínková,
Čs. tankistov 126 te!.:07/65 95 62 75, Borinka - Obecný úrad, p. A.
Veselá, Jabionové - Obecný úrad, pp. Prokopová, Šmelková, Láb Obecný úrad, Lozorno - Obecný úrad, predajňa Eko b, Pernek Obecný úrad, Piavecký Štvrtok - Obecný úrad, Vysoká pri Morave p. A. lomečková (MŠ), Záhorská Ves - Obecný úrad, p. Antaličová,
Stupava - Kultúrny dom, Mestská knižnica R. Mórica (Mást), Zohor Kníhtlač Gerthofer.
-

3

-

Čsl. tankistov 1
Záhorská Bystrica
841 06 Bratisiava
tel.:07/ 65 95 66 47, 65 95 62 32
tel./fax:07/ 65 95 66 84
www.netax.sk/jjj/
ISI jjj-stav@ba.telecom.sk IE!
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STRESNE SYSTÉMY

V
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STRESNE OKNA

SLOVENSKO
G R U P P E G L E IN S T A T T E N O S T E R R E I C H

# výpočet striech
A navyše * špecifikácia materiáiov
zdarma * poradenstvo
* skiadovanie 1 rok

ÍVCSfí

Z á h o r s k á B v js tric A
V
soboŕu
25. sepŕembra
í&nK&áKMyenM
T ^ ŕ ta...v nede/ú
26. sepŕembra bo/a s/ Zá/iors/fe/
Bysfr/'c/ os/as/a 720-ŕébo výroč/a Zá/con o ocArane paw/H/o/í.
za/ožen/a Dobrovo/bébo pož/amé/70 zboru. Dva dn/ p/né zau;7'mas/ého pro A/ožno ^a /)Mí/e/e á/v/ŕ'prečo /eraz, /reď
gramu, výsŕavy pož/ame/ ŕecbn/Ay b/sŕor/c/<ýcb pam/aŕo/f, /oŕogra///, un/- y'e wnož,s/vo proA/éwov, /r/oré /re/)a
ŕor/em, v/'ŕáznýcb pobárov a mnobo /neho. K os/avám bo/ vydaný a/ bu//eŕ/n, r/eí//' a zo víeŕAýc/: j/rán ,sa ozýva/n
v Aíorom sú pozdravné s/os/á a podá/foyan/e sŕarosŕu Záhorské/ Bysŕr/ce A/a.sy po rôznycA /ypoc/z re/ron.š/rMÁrc//
pána V/ad/m/ra Kubov/ča. Pr/7iovor predsedu DPZ pána ^nŕona L/rdov/ča, voí/^, e/eÁr/r/ny, c/e.?/ a /nýc// poŕre/?Ato/ý ve/m/ dobre vysŕ/bo/ pos/an/e DPZ, že c/ŕ." Voda a oheň, po/da/'sú nýc/; vec/, pnpow/nawe ocAranM paw/č/ove/rom rozumne ov/ádané, sú ve/m/ dô/ež/ŕou z/ož/rou ex/sŕenc/e ž/'voŕa a/o/r.
P o z rie ja Mo yô/ogra//e Zá/?on'/:e/'
na Zem/ vôbec. /Vapr/ek ve/kému po/rro/fu vedy a ŕecbn//(y n/e /e an/ dnes
Fyj/r/ce //e/ec/ré jn/w/y z arc/z/vn pána
vy/účené, že sa voda a obeň občas premen/a na n/č/vé ž/v/y." (/fon/ec c/f.J
7u/e ú/oba DPZ vredy zasahujú, vredy v p/ne/ m/ere p/n/a bes/o, More ma/ú 7?Máo//ä 7vá^a) ŕrocAn zvrcZ/M a Mvenap/šané na b/sŕor/c/re/ zásŕave "Bobu na s/ávu, b//žnemu na pomoc". áow//e y/ /o co o/ya. Men/we ja , pr//)MPr/pravenosŕ'a vycv/čenosf do/razova// v súŕáž/ o Puŕovný pobár sŕarosŕu v áa/M nove áowy o w/zn:i / cZ/róneMe /?Ls7b/; ;'^/o
soboŕu 25. 9. na /br/s/cu 7*J Zábors/fá Bysŕr/ca ŕ/eŕo zbor/ DPZ; Dev/n, /or;'c/re
/r/orá
Dev/ns^a /Vová Ves, Jarovce, Láb, Pusovce a Zá/iorsA-á Bysŕr/ca. Po fvrdom Zí/oM//vo "/<czyýzMawwó
wôžewe
zápo/en/ s/fonč/7/ DPZ nas/edovne; 7. m/esŕo Zábors/fá Bysŕr/ca , 2. m/esŕo "zava&/o" zrozM zw/zMe.
Jarovce, 3. m/esŕo Pusovce, 4. m/esŕo Láb, Dev/n a Dev/ns/ca Nová Ves /en ope/ovaľ wa o/?čoMov /ýw, a/)y
c/?r<3Mŕ/ŕ co wó/MC o MeJovo//// /o zn/súŕáž nedoAonč/V/.
/Va súŕáž/acb a programe sa zúčasŕn/7/ a/ predsŕav/ŕe//a družobného c/7'. Ca.s/o v cM^z/wc oAí//vM/ewe /c/?
pow/o/Áy o zóv/J/we /w /o, co
Jo w o
pož/arnébo zboru z Pa^úsA*a.
Os/avy svo//m spevom pozdrav/7/ a/ č/enov/a spevác/rebo zboru Maŕ/ce w/c/wc. Á"op/M^y, /r/ore .y/MŽŕ/ŕ na //c/?M
s/ovens/ce/ a s/rup/ny VFG/S. Zas/úženú pozomosŕ' bud/7a a/ b/sŕor/c/cá woJ//^M / Oí/í/^c/z jo rozpoí/Jvq/M.
pož/arná ŕecbn/Tra a exponáíy zo 720. ročne/ b/sŕôr/e DPZ. L/vere/'ňu/eme Prvá /a^^ov/c^a /r JoArc/m/yc wo /roMc/
/oŕogra//u p/vébo pož/arnébo zboru v Zábors/re/ Bysŕr/c/, vysv/ac/fu b/s- Á^op^o/:roí/M, zo//o/' <Vo /cA/y oA/'/á
ŕor/c/re/ zásŕavy z ro^u 7933 a pos/ednú b/sŕor/c/rú ŕoŕograŕ/'u z ro/ru 7979 /f %qp/M%<2^/M&M/'e, že /)MJe o/?Movewó, o/e
o/; vše/cŕ /?e/)Mí/ewe
sŕému výroč/u DPZ sŕarú sŕr/e/cač/ru ešŕe ŕábanú /foňm/, samozre/'me /en na ŕ%?%ea[ľ vyí/rž/
ŕ//?aŕ' o /o, oč*y
M<?ŕiŕcŕ/a.
os/ave.
Rož/e wu/y, o/eAo oí//?orMe nazvané
Do dá/še/ č/nnosŕ/ /m pra/'eme ve/á dob/ýcb dn/ a ŕo, čo /m zaže/a/ a/
sŕarosŕa Zábors^e/ Bysŕr/ce V/ad/'m/r Kubov/č c/ŕ. "/en /ýcb/e a úspešné
zásaby všade ŕam, /fde /cb práve poŕrebu/'eme." (/ron/ec c/ŕj

Os!avova!i

po/nn/Áy, označova// /:on;'ec cAo/ára,
yýznawnM Mí/a/o^ľ, vňfa/ľM za í/o&ro,
o/zran/cen/e Mzew/a. Ao/'a Jwe^ v po// a
/reAa /c/: w apovaľ a cArán/ľ, nec/ovo/'ŕe /cA w/c/ľ. í/ ná^ sň na cej/e í/o
Po//w/yna, pr/ Aíar/r/ze, na /ronc/
í/eí//ny a v po//. A/awe c/zránené pa/n/a//y.'
7ro/'/cný .?//p p re J Zrosŕo/oM!,
Xr/ž ^ Ao/y^ow p re J AľMŕo/o?n,
Pown/Apaí//ýw v 7. a 77. sveíove/ vo/ne,
P/aj^ M jv. P/or/ána,
Do?ny na PM/n/c^e/ c. 7J a v Jvo re č.
J7 ,D o w y na H//c/ Já n a /?aAa c. 23 a c.
27,Dowy na M//c/ Ro,ý/cÁré/!o c. 2 a c.
22, Dow c. <% na 7a/ran.sA:e/ M//c/, Dow
c. J.? na 7eíeí///rove/ H//c/, Dow c. 7 na
ZáAor.s/re/ M//c/.

O^/a^né ^we Mv/eá// v Poa^a/.ýŕnn.?Ayc/2
zvejf/ac/; v w/nM/ýc/: č/y/ac/!. Po/ožwe
^/ o/áz/rM, /o naoza/ nec/záwe zJeva^^ovaľ /o, co Z?y náw v ČM<VMcno^// wo/:/o
powócŕ' Mí/ržaľ /MrM/i'c/y rMcA? M e
,swe Aró/Aozra/;/? Co /M necAáwe
í/a/ý/w generác/aw? 7/?a .spow/'en/y na
na.ŕH ne^c/;opnoyľ/?q/ovaľpro// (ýw, čo
^/ce wa/M pen/aze a wožno / woc, a/e
c/ŕ % náročŕnéwM a //Mŕor/c/réwM Javno
vo jvo/'e/' zay/epeno.yŕ/ .s*/ra///;'.

Posv/ac/ra zásŕavy bas/čs/fébo spo//ru 8. má/'a 7932

Spoje, na ktoré môžete prestúpiť z autobusu č. 102
v Lamači na zastávke Vrančovičová (Pant!)
Autobus č. 26 Lamač - Most SNP /premáva pondelok - nedeľu/,
Autobus č. 41 AS Mlynské Nivy - Krematórium -Technické sklo /premá
va pondelok - nedeľu/,
Autobus č. 60 Lamač - OD Saratov /premáva pondelok - piatok/,
Autobus č. 92 Dolnozemská /Petržalka/ - Lamač -Volkswagen /premá
va pondelok -piatok/, Autobus č.110 Lamač -Zlaté piesky /premáva pon
delok - piatok/.

7?//ž/ ja paw/aŕ%a zo.WM/ýc/;. Opá'ľ roz%v/ŕnM w/ejŕa poj/eJné/?o o<%)oč/nZrM
c/??yzanŕéwaw/ a vencaw/. %čerow /)Mč/M /j/ŕ/:a;'.s'veŕŕe/Aa Á;a/:ancov a ^v/ečo/r a
i/r/ľ /ep/o o/w/čArov. ^ /;'c/?ýw jwMf/row .s/awewe n a J w/ej^aw/ /ýcA, /r/or^c/? jw e
w//ova//, a A/or/ w//ova// ná^. JV/č .sa neza/?t/á/o, n/A n/ej'e za^Mí/nM/ý, í/o^/a/'ž//M
//, co veJ/a .spow/naľ. Naí/ /ýw;'/o zá/?raáaw/ .spow/'enoA .sa za^/avwe .s veí/ow/w
/rrá^oj// /Ma'.s'^éAo ž;vo/a a po/r^we Aa Ayľ Á: .se/te /epý/w/.
Právo na ž/vo/ a sŕr/eáan/e raáo^// / .s'MHŕ/:H náw M/o pr/powenM na.š/ w/aá/,
/r/or/ nenec/:a/M n//ro/zo á/Ao jWM//ľ a .yvo/'oM raáo.y/'oM náw MroA/a //e/o
.spow/en/y wene/ /?o/e^/né.

V H ľľK

Ž E . .

.

