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Pozvánka

ZUŠ v Stupave pozýva na
Absolventský koncert, ktorý
sa uskutoční dňa 20. mája o
19.00 hodine v Kultúrnom
dome. Zároveň pozýva na
tanečný večer Tanečné soireé, dňa 4. júna o 19.00 ho
dine v Kultúrnom dome.
Preteky ECCE TERRA
Jarného kola medzinárod
ných pretekov malotraktorov
do vrchu ECCE TERRA, ktoré
sa konali 8. mája v Bílovicích
nad Svitavou sa zúčastnil 11členný pretekársky tím zo
Stupavy. Reportáž prinesieme
V budúcom Čísle.

Víťazné mužstvo "starých pánov" opäťzabodovaio a odniesio si tohtoročný Pohár 1. mája

Zasadala mestská rada
Vo šŕvrŕok 29. apr/7a zasada/a mesŕská rada v
Sfupave. A/a program e rokovan/a bo// /nŕormác/e o p/nen/' ú/oh uznesení., návrh os/á v
/fonca ro/ra 7999 a ŕ/s/croč/a, p/án poďu/af/' /r
730. výroč/u p n/e; p/šomne/ správy o Sŕupave, vec/ ma/eŕkové a rôzne.
Prednosŕka M s í) JL/Dr. /-/abreková /n/ormova/a o posŕupe mesŕa Sŕupava V r/ešen/
prob/emaŕ/^y sŕupavského Parku. MsL/
pož/ada/ o sŕanov/sko Pam/aŕkový úsŕav s
rým, že ŕoŕo buc/e podporným ma fe r/á/om
pre r/ešen/e ma/eŕko - právneho sporu v
prospech mesŕa. Zároveň s/ vyž/ada/o mesŕo
právny rozbor advokáŕske/ kance/ár/e, kŕorý
za ŕ/a/' nevy/uču/'e m ožn osť podan/a určovace/ ža/oby m esŕom Sŕupava. Phmáŕor
/nŕormova/ o pr/prave prez/denŕsAých vo//eb,
kŕorá preb/eba pod/á harmonogramu a v
sú/ade so záhonom o vo/bách.
Pr/má/or pred/ož/7 rade návrh na ce/omesfské podu/'aŕ/e - roz/účka s o sŕa/ým rokom a
druhým ŕ/'s/croč/m, kŕoré sa bude konaŕ'
37.72. 7999 pr/ Ku/ŕúrnom dom e v Sŕupave.
Ma/o by /sf o /údovú vese//cu a spo/očné
prež/ŕ/e ŕohŕo z/omového okam/hu v našom
ž/voŕe. Podu/'aŕ/e bude z a b e zp e č o v a l Mesŕské ku/ŕúme sŕred/'sko, /c/oré pred/ož/'
p od rob n ý
program
a
organ/začné
zabezpečen/e. V súv/s/osŕ/ s pr/pravou podu/aŕ/' venovaných 730. výroč/u prve/ p/šomne/
správy o Sŕupave a 685. výroč/u prve/ p/šomne/ správy o Másŕe r/a/dŕe/' MsKS p. Pave/
S/ezák
pred/ož/7 rade podrobný preb/ád
podu/aŕí. V súv/s/osŕ/ s os/avam/ č/enov/a

rady odsúh/as/7/, aby kom/s/a spo/očenských
poŕr/eb pr/prav//a návrb šŕaŕúŕu pre ude/ovan/e c/en mesŕa Sŕupava za zás/uby o
rozvo/ nášho mesŕa. Nebude ŕo ude/ovan/e
c/en v rakom rozsahu, ako ŕomu bo/o ph
predchádzajúcom /ub//eu. H/avnou /deou /e
ocen/ŕ' raz v roku občanom /nšŕ/ŕúc/e za
m/mohadny pnbos a č/ny v prospech mesŕa.
Č/enov/a rady odporuč///, aby do programu
os/áv bo/o zakom pon ovan é s/ávnosŕné
zasadnuŕ/e mesŕsA-ébo zasŕup/ŕe/šŕva s h/sŕon'cky prvým ude/bvan/m spom ínaných
c/en. Koncepc/a, kr/ŕér/á a výber kand/'dáŕov
na ude/en/e c/en mesŕa Sŕupava budú pred/ožené mesŕskému zasŕup/ŕe/šŕvu.
Phmáŕor /nŕormova/ a/ o pr/prave reprezenŕaŕ/vne/ pub//A-ác/e - bu//eŕ/nu, kŕo/ý mesŕo
v/dá v ŕomŕo roku. Pó/de o p/noŕarebnú pub//kác/u, v kŕore/ budú predsŕavené okrem
b/sŕór/e a súčasnosŕ/ /ku/ŕúmo spo/očenské,
šporŕové, rekreačné a dá/š/e akŕ/v/ŕy nášho
mesŕa.
Mesŕská rada sa dá/e/ zaobera/a ž/adosŕám/
o odpusŕen/e pená/e podn/kaŕe/škým sub/ekŕom pôsob/ac/m na územ/' mesŕa. Pada
vybove/a /ch pož/adavke, aby bo// phzvan/ na
rokovan/e mesŕského zasŕup/ŕe/sŕva.
Zaobera/a sa ŕ/ež ž/adosŕou o povo/en/e na
zhaden/e rešŕauračnébo zar/aden/a na peše/
zóne. Č/enov/a rady zhodne konšŕaŕova//, že
poseden/e na peše/ zóne, ku/ŕ/vované a
sp/ňa/'úce všeŕky podm/enky pre /eho p re
vádzku, vhodne dop/ňa/'ú ko/or/ŕ m/esŕ a /e ŕo
v dnešnej d ob e bežná zá/ež/ŕosŕ! Podporu

