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Záhorská Bystrica

"Dzífčí hradek",situačný pôdorys

Na márg# významu k#munikácie cez Karpaty sa tre
ba zmieniť i o &a.lšej neznámej strážnej fortifikácii,
a t* priame nad štátnou hradsk*u,a.si 1300 m južne *d
centra Záhorskej Bystrice, ktorá v ptvedomí tamojších
#byvateľ#v je známa ako "DzífČí hrádwk".Z rovinného

piesočnatého okolia vystupuje bralnatá vyvýšenina
s plošinou o rczmerccR, 33x24 m až 6,5 M nad nivelet(M hradskej. Z bckcv je chránená svahmi, cd mierne
dvíhajúceho platea na východe širokou,asi umelou prie
hlbňou suplujúceu priekopu.V súčasnosti pcvrch loka
lity aj s okolím využívajú záhradkári.Cestu,idúcu na
mieste dnešnej - priame pod ním,mal hrádok pod ide
álnou kentroleu.Nápev je filiáciou mena Devín.. Pri*
našom terénnom prieskume Dračieho hrádku sa nám poda
rilo získať niekoľko fragmentov keramiky,z ktorej ckrajevé zlcmky s ovalenými okrajmi msžno datovať dc
4ruhej polovice 13.storočia. Ostatné zlcmky sú z na
sledujúcich dvoch storočí. V.Ondrcuch rovnako uvádza
nálezy stredovekých črepov a fragmenty tabuľového skla.,
ktoré považoval za rímske.
Zc všetkých nazhromaždených údajov a súvislostí
vyplýva s istou pravdepodobnosťou záver,že Dračí hrá
dok (pôvodne akc hrad Borinka) typologicky predstavuje
príklad kráľovského strážneho hrádku z druhej pol.13.
stcr.,opevňcvaného opäť v 15*stcr.a s prežívaním do
storočia nasledujúceho. Jeho prípadný archeologický
výskum bol by z tohto hľadiska aj pre poznanie podob
ných stavieb prínosom.
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Kýchnutie je, najmä v chladnejšom období, prízna
kom niektorej "choroby z prechladnutia", medzi ktoré
radíme celý rad nákaz horných dýchacích ciest.Najzná
mejšiu z nich je CHRÍPKA. Zriedkavo býva kýchanie a
výtok z nosa jedinými príznakmi ochorenia.Kašel,nevoľ
nosť,únava, zvýšená teplota až horúčka sú jeh* častými
sprievodnými javmi. Ku základnému ochoreniu sa môžu
pridružiť rezne komplikácie, ktoré najčastejšie zaprí
čiňujú infekcie inými choroboplodnými zárodkami.
Nákazy horných dýchacích ciest sa šíria veľmi rý
chlo a ľahko.Charakteristickou črtou je ich hromadný
výskyt.Prameňom nákazy sú chorí, ktorí kýchaním a ka
šľaním vylučujú do vzduchu veľké množstva choroboplod
ných zárodkov.Najviac vylučujú vírusy a baktérie na za
čiatku ochorenia, kecí ešte ohorobe neprisudzujeme žiad
nu pozornosť, pretože máme "iba nádchu".
Vírusy a baktérie sa dostanú do dýchadiel zdravého
človeka najmä v uzavretých miestnostiach. Usadzujú sa
na prašných plochách a rozvírením sa dostávajú dc vzduchu.
Výskyt ochorenia je najčastejší v jesenných a zim

ných mesiacoch. Pričiní? častejší pcbyt v uzavretých
miestnostiach, individuálne oslabenie odolnosti veci
nákaze, najčastejšie zapríčinené "podchladením", príp.
nedostatkami yc výžive^
AKO PREDCHÁDZAŤ CHRÍPKE.