Mescbvá/en;m uznesen/a o pomenovan/ námesŕ/a sv. Peŕra a sv.
Pav/a v Zábors/te/ Bysŕr/c/ sme sa
odsúd/// /<ob/asŕ/am bez cenŕra n/'e/en v Braŕ/s/ave, a/e na S/ovensku,
do ú/oby osady s u//cam/ bez
námesŕ/a.
Nasŕa/a zmena v zasŕup/ŕe/šŕve. A/a
v/asŕnú ž/adosŕ' z vážnycb rod/'nných dôvodov z/ož/7a pos/anec/cú
/un/rc/u pan/ Magda/éna M/šovs/rá,
m/esŕo ne/ bo/ do m/esŕnebo zasŕup/ŕe/šŕva /roopŕovaný pán Paŕy/ra,
/rŕorý z/s/ra/ vo vo/bácb na/v/ac
b/asov po pan/ M/šovs/fe/. Vo ŕun/rc/7predsedn/č/ty /ru/ŕúrne/ /fom/s/e
/u vysŕr/eda/ pán ánŕon Po/áA.
Ospraved/ňu/'eme sa obyvaŕe/bm
Trsŕ/nsAe/ u//ce, Aŕorá zo zoznamu
u//c v m/nu/om č/s/e vypad/a.

Kino Olympia Záhorská Bystrica
2.- 3.10.
9.-10.10.
16.-17.10.
23.-24.10.
30. - 31.10.

E.D.T.V./USA/
Časdluhu/ČR/
Čas ohrozenia /USA/
Múmia/USA/
Plunkett a MacLeane
/VB/
Predstavenia o 17°° a 19^° hodine.

Detské predstavenia
6.10. RobinsonCrusoe
20.10. Jonatán a čarodejnica
Predstavenia o 13^° hodine.
Stranu pripraviia:
Dr. Gabriela Škorvanková

PobpAÍŠfMMsltC ZVCStí

Jesenné impresie

MAMANKA NA !N<ERN1K
Tí, čo surfujú na stránkach internetu možno už s prekvapením zistili,
že Marianka síce nemá svoju stránku, ale informácií o tomto najs
taršom s!ovenskom pútnickom mieste je na internete veru dosť. Z
iniciatívy občana Marianky p. Jozefa Kráľa a za podpory starostu
obce vznikla stránka Marianka - história a súčasnosť .najstaršieho
pútnického miesta na Slovensku. Oficiálna prezentácia sa konala
29. augusta v sále Exercičného domu (kaštiet) Po príhovore gen
erálneho predstaveného Kongregácie bratov tešiteľov v Marianke
pátera Viliama a starostu obce tng. Blechu, predstavil stránku jej
autor p. J. Kráľ. Verejná prezentácia sa stretla s velkým záujmom
domácich i návštevníkov predovšetkým turistov a pútnikov. Pre
velký záujem sa prezentácia zopakovala v deň púte dňa 12. sep
tembra. Adresa: http://www.home.sk/www/marianka

Vysoká pri Morave - Na príchod jesene sa v tomto roku obec Vysoká pri
Morave pripravila skutočne dobre. V polovici septembra sa sobášna
miestnosť na obecnom úrade premenila na výstavnú sieň, v ktorej deviati
občania a rodáci vystavovati svoje ľudovo -umelecké diela. Výstavu, ktorú
aranžovala ing. Ade!a Macková navštívilo niečo vyše dvesto ľudí.
Vystavovateľov potešila účasť zástupcov a pracovníkov Okresného úradu
v Malackách, ale aj náhodných návštevníkov. Mnohí z našich občanov ani
netušiti, kolko talentov žije v obci. Najviac zaujal svojimi prácami ľudový
rezbár pán Ján Ševčík. Jeho drevené reliéfy a sochy boli ozdobou výstavy
spolu s predmetmi úžitkovej keramiky od autorky výstavy, pletenými
bábikami p. Anny Plachovej, vyšívanými obrazmi Ing. Jarmily
Gebauerovej i jemnými pastelmi Mirky Dvoranovej. Výstavu dotvárali
bohato aranžované dekorácie z jesenných prírodnín a sušín, ktoré naz
bierali deti ZŠ a MŠ spolu s učitelkami. Prečo mala výstava názov "jesen
né impresie", tak preto, lebo zachytávala krásny, ale prchavý okamih tohto
ročného obdobia.
-Dr. A. Tomečková-

_________ R E G IO N Á L N E Z D R U Ž E N IE Z Á H O R !A
správou a s organizáciami zameuž jestvujúcich občianskych ranými na cezhraničnú spoluzdružení a v súčinnosti s 9 obca- prácu s regiónmi Weinviertel
mi -zakladateľmi, v Holíči vzniklo a Južná Morava. V septembri t. r.
Regionálne združenie Záhoria, sa do Združenia prihlásila, rozPredmetom činnosti je vytváranie hodnutím obecného zastupiteľvšestranných podmienok na vzá- stva, i obec Marianka, za člena
jomné spoznávanie, kooperáciu združenia bola prijatá dňa 27.
a koordináciu činnosti so samo- septembra t. r.

Marianka - V máji t. r. z podnetu

Sviatok náboženskej piesne
Marianka -Obecný úrad v spolupráci s Kongregáciou bratov tešiteľov
v Marianke pripravujú na sobotu 30. októbra nezvyčajné podujatie. V
mariánskom údolí pri Lurdskej jaskyni sa od 14. h ponesie týmto
mystickým prostredím náboženská pieseň v podaní malých spevác
kych súborov. Náročná príprava prvého ročníka, predovšetkým
obsadenie účinkujúcimi, bude určite odmenená záujmom divákov a
dobrým začiatkom novej tradície. V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie koná v sále Exercičného domu. Záujemci - účinkujúci sa
môžu prihlásiť telefonicky do 22.10. na t.č. 07/65 93 52 24. Súťaž je
otvorená pre malé spevácke skupiny, vokálne i s doprovodom a tiež i
pre sólistov - interpretov náboženskej piesne.
-oú-

y /as/o pán J. Ševč/7f - ňvďový rezbár a /e/io socba "Jánošík" a "Ruská nevesfa"

Bu čo véstrašid tó 'a fMss Bosorka
/7/v Aforave - Á*jasen; Ma áŕgáŕ/wg roAry MgoJwy.s/ŕŕg/'Mg po/r/ ŕeAvŕcový o/e/w
po zdAorógAy "rečo vý " ^/ro^/oÁr, .sŕro.sŕo'ŕg/Ao, oA/?e, o/e /veo'ovšgŕAýf?: Jo/?ró nó/oJo
o^/ovg zAerM 6oAoŕe/ Mroc^. 7o víg^/ro .so Z?c/o wožwg zož/ľ v
23. jgp^ewAro wo ŕM^o/'íow ,š/oí/;'ÓMg /?o o.s/ovóc/; yg^gw^g/' rovf?oáŕč'M/?oj'ŕŕ.
o/e /
Jo^pg// \y.s/ovovo/; cg&ow 9J /g^v/covýcA ^^oi;'oÁ:ov, y'gjgw /cro/'í/ o MÓpoo'í/e/'í/
0A0 JrzvAý. .SMČo.THg ^o prgí/v/gJ/o
"Ao^on'g^", o/eAo ^/rojMg/oÁr, ^org .so
HcAó&o/í o
A#^
B o so ^ ', oAro Aovorŕo ^^oré /gggf?í/y, oí/Aó^o//

POZľhMh

Oí7 oAcg, /?oí/gA pr/&y^Aov f /*Mí// z/^c/? JMcAov o .s Mŕwŕ w g^o z/g.
Poro/y, A/org vy^gro// MO/'or/g/MÓ/Mg/i/H /g^v/cM o
wo/; vg/'w/ ľožÁrM M/o/:M.
//o/ro^/gc Mfgŕc; Mzwo//, žg wg/'^g o v/ŕoz.sŕvo o cgny, A/org /)o/; sy/nAo/íc%g, o/g prg-

MGSTSKČ KULTÚRMC STRGDKKO STUPhľh h ľVDhľhTGLSTľO HOLOPNMT S) DOľOLUJÚ POZľhŤ
MtLOľMÍKOľ PÔľODMGJ SLOľ€H<M€J TľORBV HU

^ov^g/Áý/K o čŕo&rt/ /7Ó/o^M. ^ zó/?ovy Ao/o v ŕgf? vgčgr v oAc; ŕ?aozo/
Z w/y^
.so MoÁrow/gc vyÁr/'M/ A //^ B 06*07^4^, c/žg Pgŕgr <$gAg/o. 7gw ^/ zo .SHŕ'ože oJn/g.so/,
oÁ:o so MO .spróľMM A7/j^ po^r/, OM^O z^ogÁy Afgrcgí/g.s zo rovwýgA 730 ÁrorMM o cyA/ŕ.sŕŕc^ zó/ozí/ /?o ío^ j^ g yozgro. O JoArM MÓ/oí/M .so poco.s gg/gAo vgčgro .s^oro/o
/mčŕo/wó yÁTMp/wo ^égo zo Zo/zoru, /ongČMÓ
č/owócŕc/i o'/gvcoŕ o o'MÁro^éAor
Fgro Co/Aa. ^ggr vyvrc/?o/;7 zopó/gn/w o^rowÁrg/ vo/r^, /r/orM í/gľow po.s/ov;7;
,š(yr/o í/eO'^ovŕo o o'vo/o o/gc^ov/o p o J vgč/gM/M p. ATo/cAgro. Tŕoí/AroH /to/
o/?/ío.s^q/. yjÁ: y'g p ro vJo, oÁro /?ovor/ /jovg^ľ, žg /)o/?o/ó MroJo ^g/rv/c o y'aď/gwÁ: v
M/'cA prgí/zwowg^óvo /)MO'MCorocMM p/oí/wo^ľ o /^o/?o/o.s/' MroíT^, po/ow MŽ /groz .so
wôžgwg ŕg.šó'Mo ČMí/MCM ^o/;o/M o ^^gJrMy'g^gM.
-Dr /í. 7b?Mg(%0VÓ-

síAľnosinG uľ€D€mc
DO ŽiľOTh h HU Kmžfw
TRK" ROMŕ\HU
/IDOLŕh LhCHKOHČh
SLhDKG ČMV.
StÁľMOSŤ SPOJGf^ SO
STRGTHUTÍM S HUTOROM,
RODEOM ZO STUPhľV h
hUTOCRhM!ŕ\DOU Sh
USKUTOČNÍ ľ SOBOTU
93. OKTÓBRU O 16.30 Hľ SOB^ŠHGJ S!GH! M€STSKÓ+O ÚRhDU ľ STUPhľC
YRSTíWM OTCOM"
ROMhHU BUDG
PGTGR KOtAČK, DRhMhTtK h SP!SOľhT€L
^iSTUP ľOLMÝ.