však podm/en/// rým, že pns/ušný odbor MsÚ
mus/ sŕanov/ŕ' jednoznačné pož/adv/(y pre
prevádzku ŕakéhoŕo ŕypu rešŕauračnýcb
s/už/eb.
V rôznom
č/enov/a rady predk/ada//
pož/adavky ob čan ov ŕýka/úce sa na/má akúŕneho r/ešen/a dopravne/ s/ŕuác/e v mesŕe,
nuŕnosŕ/ zabezpeč/ŕ' deraŕ/zác/u, nako/ko /e
zaznamenaný nadmerný výskyŕ h/odavcov,
na/má pr/ byŕovýcb dom och. Phmáŕor sa
vy/'adb/ k oŕázke prevádzkovan/a kúpa//ska v
ŕom zmys/e, že rekonšŕrukc/a /esŕvu/'úc/cb
bazénov by s/ vyž/ada/a m///ónové /nvesŕ/c/e,
nako/ko /e v dezo/áŕnom ŕechn/ckom sŕave (
prasknuŕé dno b azénov). Zaobera/ sa
možnosŕou r/ešen/a ŕohŕo kbŕ/ckébo sŕavu a
využ/7 ponuku sŕavebne/ ŕ/rmy kŕorá v Sŕu
pave podn/ká, vypracovať návrh pro/ekŕu
rekonšŕrukc/e kúpa//ska. Č/enov/a rady dá/e/
ž/ada//, aby od b or výsŕavby vypracova/ har
m onogram rea//zác/e /nvesŕ/čných akc// a
pred/ož/7 ho na rokovan/e M sZ dňa 27.5.
7akŕ/'ež sa kr/ŕ/cky v//'adr/7/ k rozkopávkam na
komun/kác/ách, kŕo/ých povo/ovan/e /em v
kompeŕenc/7 mesŕského úradu. Za neúnosné
považu/'ú ŕakzvané uveden/e do pôvodného
sŕavu. M/esŕa p o rozkopávkach sú v dezo/áŕ
nom sŕave, nespevnené ako napr/Mad na
u//c/ Veŕerne/ a/ebo Zdravoŕn/cke/. L//obou
odboru výsŕavby /e zabezpeč/ŕ' pnsne/'š/'
dozor a ŕrvaŕ' na skuŕočne kva//ŕnom a nor
mám zodpoveda/ucom uvedení komun/kác/e d o p ôvod n éh o sŕavu. Mesŕská rada sa
z/de na dá/šom zasadnuŕ/' dňa 73. má/'a a na
program e bude pr/prava r/adneho zasadnuŕ/a mesŕského zsaŕup/ŕe/šŕva, kŕoré bude dňa
27. má/a ŕ.r

Čienovia kom isií - neposianci
Mesŕské zasŕup/Ye/sŕvo dňa 8.
apr/7a zvo//7o občanom nepos/anc o ^ kŕorí budú pracovaŕ' v
kom/'s/ách, ktoré M sZ zr/'aď/7o
ako svoje poradné orgán/ Do
í/'nančnej kom/s/'e bo// zvo/ení; p.
Ferd/'nand Sobo/ík, /ng. M//an
/4uxŕ, p. Már/a Š/'šová, Peŕer Pac,
/ng. Zdenka Vŕbová, predsedom
kom/s/e /e p. /ng. Ján Be/eš. Do
kom/s/'e ž/'voŕného prosŕred/a
bo// zs/o/enŕ p.Jusŕ/h M/sŕ/na,
p. Peŕer Krá/, p. B/ažej fab/'án,
/ng. /ľan Ko/ár/k, p. Pranŕ/šek
Obada/, p. Dan/e/ /-/orecký, p.
M/7an 7*reb/'cký,
p re d s e d o m
kom/s/e /e /ng. Ľubom/r Ž/ak.
Do kom/s/e so//á/nej, zdravoŕnej
a byŕovej bo// zvo/ení.* p. Ľudm/'/a /Vováková,
p.
Mananna
M/'narov/čová, p. Pavo/ /-/uk, p.
Jana Ge/'sseová, predsedn/čkou
kom/s/e /e PhDr Már/a Cha/oupková. D o o b c h o d n o - pod n/kaŕe/škej kom/s/e bo// zvo/ení;
p. Mananna M/narov/čová, p.
Már/a Š/šová, p. M/ros/av Môza,
p. Mar/án Š/'mon/c, p. Jarm/7a
Jakšová, p. /Snŕon /-/hca, p red se
dom kom/s/e /e p. Gustáv Be/eš.
Do
kom/s/e
sŕavebno