'

Prvé mieste v grevencii má včasné liečenie aj
ľahkých ochcreai dýchacích ciest. Mali by sme si uvá
žiť, či je účelné prechodiť ochorenie. Dosť časte sa
nám to podarí no rovnako pravdepodobný je aj vznik
komplikácií.Ti& vedú neskôr h dlhšej práceneschopnosti
Chorý je najmä na začiatku ochorenia závažným pra
menom nákazy. Preto je dôležité včasné liečenie podľa
rady lekára.Domácn? izolácia, doplnená správnou živo
te správou a výživou,,zabráni nielen vzniku kompliká
cií, ale zníži aj nebezpečenstve rozširovania nákazy.
Cesty prenosu choroplodnýoh mikróbov prerušíme udržia
vaním čistety a znižovaním prašnosti v miestnostiach,
kde sa zdržuje viac osob^ Výhodné je časté vetranie.
Jedným z najdôležitejšie! faktorov ochrany je
zvyšovanie odolnosti ctužovaním.pôl^žité je tiež vhod
né oblečenie, ktoré chráni pred podchladením.
Nezanedbateľnou súčasťou prevencie je racionálna
výživa.Mali by sme jesť potraviny bohaté na živočíšne
bielkoviny, teda mäso a mäsové výrobky,mlieko,syry a
potraviny bohaté na vitamín C - ovocia,kapustu,zemiaky.
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ŠPECIFICKÚ ODOLNOSŤ - voči chrípke môžeme získať
očkovaním^ najmä tzv.dispenzarisovaaí chori^čiže najviac
ohrození ľudia pracujúci v doprave, spojoch a v niekto**
rých závodoch.Očkovaciu látku musíme prijať podkožné a
najviac pred obdobím zvýšeného výskytu chrípky.V odôvod
nených prípadoch zaočkujú lekári tých občanov, ktorí
prejavia záujem.
VŠELIEK ?
Mnohí ešte pokladajú alkohol za dobrý liek - ne
právom, Alkohol nelieči , naopak, poškodzuje urgány,
ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska odolnosti organizmu.

MUDr. Zuzana Krištúfková

Pravdepodobne je nás viac, ktorých zará
ža- tma v stupavských uliciach vždy, keR sa. zvečerí. Akc vieme, teraz, s príchodom zimného ob
dobia sa stmieva už pár hodín poobede. 0 17,00
hod. náa obklopuje rovnaká nočná &tsosféra ako
o polnoci. Z práce chodíme domov väčšinou po
neosvetlených chodníkoch. Naše deti, vracajúce
sa zo škcly, záujmových krúžkov - tiež!
Každodenne musíme iba inštinktívne predpo
kladať prekážky na ceste, či okolo idúcich chod
cov. Riskovať zdravie, pretože N E S V I E T I
verejné osvetlenie.
PREČO ? Pýtame sa s.šmelíka, vedúceho od
boru výstavby na MNV v Stupave:
"Oúdržbu a opravu verejného osvetlenia i
miestneho rozhlasu sa otará Okresný podnik ko
munálnych služieb so sídlom v Pezinku, ktorý má
prevádzku v Stupave.Podnik má od nás celoročnú
oVjednávlea na opravu i údržbu.Ďalej už podľa
vlastných možností a kapacít plní záväzky vy
plývaj úoe zo zmluvy.'
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Na doplnenie musím povedať, že otázka verejného
osvetlenia je zachytená v celoobecnom socialistickom
záväzku, v rámci ktcrého cez Okresný národný výbor
máme pristúpiť k rekonštrukcii verejného osvetlenia
už v priebehu budúoeho roka.Momentálne sprs.cová.*ajú
Západoslovenské energetické závody projektovú doku
mentáciu a po jej ukončení rátame so zahájením prác."
Na doplnenie informácie sme si zašli za StSahomvedúcim oddelenia, elektrikárov v miestnej prevádzke
Komunálnych služieb^Informoval nás, že 8(*% z celého
t.svetlenia

Stupavy

je závislé na výbojkách typu 125<

ktorých je dlhodobý nedostatok. 20% tvoria, žiarovky s ktorými lampy fungujú^Ešte ms.lý počet svietiacich
stožiarov sa. k nim pridáva - sú totiž predstavované
výbojkami 250 a tých je dostatok. Osvetlenie pri hla
vnej ceste sa má podrobiť rekonštrukcii, takže s tým
sa robiť už aj ta.k nič nebude.
Ako vidíme - objektívna príčina - nedostatok vý
bojok 125. Preto chodí Stupava po tme a už dlhší čas.
Zrejme nám pomôžu baterky, pretože na vyriešenie ce
lého problému, si podľa slov kompetentných, budeme
musieť počkať nejaký ten mesiac.