V/'ŕáz M/S BOSORK4 so z/afo - ze/eno - červenou koronos/ z "baran/cb rohov"
a ŕfyŕ/cou z bod/zakov z /7omébo /esa
-

6

-

P o b p A jŠ tM tlsltC z v e s t i

Vzácna zbierka stupavského nárečia
^7eŕe, že

o á roAw

799<ŕ e%/s/w/e

M

Más

Páz'c/a

JfráŕAycb

z/azýcb, a/e MŽ z Aože zoárazýcb č/as,
Aeá' A/zaz bo/ An/eža a /nz/osľ bo/a
/ásAa. #MŽ sA/op/e svo/e vysoAé oč/ a
všz'//znz7e s/ /z'e sAro/nne /abóáAy bez
Jä/ošne/' Járb/čAy a poČMva/'/e, aAo s/
naš/ s/arz MS/a abeceáoM prep/ácb/z.
Áe/án Mbravč/A (sArá/ené)

s/ o v n A o v Ma/Ara/š/c/:

s/oveM sAýcA M á re č/ p re nz//ovMz'Aov reč/ a M áreč/ .SVoveMsAre/ Ara//My ayg / oAo//a?
D o p o s ia ľ v Mg/ yyš/o 27 zväz& ov, zabrMzz/'zzc/cb M áreč/a 2 vzace/ýcb reg/oM ov

.y/ovensAa., reprezeM^M/e M /M -Sp/š, Cenzer, ZenzpňM, O ra v a , oAo/Ze 7 reMČ/Ma,
7eArov, íý / o v a A ZáAorŕe /Ma /M /zež svo//cb zás/Mpcov. Zas/áž/// sa o /o sp/sova/e/' -Š/e/aM Aíoravčz'A s/ovMz'Aonz zo svq/bo ro áM éb o JaAnbova a p ro /J AľoMŠ/aMňM Pa/Arov/č Ma/M pr/b/z'ž// M areč/e -S*eM/ce.
Do 22. zvázAn - Náreč/e záborácAe s/zzpavsAé - v/ož;7a snabzz, zacbova/' áeázáčs/vo zzašz'cb áeáov o praáeáoy
naša rodácka. ľzá/zne všaA, že /e?? snaba, boe/ ve/'Aá, /M ne.s/ač/. O á oA/óbra
/nz'nM/ébo roAa /eží rzzAopz'.S' .s/ovn/Aa v
//ačz'arnŕ a čaAá Ma /epš/e časy (ť/ na
z/n;7ova/zz'e?J D óvoá? Čz's/o prozaz'cAý,
ánešný, MŽ .sAoro /noáerný.' nz'e .szž AorMnAy. (^záanz'e s/ov/zz'Aa sa zas/avz'/o,
boe/ v JannárZ /. r azz/orAa v no/n M/*obz'/a a/ 7. AoreA/MrzzJ Doposz'a/' vše/^y
s/ovn/Ay eá/cz'e vycbááza/z s Jzna/zč/zozz
poajpc;*oM Aá/nebo /bzzáa AM//zizy Pro
^/ovaA/a. ^/e, /o bo/o... ^AM/očnos/'Je
/eraz z'/zá a /e MŽ /e?? Ma nás aAo sa
rozboánenze. C/ szne sebopnz a oebo/zzz
pr/spevAonz ne/'aAe/' Jz/zančne/' čz'as/Ay
po/nÓC/' /MM Ma sve/.
.S/zzpavsAý s/ovn/A obsabzz/'e cez 3.J00
bes/e/, prz vzace/ýcb z nz'cb SM //a
spes/renz'e nap/sané Ará/Ae azzeAáo/y,
v/ŕpy, r/eAaMÁy a /. ^M/orAa /zež áoň
v/ož//a /zopár Ará/Aycb pr/bebov, A/oré
sa v /nz'nM/os/z Má/a// v Maše/ Anpave.
<S7ovnz'A preš/e/ rnAazn/ sp/sova/e/a
pá/za Äe/ána A/oravč/Aa a čo o ňonz v
áos/ove A s/ovnz'Azz poveáa/, naos/a/oA
poszvá'/e sa/n/.

D Z/M ^, ^MJPCP/
T/ocz roáMverný ZáboráA Áľonš/an/z'n
Pa/Aovz'č yyáa/ svo/ á/bo očaAávaný
ZáborácAy s/ovn/A (7/evz, 7997),
nepos/z'bo/ - veá* aM/ neznobo/ - v ňozn
vše/Ay onaAvé, or/gz'ná/ne záborácAe
s/ov/čAa. yíAo so/M napzsa/ v recenz/z v
í;7erárnozn zýžáenn/Azz.' "/{/' /aA Je /o
enezn zároáeA ešče iječš/bo ZáborácAebo s/ov/í/č/sAa, Aerý /reba ráz yyáa/,
/ebo pá/? Pa/Aov/č sp raco val e/?e///
wáreč/ svo/'e/' roáne/' obce - RroásAebo.
^ //zač sa vyprávy'á ve -S'Aa/Zc/ a ŕ/?áč
0A0M0 Ma^aceA. ("Co áeá/Ma, /o reč

/z?áj/
AMpavsAý s/ow/A A/ágáa/ény Dov/č/čove/' po/vrázM/'e /Mó/ wázor K /M//obo/M
áoAo/zca zas/MŽ//ý s/ov/?/A pána pro/esora Pa/Acv/ča preáb/eba - /MMOŽS/VOW
a b/bAoM /?azb/'era/!ebo /Ma/er/á/M
(zb/era/a až z MS/ s/are/' /Ma/My,
s/arenAy), preŕože /M zatžraáova/a poc//vá žeMsAá r^Aa - //á/'áe/Me /M ve/á
pras/a/ýcb s/ov z Ará/'ovs/va A/vebyMe,
vare/na a s/o/ova/?/a, oá/eva/!/a - "AroJova/?/a " a poá. Je/ záberJe /aAý vyčer
pávame/ pre/o, že /áe o roáe/m 5*/Mpavča/zAív - ž//'e /M MŽ vyše dO roAov.
áVovn/A po/vráz/{/e, že aM/orA//!e
"záborácAe, s/MpavsAé Mcbo os/a/o
c////vé a o/vore/íé pre á/a/eA/ áoAorá/?. "
Cbce Mpr/wMe pr/sp/e/' A zacbova/7/M
"roá//!Mebo s/r/ebra", zaprášených

s/arýcb A/ewo/ov, A/ore sa zo ž/vo/a
/ieMpros/?e yy/ráca/M. Ocen/ľ /reba /!/'e/e/z zá/ábm áwe.s MŽ e%o//cAýcb s/ov, a/e
a/ vzácne Ms/ov/a, r/eAanAy a pr/s/ov/a
s Mesw/erMy/M /Me/a/ôr/cAýw nábo/'o/n.'
^ ň / p reá waš/w, aň/ za naš/'/M (Žewa
cbmáá aAo /a/a). 7reba pocbvá//7'pa/!/
Dov/č/čovM, že sa nebá/a a/?/ os/re/s/cb
s/ov, pr/'/nerov a obrazov/ 7e/z š/rá/éA
vypááá, JaA Aeby VMM scaM. (7e Arz'výj
A are časy zzázM evoAzz/M a/ osobMe
/aáezze spo/wz'e/?Ay aM/orAy /za /'/záové
//ečeb/zé praA/z'Ay, azzeAáo/y, poves// a
pesw/čAy. Mz/ovzz/Aa AMr/ozz/po/ešz przbeb, A/o/ý yysve//zz/'e vz/zz'Apop/z/árMe/
pz'es/ze P Áľrz'š/o/a P^se/ebo AzzpavsAá
Arč/na Je s/MM/ná... Je /o vzácny rMAop/s, /ebo Je nabz/ý nazbz'eranýznz
ž/v/nazn/, /zpez/z'vo yyseáený a zzpravený, áóA/aáne Mz*obená práca, A/ore/'
ne/noŽMo Mprze/' n/e/ezz poMČen/e, a/e a/
z/wyse/ p r e bM/nor a poézz'M. ZáboráA sz
/M over/ s/are boáno/y, na A/oré MŽ sá/n
pozabMáo/, A'ezáboráA sa pobav/, /Mož
no / zas/zze/e na be/árs/vacb s/a/ýcb
"Azzpay/anM", A/orz /zerozMzne/z' /en
bmav/čAázn "ze/á", a/e /na/z áos/'
cbocbznesM, ž/vo/ne/' /nziáros/z a z'ozša/^
nos/z.
Kársno/n seá/zacAozn ž/vo/e sa orz'en/ova/z s "brMbzz JeznnoscM" - s ve/'Aozz
Jeznnos/oM, zzč/// áe/z na pr/A/aáocb,
neznáša/z Já/ošzzos/' a /ož, /ebo záborácAa rov/na sz vyžaázz/'e poveáa/'
vše/Ao "/za rov/nM". 'Wegáo rob/ a
ňegáo sa rob/, že rob/." 7/zzznorne sa
Aar/Azz/'e áarowné yyseáávanz'e, /ára/zz'e
a A/ebe/en/e, yy/ábovan/e a naparova/z/e. (7ap/'e/ JaA Avarg/a. Neby/ /eb/a a
/naMýcb ArM/np/MJe z/e - nerob sa /aAý
áó/ežz'/ý/)
5/MpavsAý s/ovn/A preás/avzz/'e bo/ove
básnz'cAé boáy/ 5*/?ežz'e/zAe s/arz bovorz/z
"sop/áz?", "sňebové gM/e" bo/z b/e/e
Avezy Aa/z'ny, "sráčz" Je /enAá ba/Mz/na
/zazaAMrovanz'e... PreAvapzz/MceJe s/aroáávne pozne/zovaw/e azz/obM.!M "š/á/zžáA" - zre/'zne áopravný pros/rz'eáoA,
A/o/y zr/aáz/ š/á/. Osobné aM/o preás/avova/o vo/'aAeáy /zz.YMsnzž vec - vo/a/o sa "bzxáA".
Poéz/e Je vys/Mpnova/zz'w zvz/Aoyýeb
zv/áš/nos/z áanýcb v nároáno/n JazyAzz,
s/MpavsAé náreč/e Je š/ávna/é, zznyse/né, s bq/'ný/n poč/o/n syAavz'eA, Je /o
roz/braný JazyAoyý cz/, rozparááený
gén/MS /:zázz, sve/ sve/zzez, Arása Arászica, /zna /znzvca z swr/'s/nr/zžca, á/v áz'vMcz. PoMČen/e Je /M vzzaáné, Aažáá
MAážAa áobrébo //zravM aAo /no/zš/rancza, Ao/áč Je /zz oázzzena aAo obroA
býva/ p/a/boM Aoňo/n za z'cb s/a/očzvý
zber Dq/'e/nná przpo/nzenAa s/a/ýcb
-

ÍVAáfAy zo s/ovMz'Aa
ís.<ŕ<?;
('názj - Mraá a/ bzzáova
správy gró/sAycb /esov v 37zzpave
Jo rŠ M S (zas/ar^ -preááavoA, zá/oba /za
n/'ečo
JôŠMa - bzTzbá ve/'Aá áosAa
Jô/e/, Jô/e/Aa - ča/zvnené Ares/o
Jra/ (zas/ar^) - vo/'no
Jra/c/AMerAa (zas/ar^) - cbyžná v Aaš//e/z
fzz gró/a Á*áro/yz'bo)
Jrzy/r a Jra/z'rAa -pár/A za/Mbenýcb
Jra//a, Jra//eM^a (zas/a/:^) - 7. ,s7oboá/zá
žena.,2. s/ečna, s/eč/nAa pr/ áe/'ocb (v
pansAýcb roáz'nácb)
Jŕa/p/ac (zas/ar) - vo/ne przes/rans/vo
Porš/O M /

fs.732;
pzzcováA - robožAa na čz's/ezz/e obMv/

(/preá áveraw/).'
Ga/zba /za ob/'ecb s/ra/zácb
^ Afásce Jeána /ec/zzAa péA/z oszžcb.
7aAý Ae/ý nz/'e// M ň/cb šec/ ve/z'ce rááz/.
TVa cezzý p/ecb roz/áb// ces/o, nanbo
áa/z /r/zAz/J /eAva/; Ae/ý ešče posypa/z
osMaázený/n /naAe/n. Tľozzáč rozvoňávaM, šecAýzn zzž /éA/z s/z'ny. ^by byM
Jrzšče/' yycbMááMý, vys/rčz/z bo preáe
ávera na ze/n. JaA na po/vorM, aAoráá
J/eáy A n/zn /šezz Ao/nz'nár. TJ/eáza
porááAn, vy/ézezz na oszžcb, - reAzz
"nezanešvárz'zn z/n Avarzý/; /nosz'zn sz
poráázze opMeova/ bozý". Ze /o neňz
pMcováA zbaáaM, až, Ae/ áo oszzcba
sAoro po č/á/zAy zabzžAezz.
^ .7 9 J;
vyAocz/ (sa) - 7. vyAo/z/' (sa), preAo/z/'
sa (na san/acb, áz'e/á v Aočz'Azz)., 2.
yyAo/z/' sa (zvz'era/á)
JaA /n/a yyAocz'zzo Re/zeáyAovýcb bep/sAo
A/á/nz'nAa /nz ^ypráy/'a/z', že sezn byzzá
Aonc pob/eáné ázz'/á/Ao.
Ae/ /n/'a
vy/rnázz/z, že se/n vyb/éáazza JaA
a/záe/zčeA. 5poá Aabá/Aa (reA/z'Aa) zn/
yys/rčz7z Aréz/z'čeA s caná/z'čAa/na, na
bzzavz'nAzz nasaázz/z čepečeA, zaba/z/z áo
š/yAera/'ove/
áMcbenAy,
preváza/z
vyA/pon/ezn a poMOŽz/z áo AočárAa. TVa
ázzcbence, Aerzz /n/a zaA/y/z byma p/'eAňe
yypzg/ovaná šzýAovaná c/šAa a znobzzo
sa z/ na špaczrAM. 7o MŽ na /zz/a
neáočAavo čeAazzo PeneáyAoyýcb, a/e
/rz'nás/ročn/ ázz/ca, Aeré/zzzz že se/n sa
ve/z'ce /Ňb/na. Cboázz'na zzz/'a vozz/ a
prepŕáa/ sa se znnM /neázz Aa/zzará/Aa/na. A/a/nz'nAa že z zzz/'a rááz/ ááva/z, no,
a/e ene/n áo/á/, poAá/ neyyvéáma ve/z'Azž
jMcb/ov/nzz.
Dze/Č/sAo brzzbé, a rozM/MM ňz'gáe.
^ýsw/čzMa /n/'a na vŕšeA a o/á/ pMsc/na