majeŕkovej a rozvoja mesŕa bo//
zvo/ení; /ng. M/ros/a s/Perko, /ng.
M/ros/av Kováč, Peŕer Pác, /ng.
Pudo/f Lachkov/č, predsedom
kom/s/e /e /ng. Jaros/av Majŕan.
Do
kom/s/e spo/očenských
poŕr/'eb bo// zvo/ení; Mgr. Marta
Žo/nayová,
PaedDr.
Es/a
Obžeros/á,
P a ed D r
/Sdr/ana
Kub/cskôová, P a ed D r Jo/ana
Peŕreová,p. Ján Kohúŕek, p. Šŕefan Ves e/ý, predsedom kom/s/e
/e p. Pas/e/ S/ezák. Do dopras/no
- bezpečnosŕnej a prof/'drogos/e;
kom/s/e bo// zvo/ení; p. Maroš
Seewa/d, p. Pavo/ Vese/ý, p.
J ozef tVó/f//, p. Pas/e/ M/kuš, p.
M//an Mader; p. Ľudov/Í Krpa/a,
p. Már/a /-/ardenová, predsedom
kom/s/e /e PaedD r M//an Gramb//čka. Do kom/s/e /eg/s/aŕís/no prás/ney bo/a zs/o/ená JL/Dr B/anka /-/rnkos/á, predsedom kom/s/e
/e p. Ján Va/achov/č. M sZ dä/ej
za č/ena - pos/anca kom/s/e
dopras/no - b ezp ečn osŕn ej a
proŕ/drogos/e/ zvo//7o pos/anca
Jána Boráka.
7ým ŕo sú kom/s/e funkčné a
m ôžu sa veno s/af r/adnemu
výkonu svo/7'c/i pov/nnosŕí -ps-

Ako pracuje Mavný
kontrolór mesta_______
Právne posŕaven/e h/avného konŕro/ôra obce, jeh o ú/ohy a č/nnosŕ/,
v/medzuje § 78 zákona 369/90Zb. o ob ecnom zhadení v znení neskorš/ch predp/sov.
/-//avný konŕro/ôr je pracovníkom obce. Vykonáva konŕro/u ú/oh, kŕoré z pôsobnosŕ/ o b c e vyp/ývajú, konŕro/uje najmä účŕovnícŕvo, pok/adn/čné operác/e a nak/adan/e s majeŕkom obce. Vypracúva od 
borné sŕanov/'ská k návrhu rozpočŕu a záverečném u účŕu pred /ch
schvá/en/m obecným zasŕup/ŕe/šŕvom. Konŕro/a je dá/ej zameraná na
dod/ž/avan/'e vš eo b ec n e - záväzných nahadení (VZ/V), právnych
predp/'sov, hospodárnosŕ/, úče/nosŕ/ a efekŕívnosŕ/ p h hospodárení s
ŕ/'nančným/' prostr/edkam/ o b c e a nak/adanís majeŕkom obce. Z uve
deného vyp/ýva, že právomoc/ konŕro/čra, č o sa ŕýka ob ecn ej sféry
sú ŕakmer neobm edzené. Preŕo ú/ohou konŕro/čra je predovšeŕ/(ým
vykonávan/e konŕro/nej č/nnosŕ/ nezáv/s/e, objektívne a kva//f/kovane.
Z/sfené skuŕočnosŕ/ sú poŕom prezentované pr/amo mestskému zastup/ŕe/šŕvu, č o zdôrazňuje /ch význam a dó/ež/'ŕosŕ!
/-//avný konŕro/čr mesŕa Sŕupava sa ph svojej č/nnosŕ/ had/ Šŕaŕúŕom
h/avného konŕro/ôra mesŕa Sŕupava, kŕo/ý schvá//7o M sZ dňa
26.70.7995. V ňom sú podrobnejš/e rozpracované všeŕky vyšš/'e
spom/hané ú/ohy. Konŕro/nú č/nnosŕ' v jednoŕ/zvých rokoch vo/ebného obdob/a konŕro/ôr vykonáva pod/á p/ánu konŕro/nej č/nnosŕ/,
kŕo/ý každoročne schva/úje MsZ.
Vo íunkc/7 h/avného konŕro/ôra mesŕa Sŕupava pracuje /ng. Božena
Jankovíchová. Kance/ár/a /-/K mesŕa je v budove mesŕského úradu,
ŕe/efôn.07/65934503.