(MD)
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BPOLUOBCAN!^
Blížia sa zimné sviatky, ku ktorým patrí neodmy
sliteľný vianočný stromček, kapustnica a ryba.
Lesná správa v Stupave

sa na vás obracia so žia

dosťou, aby ste umožnili prežiť dni pokoja i mladým
stromčekom, nachádzajúcim sa na rozlohe 4405 ha lesa,
ktorý patrí pod jej správu, z toho je 350 ha ihlična
tého porastu.
V týchto dňoch,vrátane sobôt a nedieľ, vybraní
pracovníci dohliadajú na tc, aby predvianočný "kaniba
lizmus" smrečkcv a borovíc čo najviac obmedzili.Vy
skytli sa už

prípady, ke^L zadržaní občania s pílkou

v jednej a stromčekom v druhej ruke mudeli zaplatiť
pokutu vo výške 100 Kčs.Samozrejme, prišli domov bez
"úlovku", ale škodu, ktorú urobili, sa dá napraviť
iba v priebehu niekoľkých rokcv - výsadbou a pestova
ním nových porastov.
Pracovníci lesnej správy majú povolenie len asi
na 80 stromčekov, ktoré môžu vyrúbať pre svojich za
mestnancov.Ročne ich však zmizne koncom decembra
aspcň o jedenkrát viac.
často nešetrní vandali odrežú stromčeky i vo
väčšom množstve, potom si vyberú tie najkrajšie a os-

ta.tne nechajú vyrúbané ležať na zemi. Hoci hliadky sa
nachádzajú na. jednej strane^ zlodeji prídu a šafária
presne na opačnej. A tak pc-kračuje naháňačka kocúra s my
šou.
Ibaže, v tomto prípade nezodpovední jedinci okráda
jú nás všetkých a to by sme nemali pripustiť. Lebo keby
si všetci vyšli do lesa po stromček na vianoce - o pár
rok. v by bola. okolo nás iba dcriadená pláň.
A to predsa nechceme,
i

(MD)
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UMIESTNENIE HÁDZANÁRSKYCH DRUŽSTIEV
T A T R A N

S T U P A V A

PO JESENNEJ ČASTI ROČNÍKA 1966/1967

MUŽI

/SNL/ -

2.mieste

/15 t/

ML.DORAST

/I. dorastenecká liga/ - 7.miesto

ST.DORAST

/Majstrovstvá kraja./ - 2.miesto

ST.ŽIACI

/Majstrovstvá kraja/ - 2.miesto

/8 b/
/12 b/

/12 To/-"A"

ML.ŽIACI

/Majstrovstvá okresu/ - 2. mies to /12 *k/-"A"
-

ST.DORASTENKY
ST.ŽIAČKY

/Majstrovstvá kraja/- 5.miestc

/Majstrovstvá kraja/ - 3.miesto

/5 b/

/7 b/

Do finálovej skupiny pestupujú z B skupiny 3TART BRATISLAVA, SPOJE BRATISLAVA a TATRAN STUPAVA
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Deti narodené od 24.júna do 3.novembra 1966