7
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AočáreA sá/n. 7en sa áo/e prevrác/n, Já
sezn z ňebo vypaázza a cbzzva, /abo
vnoby/ Pšče ščasc/, že /o z vera/záy
naše/zo áoznM zab/éá// /na/nžnAa a
zz/eAa/Z zzz/'a re/ova/. ŕľe/ se/n sa /zaJ/eAn
neáorazz'Ma, nzobzza sezn sa Mázzsz/.
Naš/; /zz/'a /eža/ áo/e bzzb/nAM a šecAo z
Aočára na /zz/'e. 7o sá/n aná'e/z'čeA
s/rážn/čeA š/ázz naáe /nnzv, že sa /n/
Aonc n/c nes/azzo/ yí/e, co sznr/ nezebere, poAaz/.
N a /e/n z's/é/n vŕšAzz, Aerébo ánesAa/ na
s/zzpavsAe/ Ä^rezne/z/c/ MŽ neň/, se/n sa
/zesAzžr na saňácb vyAoc/Ma ešče /noc
rázzž.
(zž/yvAy zo s/ovnz'Aa)
Čo

s

ŕý/M Mrob/ŽMe?

Zo vše/Aýcb s/rán a zžs/ á/zes počnvazne,
že n/e SM penz'aze.
N a šAo/s/vo, na záravo/nz'c/vo, na
A:z//z;rM, na Aana/zzác/e, na AMrenz'e, na
/ep/M voáM, n/e/ MŽ po/na/y n//'aAe/*
po/ožAy, na A/or M by penz'aze eš/e bo/z.
Ne/MMSz'/ne pocbybova/' o /o/n, že n/e SM
penz'aze an/ na yyáanz'e /ob/o s/ovnzčAa.
P o prečz'/anz boe/ /en zžryvAov zo
s/ovnz'Aa panz Dov/č/čove/, A/o/ý Je MŽ
przpravený áo //ače, s/ Mveáoznzz/'e/ne,
že sa vááAa /ze/nzz A názn pr/bovára/M
naš/ "s/arz", aAo z'cb zn//o nazýva
A7a/'.s/er A/oravč/A. ^ zny, po//cbzz /
nab/as b/ásAzz/'ezne, s/abz'AM/ezne s/ov/čAa, A/oré ná/n cbzz//za/'zž aAo "/nas/ný
cb/eba s c/bzz/zž" oá s/arenAy a przpo/nzna/'zz ná/n nz'e/en áe/s/vo a zn/aáé časy,
a/e a/' /ýcb /'Má/, A/orz s naznz MŽ
neAráča/'zz a oá/š/z na večnos/'.
Zbz'era/ne a s /ásAoz; opa//TZ/'e/ne s/aré
brnA).', b//nené nááoby, reš/anrzz/'e/ne
"ŠMb/ó/ové Aosňe", zízAos/Z/vo opa/rzzJe/ne s/aré Jb/ogra/ze.
čo JazyA?
5/ová a s nz'/n / áMcbovné boba/s/vo,
A/oré
obsabzz/M a
roz/nnoŽM/zz?
Zozb/era/a názn z'cb vzácna žena a boe/
Je /á/o zb/erAa rovnaAo Arásna a pes/rá
aAo zb/erAa á/voArásnycb zno/ý/'ov,
preása Je eš/e vzácne/'š/a. Mo/ý/e za
s vo/M Arásn zap/a/z'/z ž/vo/ozn, s/ovz'čAa
zozbz'erané v s/ovn/čAn szž ž/vé/
Čo s /ýzn zzrobz'/ne? /<zz/orAa zzž yyAona/a svo/' Ams, svo/ á/e/ po/ožz'/a názn
57zzpavčano/n, ZáboráAo/n p reá oč/,
aby szne zzverz'/z, /ebo prz'zna/'/ne s/, /ny
szne sAôr "/oznáš/".
ATože/ne oá ne/' cbcz'e/', aby nánz bo eš/e
a/ yyáa/a, aby ná/n bo cboáz'/a po
áoznocb ponzzAa/'?
DoAážezne zzbránz'/' p reá neprz'azňoM
á/e/Ao, A/oré názn vracz'a zvzzAy a pocz/y, A/oré sa yy/ra/;7z sAoro áo nenávra/na?

Obraciame sa na všetkých láskavých
sponzorov a mecenášov, ktorí majú
chuť a sú ochotní pomôcť priviesť
na svetlo sveta slovník Nárečie
záhorácke stupavské, aby sa ozvali
na telefónne číslo: 07/65 93 43 12.
Pave/ .SVezáA

P jb p A jŠ tÚ M s ItC ZV C Sfi

Utrpenie tgnáca Juračku, bývatého farára Oslavy výročia farnosti
v Lábe, mučeníka siovenského v r. !848
/gnác Juračka 72 - ŕy /ábsky farár národ// sa s/
Kopčanocň pr/ /-/o/zč/ dňa 7. mája 7820. Po
zakončení ško/skýcň šŕúd/'/ v Ska//'c/, Jászberény/, Pešŕ/, Prešporku, V/'edn/ - dňa 3. apr/7a
7845, pr/mašom Jozefom Kopáč/n? vysväŕený
bo/ za kňaza a 20. /ú/a ŕ. r usŕanovený za
kap/ána do Sŕupavy. 7ú ňo zasŕ/'ňo/ rok madärske/ revo/úc/'e proŕ/ rakúskemu c/sárov/,
rok 7848, kŕo/ý mu pňn/eso/ nesm/erne a ne
konečné sužovan/'e a prenas/edovan/e. Ako
sám vyznáva preŕo, /ebo už ako k/er/k z ň/bky
srdca mŕ/ova/ národ s/ovenský a ako kap/án
naŕa/77, že /e presvedčeným S/ovákom.
Ka/váňa /eňo zača/a sa dňa 24. sepŕembra
7848 v nede/ú, keď po odbaven/' s/už/eb Bož/cň na ////a/ke s/ Pa/'šŕúne, zo zveda vosŕ/ zam/'eša/ sa do zásŕupu /úd/^ č/'ŕa/'úc/'cň na proŕ/'vne/ sŕene vy/epenú
vyň/ášku. Preč/ía/ ŕ/ač/'vá, ktoré v ŕrocň reč/ach
naňadbva// úradne ob
čanom, že v budúcnosŕ/
všeŕc/ä pod ŕárc/iotv
ŕážkýcň ŕresŕov /en ma
ďarskému m/'n/'sŕersŕvu
ma/ú byŕ'pos/ušn/. Vyseda/úceňo už na voz,
kŕo/ý ňo ma/ zpáŕ' v/ezŕ'
do Sŕupavy os/ov/7a ňo
odrazu /edna žen/cka;
"pros/m pán kap/án, čo
/e ŕo ŕam vyvesené?"
On /e/ odpovedá/ /en
ŕýmŕo /edným s/ov/čkom; "p/eŕky/" Za ŕo ešŕe
ŕen /sŕý deň ňned ňo
uda/ /sŕý /Vemec v Pa/'
šŕúne býva/'úc/ pod me
nom Scňre/'be/; pove
rený pozorovan/mn kap/ána, sudcov/ zemanov
Ada/berŕov/ Buócov/ v Sŕupave, kŕo/ý ňned'zas
ako bur/ca /údu dá/e/ ňo uda/ v/ádnemu
kom/sárov/ ÍJ/'ňázymu v Braŕ/s/ave. 7en, a/e
okamž/'ŕe nanäd/7 uváznen/e /eňo. Dňa 70.
okŕóbra o 77. ňod/'ne v noc/, naŕo župn/ňa/dús/, obsad/ac každý východ z /a/y pod veden/m svo/ňo ve/ŕŕe/ä, zobud/7/ kap/ána
Juračku a ukážuc mu p/somný rozkaz, výzva//'
ňo, aby /oň nas/edova/. Súčasne zňaba// mu
všeŕky p/sma, //sŕy ešŕe a/ p/šané kázne. Ako
sám p/se, bez sŕracňu vysado/ na voz, pred
/arou už čakajúc/ s jedným ňa/dúcňom a dósŕo/'n/kom gardy dú/a/úc, že beňom pár dn/
dokáže sa /eňo nev/na. Lenže /náč sa sŕa/o/"
Ako sa dá/e/ p/še vo /arske/ kron/'ke, /. Juračku
ako z/oč/nca uväzn/7/ a /eňo väznen/e ŕrva/o už
n/'eko/ko týždňov. Až 77. novembra bo/ pre
vezený do Vodne/ kasárne (Wasserkaserne),
kde bo/ vypočúvaný. Po výs/ucňu zosŕa/ väz
nený v kasárňacň. Medz/'ŕým Juračkova marka
pož/ada/a c/'rkevné úrady aby "orodova//" za
/e/ syna u Ľudov/ŕa Kossuŕňa, vodcu revo/úc/e. On svo/e rozňodnuf/'e podm/'en/7 vy/adren/m "Domobraneckéňo výboru". Kanon/'k