Z radnkc
Pr/máŕor a zo d p o ved n í pracovn/c/ mesŕské/io úradu sa venova//
hešen/u prob/emaŕ/ky v/asŕn/'ckych vzŕ'a/iov k p ozem k om
Parku, <4ko sm e už p/sa//, p o 
zemky sú momenŕá/ne vo v/asŕnícfve S/ovenského p o zem k o
vého fondu. 7enŕo sa za ŕ/a/'
zaruč/7, ž e nebudú vydané v
ráme/ rešŕ/ŕučnýc/? nárokov aby
nepns/o k /ch parce//zác/7 a pnpadne k /nému využ/'ŕ/u. Mesŕské
zasŕup/ŕe/sŕvo uznesen/m pnja/o
sŕanov/sko, v ktorom vy/ádruje
záujem mesŕa o preveden/e
pozem kov do jeh o užívan/a, a ŕo
b u ď prenájm om a/ebo odkú
pením. Mesŕo objedna/o odbor
ný posudok k Parku z /i/äd/ska
ochrany prírodného a ku/ŕúrneho ded/čsŕva. Sŕanov/sko bude
súčasŕou pož/adavky mesŕa o
bezodp/aŕný p revod Parku do
majeŕku mesŕa. Podporu mesŕu
phs/úb/7 /okresný úrad v Ma/ackách.
#
/Va zák/ade rokovaní s rozvodným/ závodm/ bo/a vykonaná
zmena projekŕu - zm eny ŕrasy
pr/pojky na rozvodnú ŕraŕosŕan/cu na u//c/ Lesnej. Projekŕové
práce f/nancova/a f/'rma Consu/ŕ/'ng, kŕorá zabezpeču je v ŕejŕo
/oka//fe /nd/v/duá/nu byŕovú výsŕavbu. K zm ene ŕrasy pr/š/o z
dôvodu /e/ /oka//zác/e - bo/a projekŕovaná rak, že prechádza/a
pozemkam/ nového c/nŕonna.
#
/Va rokovaní pr/máŕora s r/'ad/ŕe/bm
Západos/ovenských
vodární a kana//zác/í (ZVak) zá v o d /ng. Jančov/čom bo//
upresnené rozvojové program y
mesŕa, predovšeŕkým výsŕavba
nových bytových dom ov a /nd/v/dá/na byŕová výstavba v Stu
pave. Pre dá/š/u výstavbu bo/
dohodnutý prís/úb pr/de/en/a
vodovodných pr/pojok, a ŕo /
naphek sŕá/e khŕ/ckejšej s/ŕuác/e
v zásobovaní p/'ŕnou vodou, /de
o výsŕavbu v /oka//ŕách Kremen/'ca, u/. Budovaŕe/šká ph KD a
Lesná. R/ad/ŕe/' ZVaK-u zároveň
phs/úb/7, že v kráŕkej d ob e pred/oží mesŕu správu o max/má/ne/
možne/ kapac/ŕe /esŕvu/úceho
vodného zdro/a a ŕ/'ež návrh na
rozš/ren/e kapac/ŕy vodovodu.
Vzh/ádom na skuŕočnosŕ^ ž e
možnosŕ' pr/vaŕ/zác/'e vodných

zdro/ov a vodovodov obcam/ sa
č a s o v o posunu/a až na rok
2007, bude mus/eŕ'mesŕo spo/u
so ZVaK-om združ/ŕ' ŕ/nančné
p rosfh edk y na rekonštrukc/u
vodného zdroja, ktorá /e prvo
radou
podm/enkou
p re
zab ezp ečen /e dostaŕku p/'ŕne/
vody v Sŕupave.
#
Zásŕupcov/a mesŕa, odberaŕe//a
ŕep/a, dodávate/' tep/a sa streŕ//
na
spo/očnom
rokovaní s
f/nančným od b orom
OL/ v
Ma/ackách, kŕo/ý ma/ odsúh/as/ŕ'
cenu ŕep/a na rok 7999 pre Stu
pavu. Výrobca - Johnson conŕro/s predk/ada/ ka/ku/ác/u ceny
ŕep/a, OÚ odsúh/as/7 cenu ŕep/a
pre rok 7999 vo fýške 392,korún za 7 GJ (b ez DP/-/).
/Vaŕeraz občan/a p/aŕ/a regu/ovanú cenu za tep/o vo výške
200,-Sk/GJ,
rozd/e/ (792,-Sk)
hradí štát formou dofác/í. S/'fuác/a je však taká, že doŕác/e n/e
sú poŕvrdené. V méd/ách sa
objav/// správy o pr/padnom
zrušení doŕác/í s úč/nnosŕou od
7. jú/a ŕ.r, č o by znamena/o, že
by občan - zap/aŕ/7 cenu ŕep/a v
p/nej výške. Okresný úrad spo/u
s ŕ/'rmou Johnson conŕro/s
vyvo/a// rokovan/e s m/n/sŕersŕvom ŕ/nanc/í, aby doŕác/a
zoh/ádn//a
uvedenú
cenu,
nako/ko /de o projekt EPC a
fenŕo sysŕém s/ykurovan/a garanŕuje v/'ac ako 30% úspory. Mesŕo
Sŕupava p od ob n ú
/n/'c/'aŕívu
up/aŕňuje v súč/nnosŕ/ so ZMOSom, aby sa doŕác/'e na ŕep/o
n'eš/7/ ce/op/ošne, preŕože sa to
ŕýka všeŕkých o b c í S/ovenska s
cenŕrá/nym v/kurovan/m.
#
Pr/máŕor predbežne rokova/ so
súkromnou spo/očnosŕou, kŕorá
má záujem v /oka//ŕe sŕarého
p/vovaru vybudovaŕ'po//k//n/ku a
penz/ón pre presŕár/ych pac/'enŕov K podn/'kaŕe/škému zámeru
sa vy/adr/7 k/adne. P ozem ok /
sŕavba sú v súkromnom v/asŕn/cŕve, p o v/spon'adaní majeŕko
- právnych vzŕáhov ŕ/'rma pred/oží projekŕ na schvá/en/e mesŕskému zasŕup/ŕe/šŕvu, nako/ko
/de o p ozem ok v areá// Parku,
kde p/aŕí sŕavebná uzávera.
P/'rma za úsŕreŕovosŕ' zo sŕrany
mesŕa ponúk/a vybudovaŕ' na
sv o je nák/ady kana//zác/u na
u//c/ S/ovenskej.