1 . Barbora Smidová

24. 6. 1986

2. Marok L^ck-'vič

5, 7. 1 966

3. Veronika Chľ-omiková

6. 7. 1986

4. Kristína Koc íková

10. 7. 1966

5. Zuzana Bôbiková

10. 7. 1986

6. Petra Kajzerová

12. 7. 1986

7. Hana Janošíková

14. 7. 1 966

8. Monika Bertovičová

16. 7. 1986

9. Miloš Sýkora

18. 7. 1966

10. Renáta Brezovská

21. 7. 1986

11. Martin Vysokai

22. 7. 1986

12. Jakub Kováč

26. 7. 1986

13. Ľuboš Nosián

28. 7. 1966

14. Martin Bilik

2. 8. 1986

15. Michal Malina

14. 8. 1986

16. Zuzana Ambr#vá

15. 8. 1986

-
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17. Tomáš Žužič

23. 8. 1986

18. Bránislava Koreňová

24. 8. 1986

1 9. Igor šťastný

28. 8* 1 986

20. Zuzana Zemanová

29. 8. 1986

21. Anna NacLová

29. 8. 1986

22. Šimona Dancíková

4. 9. 1986

23, Peter Kováč

4. 9. 1986

24. Michal Ho 11ý

5. 9. 1986

25. Dominika Mozová

6. 9. 1986

26. Pavol Méry

9. 9. 1986

27. Adrián Németh

14. 9. 1966

28. Katarína Rusnárikcvá

16, 9. 1986

29. Pomana Horská

19. 9. 1966

30. Peter Skrovan

19. 9. 1 986

31. Miriam Marketánová

25. 9. 1986

32. Denisa Pírová

1. 10. 1986

33. Peter Svetlák

2. 10. 1986

34. Naäa. Mczová

2. 10. 1966

35. Martin Tcmkcvič

3. 10. 1986

36. Michal Požgay

3. 10. 1986

37. Mária. Valcvičcvá

11. 10. 1986

38. Viliam Ttmaševič

13. 10. 1986

39. Lucia Belzárová

19.10. 1986

40. Jana Daňová

24. 10. 19B6

41. Zuzana Havranova

25. 10. 1586

-
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42. Alexandra Veselá

25. 10. 1986

43. Andrea Pavlačicová

26. 10. 1936

44. Martin Oravec

29. 10. 1966

45. Tomáš Sajan

29. 10. 1966

46. Peter Chmela

2. 11. 1 966

47. Kristián Markovič

3. 11. 1966

-
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S O B Á Š E
od 1 . júla dr. 29< novembra. 1986

12

. 7,

1966

- Vladimír Sabol
Jirina Janeškcvá

12

, 7,

1 936

- Peter Pa.ukov
Zuzana Va.chová

19

. 7.

1936

- Dušan Mcrávek
Helena Sa.bová

19

. 7,

1966

- J<. zef Košík
Milena Košuthová

2 . 8 . 1966

- Bohuslav Hasoň
Iveta Štepánková

16. 8. 1966

- Tibor Kalenie
Dáša. Jánošová

30. 8. 1966

Ing.Ľudovít Piesecký
Alena Rácová

-

6. 9. 1966

15
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- Peter Hurbanič
Radka Trávničková

13. 9. 1966

- J á n Draškovič
Blanka ^čepánkcvá

13. 9. 1966

- Dušan Priesl
Dáša Giepešová

20. 9. 1966

- Ľuboš Kahánek
Jana Pírcvá

20. 9. 1966

- Marián Mašek
Vera Hudečková

20. 9. 1966

- Jarcslav švehla
Monika Dugevičová

27. 9. 1966

- Libert Gschwandter
Jana Ambrová

27. 9. 1986

- Ing.Danie Pavlíček
Mária Darášová

27. 9. 1 966

- Vladimír Havránek
Zdenka Ma.tzová

-

27. 9. 1 966
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- Jar o úli,v Jablonický
Jarmila- Blažičková

4. 10. 1966

- Peter Haraslín
Elena Suchcvá

11. 10. 1966

- Vladimír Bubnič
Vilma Obermárová

11. 10. 1966

- Vladislav Handl
Helena. Tarová

18. 10. 1966

- Miroslav Nemec
Iveta Sajnuelová

25. 10. 1966

- Peter Husák
Oľga Malovcová

25. 10. 1966

- Vladimír Láni
Ľubica Gašparcvičová

1. 11. 1966

- Jtzef Jáncš
Mária Blažičková

8

. 11, 1986

- Jaroslav Králik
Anna Mračková

-

8. 11. 1966
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- Alexej Rimarenkc
Ing.Ivona Vašinová

8.11.1986

- Roman Michálek
Dana Sokolova

15. 11. 1986

- Štefan Zárecký
Veronika Slezáková

15. 11. 1986

- Radomír Požgay
Zuzana Foltýncvá

2 9. 11. 1936

- Miloš Horecký
Eva Nemcovičová

29. 11. 1986

- Radovan Horínek
Elena Zvirákcvá

-
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