Forgáč sa podu/a/ na cesŕu do Pešŕ/ a vymoňo/ od L. Kossuŕňa //'sŕpre ň/avnéňo kom/sára
Csány/ňo v Braŕ/s/ave. Rozkaz vodcu
madárske/ revo/úc/e zne/, aby vo/enský súd
odovzdá/ Juračku c/'v/7nému súdu. Ešŕe v ŕen
deň bo/ /. Juračka odvedzený do k/ášŕora
Franŕ/škánov. Madárske vo/'ská však pod
ŕ/akom W/nd/scňgrräŕzove/ armády opúšŕá//
svo/e poz/c/e / Braŕ/'s/avu. Fvakuova// a/
väzňov;
medz/
kŕo/ým/ bo/ /' náš
kňaz. L/väznený bo/ v komárňanské/ pevnosŕ/,
pr/čom
/eňo
deporŕác/u
sprevádza/
podráždený a nenáv/sŕný dav. Pre prep/nenosŕ'
vázen/a bo/ dá/e/ deporŕovaný do Pešŕ/. /Va
/od/ ňo os/ov/7 /eden sŕrážma/sŕe/; kŕo/ý bo/
ocňoŕný Juračkov/ pomôcŕ' odovzdaŕ' /n/ormác/u braŕov/, kŕo/ý bo/ v Pešŕ/ /ekárom. V Pešŕ/
bo/ uväznený vo vo/'enskýcň kasárňacň, kedže
/s/o
o
s/ovenskéňo
kňaza, /eňo vázn/ŕe/za s/
mys/e//, že sa dopusŕ/7
ŕýcň na/'váčš/cň z/oč/nov.
/Va ve/ké šŕásŕ/'e pre
Juračku sa ukáza/o, že
spom/ňaný sŕážma/sŕer
bo/ pocŕ/vý a spo/áň//vý
cň/ap, kŕorý odovzdá/
odkaz /eňo
braŕov/.
(J/áv/7o sa mu v ŕážkom
vázen/ vdáka úp/aŕkom,
kŕoré od braŕa dosŕáva//
dozorcov/ä. Medz/'ŕým
c/sárske - rakúske vo/sko
doraz/7o do Bud/ňa a zo
4. na 5. /anuár odŕ/aň/o z
Bud/na madárské revo/učné vo/sko. Zobra/o
so sebou a/ významnýcň
väzňov; avšak na Juračku
zabud//. V ŕom čase do
Bud/ňa voš/o c/'sárske vo/sko a s n/m / s/oboda pre s/ovenskéňo kňaza - obv/nenéňo z
pans/av/'zmu. Zňodou oko/nosŕ/ v dome, v
kŕorom býva/ Juračkov braŕ sa ubyŕova/
p/ukovn/k R/'ed/ z vo/ska cňorváŕskeňo bána
Je/ač/ča. Juračkov braŕ ňo okamž/ŕe pož/'ada/
o radu a pomoc pr/ vys/oboden/ väzňa zo
ža/ára. Z väzen/a bo/ vys/obodený dňa 8.
/anuára, za čo sa /s/e/ osobne podákovaŕ'
bánov/ Je/ač/čov/, kŕo/ý mu da/ spňevodný //sŕ
/pen/'aze na cesŕu do Prešporka ( Braŕ/s/avy).
Dňa 79. /anuára 7849 sa vráŕ/7 do Sŕupavy a
74. marca ako /arárzača/pôsob/ŕ'na /ábske/
/are, kde dňa 27. augusŕa 7899, ako okresný
dekan a /arár zomre/.
7/eŕo záp/'sky pocňádza/'ú z pera /gnáca
Juračku, kŕo/ý /cň zap/sa/, ako sám uvádza "...
preŕo, že aby kŕo/ým P Boň dopra/e šŕásŕne/š/e časy v/de// , že v X/X. sŕoroč/ rak ŕrpe//
S/ovác/ pod v/ádou madárskou, ako kresŕán/a
prv/ pod prenas/edovan/m c/sárov r/manskýcň." /pod/á spracovan/a Karo/a Havrana,
/aráravíábe, 7937)
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Láb - V sobotu 9. októbra sa v Lábe konali oslavy
666. výročia farnosti obce Láb. Súčasťou osláv
bolo odhalenie pamätnej tabule duchovným
otcom, ktorí vo farnosti pôsobili a tiež pamätnej
tabule Ignácovi Juračkovi pri príležitosti 100
rokov od jeho úmrtia. Podujatia sa zúčastnili pred
stavitelia okolitých obcí. Za mesto Stupava
položil kyticu na hrob Ignáca Juračku primátor
mesta. Meno tohto kňaza a národovca je spojené i
so Stupavou, kde pôsobil ako kaplán práve v rev
olučnom roku 1848. V Stupave jeho pôsobenie
pripomína pamätná tabuľa na farskom úrade,
ktorá bola odhalená v roku 1993.

Zázračný
kameň
V obci Kuchyňa dodnes stojí kaptnka sv.
Rocha, ktorú dal v roku 1703 postavit per
necký farár Martin Haršáni. Na tomto mieste
- na túkach smerom k Perneku - ju vraj
postavit preto, tebo tam sa nachádza) tzv.
posvätný kameň s Kristovou šľapajou. O
ňom píše kronika, že kameň sa našiet pri
stavbe mtyna pri kostote, kde zavadza). Bo)
zvtáštny tým, že pri udretí naň striekata z
neho tekutina podobná krvi. Na radu miest
neho duchovného ho vraj natožiti na voz, do
ktorého bo) zapriahnutý pár ešte nevinných
"statkov" (asi mtadé junce) a kam ho doti
ahnu, tam ho mati ztožiť. Dotiahti ho na
miesto dnešnej kaptnky sv. Rocha, tam
zastati, tak tam kameň potom zhoditi. Na
tomto mieste pri studničke postaviti kaptnku.
Ľudia opriadti kaptnku i studničku mnohými
uzdraveniami, najmä očných a kožných
chorôb. V roku 1760 prišti s dovotením
cirkevnej vrchnosti Stupavania a vo všetkej
tichosti kameň odviezti do Stupavy. Tam ho
zamurovati vraj do záktadov zväčšovaného
kostota. Tento dátum by prestavbe kostota
odpovedá), tak je to zaznamenané vo farskej
kronike. K tomuto prevozu sa viaže legenda
v ústnom podaní. Kameň bo! veľmi vetký a
tak ho naktadato 7 ľudí a voz ťahato 7 votov.
Do roka zomreti všetci siedmi a uhynuti i
voty. Totko tegenda. Podľa stov súčasného
farára, ktorý v Stupave kameň hľadat, je vraj
za ottárom asi do potovice krytý ottárnou
menzou, na ktorej je vstavaný. Je čer
venkastej farby, otesaný. Čo na to môžeme
povedať dnes? Nebo) to azda nejaký mete
orit, ktorý čiastočne opracovati a nechati na
mieste? V tej dobe sa o niečom takom
nevedeto a kameň by si zastúžit väčšiu
pozornosť a voda zo studničky tiež. Pre
dnešných chcemických anatytikov by nebo)
probtém preskúmať vodu po každej stránke
a spraviť i rozbor kameňa. Potom by sme
mohti oddetiť tegendy od pravdy.
Na miesto, kde býva) kameň, postaviti
kamenný kríž, ktorý tam stojí dodnes.

podľa: MVDr.P Hatton: Z dejín obce
Kuchyňa,
Vydata obec Kuchyňa, 1994

P o b p A jš fú n s k c z v e s tí

Anna Tomkovičová

finančný poradca
bezpiatný klientsky servis
Chcete vedieť:
- ako najvýhodnejšie sporiť?
- ako získať najiacnejšŕ stavebný úver?
- ako najiepšie zabezpečiť seba,
- svoju rodinu a majetok?
- ako si zabezpečiť právnu ochranu?

Rada Vám odpoviem na všetky otázky.

Kontakt:
%
^
0905 22 60 23
07/ 65 93 38 02
Nová 168, 900 31 Stupava
ST1A V

AYET - ELEKTRO
Marchéggska 2, Stupava (oproti Domovu dôchodcov)

Vám ponúka
TELEVÍZORY
TV STEREO
VtDEÁ
STEREO SYSTÉMY
CHLADNtČKY
PRÁČKY
MiK. RÚRY

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

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

Otvorené:
Po -Pia:

9OO.13O
O ^OO.-jgOO
So:

Te).: 07/ 65 93 39 77

*kp)wp!etjné re^amjté ítqžAy*
!#re!#e 3jnTe;yčte!#& nwamy
"interiérové a exteriérové info !y;témy*
"rezanie a tepenie. nápisov zo !amo!epiatith
fó!ii na autá, v ý ^ ? o!aít§y...*gravirovanie
ftremnytf) taouľnetottac oop); trtoek
,
'T E L :
221 0 8 ?
.
ftockovammpottaí dáždnikov, zapa ovacov...

STAVMiX pius, spo!. s r. o., OBCHOD SO STAVEBNÝM! MATERiALMi
Žetezničná 53, 900 31 Stupava
Tei.: 07/ 65 93 47 33, 65 93 58 80, 65 93 59 50
Fax: 07/ 65 93 59 48

Ponuka stavebných materiálov
H cement, hydrát, omietkové zmesy BAUMiT
H cementotrieskové dosky CETRiS
n komínový systém SCHiEDEL
H p!etivá BC TORSiON
n tepe!né izo!ácie TEL minera! w oiie, iSOVER
n YPOR, HEBEL, YTONG

H sadrokartóny, strešné okná VELUX
H siete do betónu, zárubne
a iný materiá) pre hrubú stavbu

VŠETKO POD JEDNO U STRECHOU

AKCiA
tehiy POROTHERM

PobpAjŠÍÚMsltC ZVCStí

the

company

f or wo me n

PERCEIVE
z ŕ f iy s ŕ /

A

,

H

Potešte svojich najbližších darčekom iba za

549,- Sk 50 mi

.^STL.

Označte krížikom, čo Vás zaujíma, odstrihnite a pošlite na adresu:

P

R

O

AVON Cosmetics a.s., Prepoštská 9, 811 01 Bratistava

T T
l l
^

Iľ! Rozhodta som sa bez akýchkoľvek záväzkov poznať katalóg firmy AVON Cosmetics

O!
^

°

O Rozhodla som sa bez akýchkoľvek záväzkov poznať podmienky poradkyne firmy
AVON Cosmetics

CENTRAL

Meno a priezvisko:..................... ............... .....
Utica:.......... ................. ............ PSČ a mesto:
Vek:....... ...........

č. te!.:...............................

*381
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i 50,- Sk

AND

J

E

C

T
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EASTERN

tL

EURÓPE

I'A I! NA

f;KI;!!)i A

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

Trvatka medzi škridiami

STRECHA ZADARMO!
Až do 131. októbra

Rozhodnite sa pre strechu z pravej páienej škridty
________________________________________________[Tondach od 13. do 31. októbra 1999. Ak ste si v tomto
termíne kúpiti strešný systém Tondach, budete zaradení do súťaže Strecha zadarmo, v ktorej máte šancu
vyhrať späť p!nú výšku sumy, ktorú ste zaptatiti za svoju strechu Tondach. Okrem toho môžete získať ďafších
5 hodnotných cien.
. cena
. cena
3. cena
4. cena
5. cena
6 . cena
1

2

Podmienky súťaže

STRECHA ZADARMO
10 OOOSk
10 OOOSk
10 OOOSk
10 OOOSk
10 OOOSk

Vyplňte návratku, priložte kópiu daňového dokladu,
uveďte adresu stavby a pošlite ich do 15. novem
bra 1999 na adresu:

TONDACH SLOVENSKO, spo). s r.o.,
Hviezdostavova 169
900 31 Stupava
Obálku označte heslom "STRECHA ZADARMO!"
fSúťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby,
nie podnikatelia.)

.A i-.___
[Vieno a priezvisko:
Ulica:
M esto/obec:..
Adresa stavby:
PZv8/99

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

'

SLOVENSKO
GRUPPE GLEtNSTATTEN OSTERREiCH
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Mote! & Motorest
TR! VRTULE
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diathičné odpočívadto

TEL/FAX: +421 7 65936088

úľ C ŕž ? ? 2 (3

Pozývame Vás
do novozrekonštruovaného
zariadenia

pre POdnikateRw:
ŠKOLENIA
SEMÍNÁRE
PREZENTÁCIE
FIREMNÉ POSEDENIA
OBCHOD. JEDNANIA
KARY
UBYTOVAME UBYTOVANIE

pre súkromné osoby:
SVADBY
PROMÓCIE
POSEDENIA
JUBILEÁ
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Využite
í/vádzac/e ceny
a
vyskúšajte nás

STUPAVA
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PRVA KOMUNALNA BANKA a.s.
pobočka
Radlinského 2
901 01 Malacky

PRVA KOM UNALNA BANKA

Vážení ktienti,
oznamujeme Vám, že na vybraných vkiadových produktoch P R V E J KOM UNÁLNEJ BANKY a. s., sú s
účinnosťou od 1. 10. 1999 piatné nastedovné úrokové sadzby:
Týždenný termínovaný vktad (min. výška vktadu 100 tis. Sk)
12,8% p.a.
Termínovaný vktad s viazanosťou 1 mesiac (min. výška vkiadu 40 tis. Sk)
14,5% p.a.
Termínovaný vkiad s viazanosťou 3 mesiace (min. výška vkiadu 40 tis. Sk)
15,8% p.a.
Termínovaný vkiad s viazanosťou 6 mesiacov (min. výška vkiadu 40 tis. Sk)
16,0% p.a.
Výherný termínovaný vkiad s viazanosťou 6 mesiacov (min. výška vkiadu 150 tis. Sk) 16,0% p.a.
Termínovaný vktad s viazanosťou 9 mesiacov (min. výška vkiadu 40 tis. Sk)
16,3% p.a.
Termínovaný vktad s viazanosťou 12 mesiacov (min. výška vktadu 40 tis. Sk)
16,5% p.a.
Termínovaný vktad s viazanosťou 24 mesiacov (min. výška vktadu 40 tis. Sk)
15,5% p.a.
GARANT+ s viazanosťou 12 mesiacov (min. výška vktadu 20 tis. Sk)
16,5% p.a.
RENTA+ s viazanosťou 12 mesiacov (min. výška vktadu 100 tis. Sk)
15,5% p.a.
Vkiadový tist - 3 mesiace
15,8% p.a.
Vktadovýtist-6 mesiacov
15,5% p.a.
Vktadový tist - 9 mesiacov
14,5% p.a.
Vktadovýtist-12 mesiacov
14,0% p.a.