13. j ún - S t u p a v a deťom

Ako pomôcť talentom? Rozpoŕef mesteStupavanaroA7999
Kom/'s/'a spo/očenských potr/'eb
obd/ža/a //sŕ - ž/'adosť o p om oc
a pos^yŕnuf/e ť/'nančných prostr/edkov ch/apca, ž/'aka ZŠ,
kto/ý ako tanečn/Tf dos/aho/ obd/'vuhodné úspechy n/'e/en s/s/ovenských sútáž/'ach, a/e p red o
všetkým v zahran/'č/. P ôvod n e
kon/ček, teraz už majstrovstvo,
ktoré stá/o nerátané hod/'ny dr/7u
a sebazaprenia, tak ako každý
šport s/ ž/'ada stá/e v/'ac f/nanc/7'.
Sponzorm/ sú poc/iop/ŕe/he ro
d/č/a, tak ako v mnohých dä/š/čh
pnpadoch úspešných a ta/entovaných der/ nášho mesta. Jeho
ž/'adosť však potvrd/7a správny
sme/; ktorým sa kom/'s/'a uberá.
Za h/avnú ú/ohu v tomto roku s/
kom/'s/'a postav/7a vyp racovať
projekt - podpo/y der/' a m/ádeže, škó/, ško/ských zahaden/ zo
strany mesta. /Vapn'ek tomu, že
predovšetkým ško/y sú ŕ/nancované z rozpočtu štátu, považuje
m e za dó/ež/'té, aby a/ mesto
naš/o možnost/ podpo/y p red o
všetkým ŕých akt/v/t, ktoré rozv/jajú vzde/anosf a ta/ent stu
pavských der/a m/ádeže. M ôže
to byť / formou vyp/san/'a grantov
- ako verejne/ súfáže, v ktorej sa
m ôžu uchádzať o í/'nančný pnsp evok n/e/en /nšt/'túc/e, a/e /
jednot//vc/. L/vedomujeme s/, že

v terajšej ekonom/'ckej s/Yuác/7
sa m ôže /ähko s tat] že ta/entované der/ nebudú m ôcť rozv/jať
svoje nadan/'e, pretože jednodu
cho /ch rod/'č/'a nebudú m ôcť
zap/af/ť /m ško/y. M esto by sa
ma/o zach ovať ako komun/'ta a
spo/očensŕvo, ktorému zá/ež/ na
jeh o občanoch. / doteraz bo/a
snaha
p o d p o ro v a ť m/adých
š p o rto v c o v a ta/enty chýba//
však n/e/en ŕ/nanc/'e, a/e /systém
poskytovan/a takejto podpo/y.
/Sk bovor/me o ŕ/'nanc/ách, pad/a
tu / "kac/rska" myš//enka, že
podpora ško/ám, ž/akom, ta/en
tom by sa ma/a ŕ/nancovaťz pr/jm ov z m/estnycb dan/ z predaja
a/koho/u a tabakových výrobkov.
77eto prostr/edky by ma// s/úž/ť /
na akt/'v/ty v ob/ast/ protidrogo
véh o program u. Svoj/m s p ô 
sobom by sa vrát/7/ d o ob/ast/
prevenc/é. V tomto roku teda
tážko nájdem e uspokoj/vú adre
su pre m/adého ž/'adate/á. C h ce
m e však na stránkach Podpajštúnskych zvest/ p ro p a g o v a ť
m/adých, ta/entovaných /úd/ a
touto cestou prebud/'ť záujem
pr/padných sponzorov a m ec e 
nášov. Sú to ŕ/ž ob/ast/, ktoré sa
b e z m ecen ášov neob/du. Bo/o
tomu tak v m/nu/ost/ a bude to
mu / nadá/ej.
-ps-
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Výsledky futbalových zápasov
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
1.5.

Stupava - Pozemné stavby 1:2 (Košut)
Vajnory - Stupava 2:1 (Gerža)
Stupava - Rovinka 4:0 (Jánoš, Záhradntcek, Draškovič, Ščasný)
Stupava - Rača 5:1 (Záhradníček 2, Ščasný 2, Hóz)
Vrakúňa - Stupava

Pozývame na zápasy (začiatok o 17.00 hod)
9.5. Stupava voľno
16.5. Svätý Jur "B" - Stupava
23.5. Stupava - SC BCT
30.5. Chorvátsky Grob - Stupava
6.6. Stupava - Blatné
12.6. Trnávka - Stupava

M á sa tiešenie
Dopravno - bezpečnostná kom/'s/'a v Stupave sa na svojom zasadan/
zaobera/a stážnostám/ ob čan ov z u//ce Záhumenskej na kr/'t/'ckú
dopravnú s/'tuác/u na khžovatke Záhumenská - Dev/nska cesta.
Momentá/ne je zjednosm ernený krátky p repoj na Hv/ezdos/avovu
u/zcu f p h kn/žn/c/), pr/čom /de /en o dočasné opatren/'e pred komp/exným r/ešen/m. Predseda kom/'s/'e dr M.Gramb/z'čka vyvo/a/rokovan/'e s odborným útvarom Po//cajnébo prez/d/a S P k hešen/'u
dopravnej s/tuác/e na štátnej ceste /Vv/edos/avova - H/avná . Výs/edkom rokovan/a bo/pnš/úb, že odborn/'pracovn/č/prez/d/a vypracujú
tr/ a/ternat/vy r/ešen/'a, ktoré budú k d/spoz/c/7 kom/'s/7 do konca mája
t. r Kom/s/'a sa zaobera/a aj prof/drogovým programom, v ráme/
ktorého presadzuje pož/adavku, aby bo//' spr/štupnené jestvujúce
šporfov/'ská v areá// zák/adnej ško/y pre akt/'v/7y det/ v m/movyučovacom čase. O tejto pož/'advke bude rokovať predseda kom/'s/'e s r/'ad/'te/om ZŠ v Stupave.
-gram-
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Fyzikáina Oíympiáda

Nový riadite! stupavskej škoiy

V každé; s úraz/ /e posŕupnosť V ško/skom ko/e sa /'der/ phpravujú r/'ešením zadaných u/oh, Znd/'v/'duá/nou pr/pravou a pr/pravou pod vedením
svo;7c/i uč/'ŕe/bv. Vo Fyz/'káZnej o/ymp/'áde (FO) ma/a sŕupavská ško/a už a/
úspešnýc/i r/eš/ŕe/bv v krajskom ko/e, kŕo/ých pr/pravova/ p. uč/ŕe/' Mgr.
Jaros/av F/šer V ŕýchŕo dňoch už v/eme o úspešných r/eš/ŕe/och ú/oh FO
v kaŕegór/7 F, feda ž/akov V///, ročn/ka. Fduard Ryba (S./4) z/ska/ 3. m/'es
ŕo, Lukáš Sŕankovs/(ý fô.B) 4. m/'esŕo, M/cha/ Daňo
z/ska/ 5. m/'esŕo
a Jura/ ba/og
z/ska/ 7. m/'esŕo. BZahože/áme vám, ch/apcZ, drž/me
pa/ce. /S vaš/'m vyučujúc/'m p. Mgr í7.///Zŕbvej (8. B) a p. Mgr. J. F/šerov/
(8/4) däku/eme/
-joZ-

Ó, AiO /f/ A íA r K V

/ f K R Á ŕO rA ...

V popo/udňajších hod/'nách jedné
ho marcového dňa čaka/Z ch/apcZ
a/ d/'evčaŕá na ško/skej chodbe,
kŕorá sa /esk/a od vody a voňa
vého saponáŕu. /ba s/ávnosŕnejš/e
ob/ečen/'e /m nedovo///o samopaš/'ťako zvyčajne. ^ ešŕe n/'ečo. Bo//
neŕrpez/Zví a v očakávan/'. Poro/y
jednoŕ/Zvých
kaŕegór/'/' súťaže
"Hv/'ezdos/avov Kub/ň" ma// urč/'ť
v/'ŕázov ško/ského ko/a s posŕupom do obvodného ko/a súŕáže.
V uš/'ach č/enov poróŕ ešŕe dozn/'eva// zvon/'vé h/ásk/ der/' a už b/ahože/a// víŕázom v prednese poéz/e a prózy.
7u sú výs/ed/(y.'
/. kaŕegór/a - poéz/'a; 7. m/'esŕo
Bor/s Paá/ 4.A, 2. m/'esŕo kaŕka
S/ezáková 4. B, 3. m/'esŕo Marŕ/nka
C/dy/ová 3.^., próza; 7. m/'esŕo Kam/'/a Warcha/ová 3.<4, 2. m/'esŕo Veron/ka 7uroková 3.A, 3. m/'esŕo
Marŕ/n Kub/csko 2. B a Maŕúš K/eman 2. C.
//. kaŕegór/a - poéz/'a; 7. m/esŕo
M/cha/ Kúde/a 6.A, 2. m/'esŕo VZera
Vese/á 5./\, 3. m/'esŕo Luc/'a SŕeZnerová 6./S., próza; 7. m/'esŕo Peŕra
Kub/'cskóová 6./4, 2. m/'esŕo PavZ/na Maŕŕová 5 A 3. m/'esŕo Marŕ/'na
7adamová 6.A
///. kaŕegór/a - poéz/'a; 7. m/'esŕo
DanZe/a Š/auková 8./\, 2. m/esŕo
Andrej Kováč 8./4, 3. m/'esŕo L/'nda
Maňušková 7./4., próza; 7. m/esŕo
Veron/ka Chrom/ková 7./4, 2.
m/'esŕo Fduard Ryba 8 A 3. m/'esŕo
Jana Beerová 8.A
Ž/'acZ, um/'esŕnen/' na prvých m/'esŕach v ško/skom ko/e, posŕúp/V/ do
obvodného ko/a. 7am preukáza//,