BANKA VASHO DOMOVA
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Čo krok to pohroma
7enŕo rok /e zaŕ/'a/' ve/m/ búr//'vým rokom. Okrem
ce/ospo/očenskýc/7 prob/émov; kŕoré do/z'ehaju
na nás a našu peňaženku, prež/va// sme /' s/
našom mesŕe nejednu dramaŕ/'ckú uda/osŕ! V /ú//
nás šokova/a sŕoročná voda, kŕorá sa objav/7a po
dvoch rokoc/i. Pr/va/ vody posf/ho/ časŕ'Sŕupa^,
kade n/'kdy ž/'adna, an/ pr/va/ová voda neŕ/ek/a.
7eda n/'kŕo sa už nemôže c/ŕ/ťbezpečne. O n/'ečo
neskôr na predávkovan/'e zomre/ dá/š/' m/adý
č/ovek. V našom mesŕe, kŕoré sa sŕa/o "vý/eŕným"
m/'esŕom braŕ/'s/avskýc/i narkomanom kŕor/ ŕu
dosŕanú, za dobré ceny kúp/ŕ'drogy s/ b/e/a smrť
vybra/a dá/š/u daň/ /Vebovor/ac o ŕom, že sam/
dobre v/eme a poznáme, ko/ko /e ŕu ober/ záv/'s/osŕ/ a ko/ko /e ŕu /e/ predavačov. Neskôr
popo/om /áh/a sŕrecha byŕového domu, kŕo/ý
paŕn mesŕu. Lomcova// s nam/ rôzne emóc/'e od
škodoradosŕ/, hnevu až po suc/'ŕ a so//'dahŕu
s /údŕn/, kŕon pr/š// o sŕrechu nad h/avou. Karŕy
dobre zam/eša/a a emóc/e rozdúcha/a /'ŕe/ev/ž/'a,
kŕorá bez objekŕ/vneho poh/ádu na prob/ém,
obv/'n/7a mesŕo z neochoŕy pomócŕ'posŕ/'bnuŕým.
Mesŕo sa mus/ zo zákona sŕaraŕ' o svoj majeŕok
v ŕomŕo pr/pade pož/'arom zn/čený byŕos/ý dom a
ŕ/'ež ako správca a maj/ŕe/' byŕov / o svo/Vcŕ?
nájomn/kov v ŕomŕo pr/pade už/vaŕe/ov /'s ma/ým/
deŕm/, vyhoreŕých byŕov. Preŕo pos/anc/ odsúb/as/7/ návrb pr/'máŕora na rekonšŕrukc/'u ŕobŕo
objekŕu. /Vebo/a ŕo ma/á č/'asŕka, zv/ášŕ'vs/'ŕuác/'/',
kedy v pok/adn/c/ mesŕa chýba každá koruna,
/š/o nám predovšeŕkým o /ud/. V sepŕembň
rozv/r/7 h/ad/nu verejnej m/'enky n/e/en na rok

od/ožený Deň ze/á, a/e predovšeŕkým zásab
špec/'á/nej proŕ/'drogovej jednoŕky. V uŕorok 28. 9.
o 78. bod/ne na pr/kaz braŕ/s/avského sudcu
vykoná// domovú preb//adku v byŕe Jozefa R.
(7959), pn kŕorej doŕyčný dobrovo/ne vydá/
jedno /ge/ŕŕové vrecko s bmoŕnosŕou 70,8 gramu
bero/nu s úč/'nnou /áŕkou 4 percenŕá a dá/š/ch
šesŕ'/'ge//'ŕov/cb vrec/ek so 487 gramam/ bero/nu
s úč/'nnou /áŕkou 7- 70 percenŕ. Po//c/a za/'sŕ/7a aj
vec/, kŕoré sú použ/vané pr/ d/'sŕr/'búc/'/' drog a
kŕoré n/es// sŕopy po drogácb. Vyšeŕrovaŕe/' z
Ma/ac/ek vzn/eso/ obv/'nen/'e z nedovo/enej s/ýroby a držan/'a omamných /áŕok voč/ ŕrom osobám
jednej z Ro//ča a dvom manže/om zo Sfupas/y.
V súčasnosŕ/ sú v ce/e predbežného zadržan/a a
vyšeŕrovaŕe/'poda/ návrh na /cň vzaŕ/'e do väzby.
/Vove/a 7resŕného zákona, kŕorá p/aŕ/ pňb//žne
dva mes/'ace, roz//'šuje medz/ konzumenŕom a
d/7erom drog. Kým č/ovek, u kŕorébo nájdu jednu
dávku drogy môže byť odsúdený najv/'ac na ŕr/
roky a/ebo sa poŕresŕá prepadnuŕ/m vec/, d/7er
môže byŕ' uväznený aj na 75 roko^ a ak je
č/enom z/oč/neckej skup/'ny a/ebo zapr/č/'n/'smrť
v/'acerých osôb, môže dosŕaŕ'aj výn/'močný ŕresŕ,
dož/'voŕ/'e. 7o/ko hovor/ zákon a /nŕormác/'e z
méd//' Konečne sme sa dočká// a dož/7/ zásahu
po//c/e, veď o ŕom, kde dosŕaŕ' drogy šŕebocú
n/e/en vrabce, a/e bobuž/a/7 naše deŕ/7 Čo pbnes/e ŕenŕo zásah, čo sa u nás sŕane ešŕe do konca
roka, ŕo uv/'d/me. Zaŕ/'a/' sa zdá, že d/7erskýcb
bn/'ezd skôr pr/búda než ubúda. /Vevš/m// sŕe s/
n/č podozhvé, vážen/ SŕUpavčan/a?/
-ps-

IVa/v/ a c f r p ta d e t /
Páfsíoč/ennej komun/te Rómov v P/aveckom Šfvríku sa ž/je čoraz borš/e
fpreyzafé z Práce 9. ŕO. 7999,
aMŕor.kľeŕos/aľa Čemanská, kráŕené)

Prež/'ŕ' za každú cenu. 7aŕo myš//enka vo mne
rezonova/a ešŕe d/bo po ŕom, čo som v/de/a a
čo som sa dozvede/a od obyvaŕe/bv rómskej
ko/ón/'e v P/aveckom Šŕvrŕku. Hádam by bo/o
dobre d/hš/e s n/m/ zoŕrvaŕj než jeden deň.
Pren/knúŕ' b/bš/'e do /cb duše, do /cb emóc/7'.
C/W/a som však, že ž/'voŕ nevn/majú reá/ne, v
súv/s/osŕ/acb a že je ve/m/ ŕážké pomenovať
prob/émy páŕšŕo Rómov Smuŕných, z/osŕnýcb
a uŕrápenýcb ž/'en s krd/ám/ podvyž/'vených
der/ a ešŕe podvyž/'vénejš/m/ a zanedbanejš/m/ mužm/. v4/e aj sympaŕ/'ckýcb, modemýcb,
č/'sŕo ob/ečenýcb a namejkapovanýcb
s/eč/en, / mobuŕnýcb, poŕeŕovanýcb, ošperkovanýcb a č/sŕýcb m/adých mužov
"Sme obyčajná zák/adná ško/a. /Veobyčajná
azda rým, že máme 68 rómskych der/, a /en
vzácne výn/'mky sa dosŕanú do 9. ročn/ka.
Í7s/7ujeme sa ŕúŕo s/'ŕuác/u zmen/'ŕj je ŕo však
nesm/eme ŕážké, /ebo n/ekŕoré rómske der/
nám necbod/'a prav/de/ne do ško/y Cez
hubársku sezónu a sezónu //eč/vých by//n sa
neukážu aj n/eko/ko ŕýždňon a/ebo pr/du na
deň na dva, rovnako pred Mŕanocam/, vredy
zb/'erajú /me/o, čeč/nu a cbod/'a na sŕromčeky
7akže na súsŕavné vyučovan/'e /m osŕávajú
prakŕ/'cky ŕn mes/'ace -januá/; február; marec,

aj ŕo z dôvodu, že sa pr/ďu zohnať" vysveŕ/úje
s/'ŕuác/'u rómskych der/ v P/aveckom Šŕvrŕku
had/ŕe/ka ZŠ fm/7/a Czagaňová.
rak 300 až
400 zameškaných hod/n n/'e je pre rómske
d/'eŕá zv/ášŕnosť Len zr/'edka sa sŕane, že
pnďe marka s ospraved/nen/m, že syn č/
dcéra s/ nemá čo ob//ecť čo obuť Zaŕ/a/'jed/'nou sŕarosŕou rod/'čov je, aby der/ nebo//' b/adné, a rak do ško/y najmá ŕ/ na //. sŕupn/,
cbod/a /ba s des/'aŕou. Ž/'adna ŕaška, ž/'adna
učebná pomôcka. Kŕo by /m /cb kúp/7 ? Pan/
r/ad/ŕe/ka sa obráŕ/Va na obecný úrad so
ž/'adosŕou o vyč/enen/e prosŕr/'edkov na
zakúpen/'e aspoň zák/adných učebných
pomôcok. Preŕože f/nanc/e pnš//' do ško/y až
koncom m/nu/ého roka, rozda/a deŕbm
pomôcky na zač/'aŕku ŕohŕo roku a bo// ve/m/'
šŕásŕné. "/\/e ko/ko som s/ za ŕo vyfrpe/a, /ebo
pen/'aze na pomôcky sŕ/ab// rod/čom z dávok,"
spom/na na jeden z mnohých nepr/jemných
konf//kŕov s rómskym/ rod/cm/ pan/ r/ad/ŕe/ka.
L/ž nep/a% čo Róm ŕo /nva//'d. Rómov/'a akoby
ce/kom ozdrave//. Menej navšŕevujú zdravoŕné
sŕred/sko, o ŕo časŕejš/'e však pbchádzajú na
úrad práce a odbor soc/á/nycb vec/' kedys/
moh// pracovať a/e nechce/o sa /m. /4n/ dnes
sa /m nechce, a/e ved/'a, že za preukazovan/'e
snahy pracovať sa ce/kom s/ušne p/aŕ/
Osemnásŕeho, v deň našej návšŕevy bra//
soc/á/ne dávky. Zavčasu s/ pr/vsŕa//, aby bo//
č/m skôr na pošŕe, poŕom /ýcb/o vo výčape a

-
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v obchode. Dnes je pre/omový deň medz/
bo/en/m brucha. Do osemnásŕeho /ch bo// od
b/adu a po osemnásŕom od prejeden/a.
Majv/'ac sa na ŕenŕo deň ŕeš/'a obebodn/č/,
/ebo sa /m ŕržba zdvojnásob/. 7eš/'a sa /' der/,
kŕoré sa zase raz por/adne najed/'a. Korunky
sa časŕo ešŕe v ŕen deň ve/m/ /ýcb/o
rozkoŕú/ájú. "Naš/ Rómov/a majú vysoké
nároky a mys//'a s/, že sme ŕu /ba pre n/cb a
sme pov/nn/ sa o n/ch všeŕc/ sŕaraŕj" zača/a
rozprávan/e
sŕarosŕka
obce
Marg/'ŕa
F/'scherová. Rómom vždy /ďe v/'ac o pen/'aze
ako o prácu. /4k /ch však zháňa// na verejno
prospešné práce, /ebo mnob/ sú zaev/dovan/
na úrade práce, pr/š//, / keď dosŕa// o pár
sŕov/'ek v/'ac, ako bo/a podpora. "Dnes na
akŕ/vnu po//ŕ/ku n/'eŕ peňaz/ a je sm/'ešne, že na
ŕo, aby zadarmo dosŕáva//' soc/a/nu podporu,
pen/'aze sú," ve/m/ pravd/'vo vysŕ/h/a časŕ'
zákona o soc/'á/nej pomoc/ pan/ sŕarosŕka, a/e
zároveň poŕvrd/Va, že Rómov skuŕočne n/'kŕo
nechce zamesŕnaŕ!
*