ako dokáza// vybrús/ŕ' svoj "d/'amanŕ" s/ova pod veden/m uč/ŕe/ov.
^ bo/o čo obdZvovať bo/o sa na
čom kochať Krásne, prec/ťené,
ŕvor/vé... Posŕup do okresného
ko/a s/ vybojova// a p/ne zas/úž/7Z
Kam/7a Warcha/ová (3./4), Bor/s
Paá/ (*4./4) a v //. kaŕegór/7 Lenka
Maŕáš/ková - gymnáz/'um a Peŕra
Kub/cskoová (6./S). V ///. kaŕegór/7
z/ška/a Veron/'ka Chrom/ková 3.
m/'esŕo a Dan/'e/a Š/auková 2.
m/'esŕo.
V okresnom ko/e súŕáže sŕupavská
ško/a obsŕá/a nas/edovne; v /.
kaŕegór/7 získa/a Veron/'ka Warcha/ová 3. m/'esŕo, Bon's Paá/
získa/ česŕné uznan/'e. V //.
kaŕegór/7 sa na 2. m/'esŕe um/'esŕn/'/a Lenka Maŕášíková - gymnáz/'um.
/Va 7. m/'esŕe sa um/'esŕn/7a Peŕra
Kub/cskoová zo 6 A kŕorá posŕupuje do krajského ko/a.
Za rozv/jan/'e ume/ec/(ých schopnosŕí ž/akov našej ško/y paŕň
srdečné
podákovan/'e
predovšeŕAým /ch uč/ŕe/bm; p. uč.
Jurčovej (4.^), Mgr. Frdé/y/ovej
(4.B), Mgr. Zemanovej f3.-4), p. uč.
Khand/ovej
(2.B),
Mgr.
Po/akov/čovej
f2.C),
p.
uč.
Bauerovej (5./S) a zan/'eŕenej
s/ovenč/nárke p. Mgr Z.Gurskej
7./4, 8./4, gymnáz/'um), kŕorú
ešŕe čaká dá/š/a pr/prava ž/ačky
Peŕ/y Kub/'cskoovej do krajského
ko/a.
Der/, sme hrdí na vás a /sŕe aj vaš/
rod/č/a. B/ahože/áme vám všeŕkým
a že/áme ve/á úspechov vo vašej
ško/skej prác/.
PaedDr. Jo/ana Peŕreová f-jo/-)

Zážitok z divadia

spo/kového ž/'voŕa. Máme na mys//
susedné Česko a Rakúsko, kde
/úd/a h/ádajú a/ŕemaŕívu k sŕresom
a napáŕ/u. Nachádzajú ju v k/uboch, spo/koch, kde sa môžu
sebarea/zzovať up/aŕn/'ť uvo/h/ť
Dôkazom ŕoho, že ochoŕn/cke
d/vad/o môže byť "bezva odvaz",
bo/o vysŕúpen/e súboru B O M z
Bí/ov/c nad Sv/ŕavou v sŕupavskom
ku/ŕúmom dome. Súbo/; v kŕorom
dom/nova// m/adí /úd/a, rôznych
proŕes/'í /' vzde/an/'a, našŕudova/
muz/ká/ s wesŕemovskou ŕémaŕ/'kou. V /áhkom šŕý/e, s /nŕe//genŕ-

7radíc/'a ochoŕn/cke d/vad/a v
našom reg/'óne má predovšeŕAým
s/ávnu m/nu/osŕ'. Ochoŕn/cke d/'vad/o bo/o ešŕe nedávno aŕrakŕívnym
pn'esŕorom pre up/aŕnen/e ambíc/'í
/úd/ rôznych proŕes/7' a záujmov
Spája/a /ch /áska k d/vad/u a ŕúžba
dobyŕ' dosky, kŕoré znamenajú
sveŕ.
/4k sa poobzeráme oko/o seba,
z/'sŕ/'me, že nasŕáva renesanc/a n/'e/en ochoŕn/ckeho d/vad/a, a/e aj