"Pred dvoma rokm/ sme ŕu ma//' nepnjemnú
ep/dém/'u sérovej ž/ŕačky je prob/ém dosŕaŕ'
marky s deŕm/ do ambu/anc/e. Odchyŕávame
/ch pred obchodom," hovor/ /ekárka Már/'a
M/há/yová, kŕorá ŕu pôsob/ už 26 rokov."
Vše//čo som prež/Va. Poznám ce/é generác/e
rómskych rod/n, a preŕo v/'em posúd/'ť ako sa
/ch ž/'voŕ uberá sŕá/e k horš/'emu. Nežná
revo/úc/'a /m ho ve/m/' skomp//kova/a. Predŕým
sme pov/'nne muse// navšŕevovaŕ' rómske
rod/'ny dnes vás nepusŕ/'a, /ebo nemus/'a. /Va
pov/'nné očkovan/'e chod/7/, /ebo v opačnom
pr/pade by bo//' sŕ/ban/ Zrušen/m maŕerskej
ško/y sa vyŕraŕ/7/ hyg/'en/'cké návyky chorob
nosť je závažnejš/'a a rómske der/ ove/á v/'ac
ŕrp/'a," hovor/ so smúŕkom v oč/'acb /ekárka.
*

"Som ŕaký spojenec medz/ Rómam/ a b/e/ym/.
B/'e/ycb zasŕupuje podn/'kaŕe/' z Mod/y M/7an
Junček, kŕo/ý je už deváŕ' rokov paŕrónom
osady a prosŕredn/cŕvom ho/andskej nadác/'e
a organ/zác/'e S/ovo ž/'voŕa, zača/ sŕavaŕ'maŕerskú ško/u. Pr/spe// nám aj z úradu v/ády
/Vašou ú/ohou je sŕaraŕ'sa o /úd/^ a zač/name
od der/ /Vesm/eme dopusŕ/'ŕj aby sa roky /ch
zák/adnej ško/skej dochádzky konč/7/ p/'aŕou č/
š/'esŕou ŕr/'edou. Chceme, aby prechádza// z
ročn/ka do ročn/ka. Budeme sa snaž/ť aj
dospe/ých v/esŕ' k ŕomu, aby sa nespo/zeha//
na socza/ne dávky a/e na svoje ruky aby sa
nauč/7/ pracovať" Maŕerská ško/a sŕoj/^ je ŕam
množsŕvo ŕn'ed, soc/'á/nycb zahaden/^ kuchyňa
, jedá/eň, herňa, ve/ká sá/a a dá/š/e m/'esŕnosŕ/. Zaŕ/'a/' majú prov/zórne zar/'adenú ma//'čkú
m/'esŕnosŕ'ako ŕhedu, do kŕorej chod/7/ der/ už
v/an/ do pr/pravky a v ŕomŕo ško/skom roku s
rým/ /sŕým/ deŕm/ pracujú v ško/skom k/ube.
Druhý rok sŕarosŕ/zvosŕ/ je očz'vz'dný - poznajú
už prvé pzsmená, uč/a sa kres/% pzsaŕj poč/ŕaŕ'.
pan/ uč/ŕe/ka konšŕaŕova/a, že /ch už neŕreba
nejako zv/ášŕ'presv/'edčaŕj aby pnš//'. Rómov/'a
ju zač/najú rešpekŕovať " Mus/'a, /ebo s/ uve
domujú, že je ŕo pre n/'cb. mus/me ver/'ŕj že ŕo
dobré, čo nauč/me der/ v škó/ke, budú pre
sadzovať doma a že ŕo zosŕane aj v uš/'acb /ch
maŕ/ek a oŕcov"

Sch. Trnavského 1
OD JEDNOTA (Sk!eník)
Tet./fax: 07/ 64 28 58 73

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

KOMPLETNÝ SORTiMENT BYTOVÉHO
A KANCELÁRSKEHO NÁBYTKU

AKC!A
OUMP

VŠETKO K OKAMZ!TEMU ODBERU
'obývacie steny
'konferenčné stolíky
'poschodové postele
'vešiakové steny
'kuchyne
'kancelársky nábytok

Bratislava, Nejedlého 51, Tel.: 07/ 64,46 10 77, 64 46 11 69

Obchodná kancetária:
Bratislava, Devínska cesta 6, Tel: 07/ 65 42 07 91 (50 m za Riviérou)

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

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

E L E K T R O S P O T R E B ! C E - OBCHOD - S E R V !S

JAN MORAVEK
^ PRÁČKY
CHLADNIČKY
MIKROVLNKY
^
y
MRAZNIČKY
^
F PLYNOVÉ A EL. SPORÁKY J
UMÝVAČKY RIADU
BOJLERY, DIGESTORY
DROBNÉ ELEKTROSPOTREBIČE
TELEVÍZORY AUDIO -VIDEO

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

NAJVÄČŠÍ VÝBER VSTAVANÝCH SPO TREBIČO V
PRED A J NA SPLÁTKY T ELER V IS
V HOTOVOST), NA PÔŽIČKY

Holtého 657, 908 41 Šaštťn - Stráže
te!: 0802/580 250, fax: 0802 580 251

BOHATÝ SORTiMENT - DOVOZ TOVARU DO DOMU

AUTOŠKOLAi AUTOŠKOLA ALMA v Stupave
H W M M É

p.[n40 9003)STUPAVAj

<2)07/45? 339?2

, ,

.

Za prtjateinu cenu organtzuje 8 týždenné kurzy vodičov skupiny B

kvatitná výučba
jazdy v Stupave a oko!f, a!e i v Bratistave
príjemný kotektív inštruktorov a inštruktoriek

informácie:
PRVA
] ] ]

-

STAVEBNÁ
SPO R!TELŇA

07/ 65 93 39 92, 0905/ 220 119, 0903/ 449 481,
atebo osobne v síd!e firmy na Poľnej uiici 1 0 v
Stupave v deň výučby teórie pondeiok a streda od
17'° -2 0 °°hod.

Obchodné zastúpenie PSS a. s.
Hlavná 46 (N - market)
900 31 Stupava
Tel.: 07/ 65 93 59 90
-14
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Zohor- Rím -Zohor
a!ebo putovanie mtádeže do Ríma
(po/fračovan/'e
z preďcháďza/úceho č/s/a)
Stredu 25. augusta sme si nechali
na Vatikán, lebo vtedy býva všeo
becná audiencia u Svätého Otca.
Lístky na audienciu nám zabez
pečí! Jozef Kováčik, kňaz z Vysokej
pri Morave, nateraz ešte študent v
Rfme. Ako to už býva, prišli sme
trošku neskôr, preto sa nám ušli
miesta už len kdesi vzadu, až na
niekolkých, ktorť sa predrali dopre
du, aj keď nemali lístky. ) tu sa
potvrdilo, že šikovným patrí svet i
šťastie im praje... Spokojní sme boli
všetci, lebo stretnúť sa s pápežom,
počuť jeho múdre a pravdivé slová,
to sú zážitky na celý život. Pri audienci odpadol jeden člen šva
jčiarskej gardy, odtiahli ho za nohy
za oponu a hneď na jeho miesto
nastúpil iný. Takže sme to skoro ani
nezaregistrovali. Na všetko sú
pripravení, so všetkým rátajú. Svätý
Otec pozdravil prítomných Slová
kov peknou slovenčinou a oso
bitne pomenoval aj nás - čiže pút
nikov zo Zohoru. Pripomenul nám,

aby sme si vieru našich otcov
zachovali, rozmnožili a upevnili, čo
sme mu každý v duchu sľúbili.
Treba dúfať, že to tak i bude.
Po audiencii, ktorá trvala asi dve
hodiny sme sa vybrali na prehliad
ku baziliky sv. Petra, ktorá taka ako
aj ostatné pamiatky v Ríme bola
obstavaná lešením. Napriek tomu
naše zážitky a dojmy z prehliadky
sú ohromné.
Bazilika je najväčším kresťanským
chrámom. Velkí géniovia renesan
cie ako Bramante, Michelangelo,
Raffaelo detla Porta, Fontana a
Maderno ho stavali 100 rokov.
Dôstojnú predsieň chrámu tvorí
Berniniho kolonáda (stĺporadie),
ktoré pozostáva z 284 stĺpov. Nad
všetkou tou krásou dominuje Michalangelova kupola, ktorá je jed
ným z najväčších a najmajestátnejších staviteľských diel sveta. O
interiéri tohto unikátneho diela neb
udem ani hovoriť, jednoducho to
treba vidieť na vlastné oči. A nes
tačí len raz. Kto neverí, necľf sa
presvedčí. Architektúra tohto veľ-
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1. Ružová - symbot tásky - Klub
"Ruža": Zabezpečuje psychosoci
álne poradenstvo pre ženy s karcinómom prsníka ihneď po zistení
diagnózy.
2. Modrá - symbot sebauvedomenia. Heslo: Nezabúdaj na vlast
né zdravie! Pravidelné vydávanie
edukačných plagátov o samovyšetrovaní prsníkov, vytvorenie infor
mačných videosúborov o význame
samovyšetrovania prsníkov a ostat
ných faktoroch ovptyvňujúcich

robil sprievodcu. Svojím výkladom
nás tak upútal, že sme zmeškali
prehliadku dálšieho kláštora Monte
Casino, práve tam mali siestu.
Nakoniec sa nič nestalo, lebo sme
odbočili k pobrežiu a tam nás
čakala krištáľovo čistá a teplá voda
mora. Vykúpali sme sa v nej dosý
ta.
V piatok sme sa rýchlo pobalili,
upratali a išli na sv. omšu. Potom
sme sa podákovali a rozlúčili s
našimi hostiteľmi a hybaj domov.
Ešte sme sa zastavili v supermar
kete vo Florencii a uháňali do
Benátok. Autobus začal štrajkovať,
prehrial sa motor. Po trojhodinovej
prestávke sme šťastne naštartovali
a domov sme prišli podľa plánu.
Opálení, plní dojmov a presved
čení, že na tie vzácne miesta sa
musíme ešte vrátiť... arrivederci
Roma. Mnoho sme toho videli a
spoznali vdáka nášmu sprievod
covi ThLic. Stanislavovi Stohlovi,
farárovi vo Vajnoroch a profesorovi
na bohosloveckej fakulte v Bratis
lave, ktorý v Ríme študoval šesť
rokov. Všetci tušíme, že by sme
mohli ešte viac vidieť a poznať.
Kedy? To nevieme, to záleží aj od
sponzorov...
-mladí zo Zohora-

Ma ttma karcinóm pr$níka

R e h a b iiita č n ý pob yt pre rodičov
a ich siu c h o v o p o s t ih n u té deti
//a/'^rq/lý/w o Ma/'váč.f/ŕM zázraA:o/M Ma
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chrámu je hodna niesť slová Pána
Ježiša: "Peter, ty si skala a na tejto
skale postavím Cirkev a brány
pekelné ju nepremôžu..." Ježišove
slová, ktoré pretrvajú všetky veky.
Po prehliadke baziliky vrátili sme sa
k autobusu, najedli sa a potom,
počas pomalej jazdy sme prešli
krížom krážom Fórum Romanum,
Anjelský hrad, Koloseum a ešte
všeličo iné, aby sme zišli na starú
cestu Via Appia a po nej prišli ku
Kalixtovým a Domitiliným katakombám, kde sa konala sv. omša.
Vo štvrtok sme navštívili mestečko
Subiaca, vzdialené od Ríma asi 60
kilometrov. Tu sa usadil sv.
Benedikt. Po rozmarnom živote v
Ríme, kde študoval, zanechal tento
prázdny spôsob života a tu v
jaskyni prežil tri roky ako pus
tovník. Počas troch rokov mu
povrazom spúšťali jedlo. Vysoko v
horách vyrástol krásny kláštor, v
ktorom žijú benediktíni. V tomto
krásnom, vždy zelenom údolí v
čase cisára Klaudia vybudovali
obrovské vodné nádrže, z ktorých
aquaduktami (vodovodnými diela
mi) privádzali vodu do Ríma.
Jedným zo staviteľov bol aj nes
lávne známy cisár Nero.
V spomínanom kláštore dnes žije aj
jeden mních - Slovák, ktorý nám
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Problematika karcinómu prsníka je celospoločenským problémom,
diagnostika a liečba sú témou rôznych kongresov, vedeckých konfer
encií, pracovných schôdzí aj workshopov. Operácia prsníka pre
karcinóm je pre ženu velkým šokom a zásahom do celistvosti orga
nizmu. Žena vníma celú situáciu veľmi dramaticky. Vyrovnať sa so
vzniklou situáciou je nutné čo najskôr, pretože depresie a smútok
trvajúce dlho podlamujú obranyschopnosť organizmu a často môžu
vyústiť do chrobného stavu, vyrovnať sa a začať aktívny boj s
chorobou je v rukách každej ženy, avšak nie je to jej výhradný prob
lém. Lekár, zdravotníci, rodina, kolegovia, priatelia - všetci v
spoločnosti môžu pomôcť k úspešnému návratu do normálneho
života. V stupavskom kongresovom centre Stupava sa v dňoch 10.
11. - 12. 11. t. r. uskutoční ). workshop na tému Psychosociálne
aspekty karcinómu prsníka. Kongresové centrum v Stupave je v
jesenných dňoch prostredím harmonizujúcich farieb okolitej prírody
spojené s príjemným pracovným prostredím. Kombinácia týchto
prvkov a erudovaných odborníkov z Čiech a Slovenska bude iste
pravou zárukou, že rokovanie ). Workshopu s touto tématikou na
Slovensku bude prínosom pre všetkých účastníkov. Podujatie sa koná
za podpory sponzorov AVON, Project Hope.

včasný záchyt karcinómu prsníka,
o zdravom spôsobe života.
3. Zeiená - symbo! miadosti.
Heslo: Daj šancu byť zdravým všet
kým mladým! Edukácia vysoko
školákov a stredoškolákov o výz
name samovyšetrovania prsníkov
pre včasný záchyt karcinómu prs
níka a ostatných faktorov ovptyvňu
júcich včasný záchyt karcinómu
prsníka, ako aj o správnom spô
sobe života.
4. Žitá -symbo! svetia. Heslo: Veď
ľudí správnym smerom a vnášaj
svetlo do ich vedomia! Zvýšenie in

formovanosti zdravotných sestier a
lekárov o psychosociálnych aspek
toch práce s onkologickými pacientami, medializácia výsledkov
projektu 7 farieb nádeje.
5. Červená - symbo) aktivity.
Heslo: Zapoj sa aj ty do našej
práce, prilož ruku k dielu! Získava
nie spolupracovníkov z radov on
kologický chorých, ich zapájanie
sa v spolupráci s klubom Venuša.
6. Fiaiová - symbo) harmónie.
Hesto: Harmóniu rodinám onkotogických pacientov! Psychosociálne
poradenstvo pre partnerov a rodiny
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s onkologický postihnutými.
7. Oranžová - symbo) spo)upatričnosti. Heslo: Buď zdravý a
pomôž k zdraviu aj druhým! Ak
tívny prístup k životu, re!axácia,
psychické aspekty zdravia, hľada
nie zdrojov zdravia v sebe, poz
itívne informácie o prevencii, príbe
hy zo života.
7 Farieb nádeje - neinvestičný
fond Onkotogický ústav
sv. Atžbety, s. r. o.
Heydukova 10, 812 50
Bratistava, te)/fax: 07/59249517,
e-mai): aka))ayo@ousa.sk

P o b p < \ jš fú n s k c z v e s tí

Mesto Stupava,
Hiavná 1, 900 31 Stupava,

SEMINÁR PRE PODNIKATEĽOV
A ÚČTOVNÍKOV

ponúka na predaj

Mestské kultúrne stredisko organizuje jednodňový semi
nár k novelám zákona o dani z príjmu fyzických osôb,
vrátane pripravovanej novely k 1. 1. 2000.
Lektor: Ing. Daniela Miháliková,
Ústredné daňové riaditeľstvo
Termín: 13. november 1999,
uzávierka pre prihlášky S. 11.
Poplatok: 500,-Sk. Prihlášky a informácie: 07/6593 4312.

pozemok v zastavanom území
mesta vedľa žeieznice
s výmerou 10 612 nf,
určený na využitie v obtasti výroby,
sktadovania a pod.
Teiefónne čisto: 07/65 93 45 03
Neščascí nechodzí po horách ale po ludoch. Keby eném chodziuo, dá si čovjek pozor, ale to leze, zakrádá sa jak kmín a naráz je čovjek okradnutý. Ket
sa vám neco stane, hnet povite, že ani nevite jak. Já též sem tak dopadua,
nevím jak sem stúpua, esli tam byu náhodu nejaký ten kamének, ale zakopua
sem jak o nejakú horu a vtem mňa tak rozboleu palec na noze, že sem na tej
zdravej poskakovaua jak klokan, jak tá kengura z tých prírodopisních serijálú. Strhua sem pančuchu, palec modrau, pod pazúrem byu aj krvavý a boleu
až mi suze tékli po chrbce. Naščascí byua u nás céra, že mňa hnet odveze do
nemocnice, nech mi na to kuknú. Lapli sme si tam mezi tých lazárú, každý se
svojú bolescú tam postonávau a já zas ket sem už mezi ludma, já pozorujem.
Tú bolest sem prestaua registrovat a sledovaua sem tých ludzí. No stonaňá
tam byuo z každého kúta a kútú narobených vjec než treba. Robili
rekonštrukciu, scény otučené na cihlu obalené igelitem, aby sa neprášiuo a
jakože majú vysychat a potom ich obhodzá. Nevím esli to ráz bude, ale jak
to počúvám za to zdravotníctvo jak na tem je, ufám eném vymeňá ten igelit
a nechajú to pro budúci generácie. Išuo to pomálunky, nikdo sa nikam
neponáhlau. T í lazári aj tak nemohli nikam odejít a tí co byli vňútri vjedzeli,
že čas pracuje pro nich. Konečne sem došua na rad, už ode dverí natahujem
tú čangálu, akorát mňa ten palec rozboleu, kukua mi na to, opýtaua sa mňa
jak sa mám a čí sem a čí sem poiscená a kde. Potom nastauo cicho, neco si
písaua a vyríkua diagnózu aj s léčením. Palec je zlomený, nemáme sadru,
môžeme vám ho len pevne obviazať. Ná pjekne sme dopadli! Kebych to
vjedzeua, v šopje máme aj dva balíčky, líč ili sme a starý zapucovau dzíre po
scenách, co sme tam mneli povješané kdejaké diplomy z predešlého života.
Kúpiu í na rohy a ostaua mu. Ná reku, nie mi vy nezavazujte napevno, ešče
mi palec odpadne po tem stáhnucí može odumrít, to sem čítaua v takých
letákoch, co to posílajú tú zdravovedu na pokračování, že do si objedná temu
pošlú ceuú. Já mám sádry doma kolko scem já si to spravím aj samá, esli vy
ste tady taká ochota. A ona, že to není eném tak, že to mosí odborník a kdesicosi. N ie sem já nepočúvaua, zebraua sem si kartičku a braua sa ke dverám.
A že ešče nemá opísané číslo poistenca, že tú kartičku nech í ešče poščám.
N ie nebudem nikomu poščávat, esli ju mám eném na to, abych sa dožvjedzeua, že nemajú sadru, polecí do smecá alebo si s ňú doma zamíšám tú
sádru. Vyšua sem ven, moseua sem to tím ludom povidat, nech zbytečne
nečekajú. Jeden taký s ofašovanú huavú aj rukú mi povidá, že nech idem za
elektrikárma, že oni majú sádru a ešče mi ten palec strčá aj do takej trubky na
káble, do husího krku, abych ho mneua jakože v púzdri. Nevím esli ten
chuďák nezleceu z lešeňá, ale je demokracia, nech si povi svoje. Doma sme
sádrovali. Z nanukú tí paličky sme dali jako dlahy, na vystužení, fáškem mi
to céra dobre omotaua, potom ho trošku pokropiua vodú. Zatát starí zarobiu
sádre, pjekne pri mne klačau a uťapkávau, nohu sem mneua jak mramorová
socha, kebych ho neokríkua oťapkaua by mňa aj víš, ná ale já sem byua už
kone bez chuci. Ná takto sem dopadua, už jak sa zroste tak bude. Na
promenádu v plafkách sem už prezrátá, palec odmodrau a dôjde čas, sádru
dáme dole, zas si ke mne klakne, poťapká. A le tú knižku si stejne neobjed
nám, lebo co sem potrebovaua vjedzet, to mi poslali zadarmo. A le vím, že
Šteňna - súseda si ju objednaua, ná a za to jedno - dvje vajíčka, co í dám, mi
ju poščá keby neco... A zas si pomožem samá. Šak dneskáj aj tak za vajca
vám nikdo nepomože, a též je pravda, že Štefininé slépky do našého koplína
vajca nosá, aspoň to bude šecko naporádku.
-

R!ADKOVA !NZERC!A
* Predám poľnohospodársku pô
du o výmere cca 20á v Stupave.
Weiszová Rozália, Penzión pre
dôchodcov - Lamač 84103
* Prenajmem obchodné priesto
ry - plocha 100nf v nákupnom
stredisku Gbelská 19, Záhorská
Bystrica. Voľné od 1. 10. 99.
Kontakt: 07/ 65 95 63 88
* Firma Betstav v Stupave príjme
do pracovného pomeru murára,
maliara a brigádnika. Podmien
ka: po vojne. Te).: 0903 433 320,
07/ 65 93 33 20
* Z rodinných dôvodov kúpim
menší starší RD v BA a okolí,
alebo vymením za 3-izbový byt v
OV v BA - Dúbravka + doplatok.
Tel.: 07/6428 6389, 0903/415104
* Predám 3-izbový byt v OV v BA
- Dúbravka, lei.: 07/ 6428 6389,
0903/415 104
* Tanečná škola GALA otvára
krúžok tanečného športu pre deti
ZŠ Záhorská Bystrica a okolie.
Tel.: 0905/492 231
* Predaj, montáž, servis spotre
bičov MORA a bezpečnostných
plynových hadíc.
Tel.: 0903/47 07 30

* Firma UNIVERZUM vyrába a
montuje plastové, hliníkové role
ty a plastové obklady.
Tel.: 0905/165 680
* Fotoateliér tRIS -svadby portré
ty, reportáže, reprodukcia. Švestka Vladimír, Čsl. tankistov 74,
Záhorská Bystrica.
Tel.: 07/65 95 62 52
* Odborne upravujem, strihám a
trimujem psov aj na výstavy. Po
dohode strihám aj u zákazníka
doma. Predám šteňatá foxterié
rov hladkosrstých a drsnosrstých po výborných pracovných a
exteriérových rodičoch.
Te): 07/64 36 49 84, 65 93 52 56,
mob: 0905 493 657.
Marián Štefek, Kpt. Rašlu 17,
84101 Bratislava.
* Kúpim krajčírsku bustu.
Tel.: 0905/369 870
* Predám TATRU 613 v dobrom
stave. Cena dohodou.
Tel.: 0905/ 333 249
Kúpim 2, resp. 2,5-izbový byt
v Stupave (družstevný, resp. OV),
alebo vymením za 1-izbový v OV
(50rrŕ, Stupava) + doplatok.
Tel.: 0905 612 430
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