Prednosŕa Okresného úradu v Ma/ackách vymenova/ dňom 7.4. 7999 do
ŕunkc/'e r/ad/ŕe/á ZŠ v Sŕupave p. Mgr Lad/s/ava Cs/7/aghyho. Nového
pána r/ad/ŕe/á sme sa po prvom mes/'ac/ pôsoben/a v Sŕupave /hnedopýŕa//', aké sú jeho predsŕavy a ŕ/ež predsavzaŕ/'a vo vzŕáhu k sŕupavskej
ško/e, ž/'akom, pedagógom, rod/čom, a/e ŕ/ež k mesŕu.
MgrCs/7/aghy; Moje predsŕavy aby bo// reá/ne a rea//zovaŕe/hé budú
vychádzaťz dók/adného poznan/'a sŕavu ško/y úrovne yýchovno - vzde/ávac/'eho procesu a ŕ/ež záujmov a ŕa/enŕu ž/akov. Ve/m/ dó/ež/ŕá bude aj
komun/kác/a s rod/cm/, preŕože aj /ch pož/adavky a nárok/ považujem za
ve/m/ dó/ež/ŕé pr/ nasmerovaní ús/7/'a ško/y. Znamená ŕo, že budeme
nadá/ej pokračovať vo výuke cudzích jazykom a ŕo už od prvého sŕupňa.,
od sepŕembra p/ánujeme oŕvor/'ŕ'a obnov/ť č/'nnosť ško/ského šporŕového
sŕreď/'ska so zameran/m na hádzanú v spo/uprác/ s ŕ/C 7aŕran Sŕupava. V
m/moško/skej č/nnosŕ/, a na ŕú chceme k/ásť dôraz / v spo/uprác/ s
mesŕom a dá/š/m/ organ/zác/am/, budeme akcepŕovať záujmy deŕí oŕvor/me poč/'ŕačovú ŕr/edu a dá/š/e krúžAy o kŕoré budem záujem. 7eda
súsŕred/me pozornosť a s/7y na kva//ŕu vyučovac/'eho procesu a ŕ/'ež na
uspokojovan/'e záujmov deŕí v m/moško/skej č/'nnosŕ/.
7b je naše predsavzaŕ/'e. Nedokážeme ho sp/n/ť sam/, bez podpo/y
mesŕa, ŕ/'r/'em a predovšeŕ/(ým bez spo/upráce s rod/čm/. Spo//ehame na
ŕo, že n/komu n/e je /áhosŕajné, v a/tých podm/'enkach der/' ŕráv/'a váčš/'u
časť dňa, ako vyzerajú učebne a ž/'voŕné prosŕred/'e v ško/e. drobíme
všeŕko pre sku/ŕúrnen/e prosŕred/'a ško/y chceme dobudovať Zhr/'ská a
šporŕov/'ská v areá// ško/y a ŕu už budeme poŕrebovať pomoc od mesŕa,
podn/kaŕe/ov. Od každého, kŕo môže pom ôcť f/nančne, svojou prácou
a/ebo aj organ/zovan/m akŕ/'víŕ pre der/. Šporŕový areá/ bude s/úž/ť/ mesŕu
- pre m/moško/skú č/'nnosť ako m/'esŕo n/e/en vybavené na šporŕovan/e,
a/e ŕ/ež ako m/esŕo, kde budú naše der/' v bezpečí. Opakujem v bezp ečí
preŕože momenŕá/ne je areá/ ško/y neop/oŕený a vo večerných hod/nách
sa práve na šporŕov/'skách sŕreŕávajú ohrozené der/ a m/ádež, o /ch č/'nnosŕ/' svedč/'a - c/'gareŕové špaAy, Znjekčné sŕr/'ekačky a grafZcké prejavy...
7ú musízas/'ahnuťmesŕská po/íc/'a Zšŕáŕna poZ/c/'a. Bohuž/a/; až rak dá/eko
sme zaš// v bezmocnosŕZ pred deŕm/' a m/ádežou. Cesŕa a východ/'sko ŕu
ex/sruje - skuŕočný záujem o der/, ško/u, zbav/ť sa /áhosŕajnosŕ/ a predovšeŕkým ponúknuť deŕom a m/adým Zúdbm zaujímavý a príŕáž/Zvý pro
gram pre /ch vo/hý čas. Jed/ne ŕa/týŕo - komp/exný pnsŕup - pr/'nes/'e
dobrú úrodu.

Poďakovanie
Dovolte, aby som touto cestou po
ďakovala za čistú a nezištnú ľudskú
pomoc: p. Ladistavovi Plcerkovi, p.
Viole Klčovej a Ivete Sivuličovej,
ktorí darovali krv potrebnú pre moju
operáciu.
S úctou a vďakou D. Kovačičová

Spoločenshá hroniha
Prišti na svet

Nina Obadaiová
Opustiti nás

)ng. Jozef Petrek

Spomíname
S boíesťou a so smútkom v srdci si
v týchto dňoch pripom ínam e prvé
výročie úmrtia pána Pavia Huka
zo Stupavy. S tichou spom ienkou,
rodina a priatelia.
ným humorom a chyŕ/ávým/ me/ód/'am/ dokáza// zabav/ť pub//kum.
Zvyknuŕí na super yýkony superhv/'ezd ŕ/'/mového p/áŕna, šokovaní
v/rŕuá/nou rea//ŕou a ŕZZmovýmZ ŕr/'km/' dokáza/Z d/'vác/' Záskavo, s oŕvo- renou dušou vn/mať ochoŕn/kov
7o čaro a predovšetkým nefa/šovaný poc/ŕ, že hrajú s ce/ým srd
com a dušou, fo sa nedá zap/aŕ/ť V ŕom spočíva nádej, že
ochotnícke d/vad/o prež/je.
Ak nájde svoj/ch m//ovn/kov/

Zosobášiti sa

Juraj Rácek
a Liana Bubničová
Attita Pecsuk
a Andrea Hrdinová
Martin Kučera
a Silvia Vaseková
tng. Ján Franz
a !ng. Mirostava Vetčická
Andrej Janás
a Marcela Adamíková
Ján Hatáš
a trená Fitipková

-ps-
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