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Advent je čcrro^né s/ovo. /?oz je oko vieto/; čb
spojím závanom ro zžn i stojace vody íúdského
ducha, inokedy je zoso rým Metrom, á?
rozháňa tm atc cA/nóry úzkosti no ob/ohe
dejín ň/dského pokorenia po ce^é stáročia.
Je to čas očakávania, aíe aj povzbudzujúce/
nádeje, bez ktorej nie je život mažný. Advent
je však ej čas zvfáštnej o vzácnej poézie oso
bitného zážitku pre všetkých, <Ď sú schopní
pochopiť i prežiť veí^osťa krásu tohto obdo
bia. Rýva/i to kedysi 7 dni vinšovačiek o
dobých predvianočných ž ič n í 7 zvykov. Zák
lad všok ma^i v skutočnej o hlbokej viere
nošfc/? otco^ /o vrúcnom prežívaní vzácneho
obdobia, bez ktorého si život krestona ani
nemožno

predstaviť.

Táto

vrúcnosť

so

napokon p re ja v o v a l napr. aj v piesni, ktorú
ver70C7 spievaíi s takým nadšením, že so prit
om trias/i máry chrámu "Príde Kristus Fpasitef nás, cestu mu pripravm e". Dnes po
časovom odstupe si viac ako v minulosti uve
domujeme, že Advent neho/ akoby čos /oík/óru, či /údových zvukov.
No prvom mieste to boŕo úprimné očakávanie
íp0S7teíóv/70 príchodu no svet. foŕk/ór boí iba
akousi pozíátkou týchto osobitných chvíľ v
roku. Ťažisko Adventu boío v presvedční, že
sľúbený Afesiáš naozaj prišieí a že čŕoveka aj
sposi/. ^ boí obdobím pokánia oko jednej z
podmienok, ktorá umažňovaía hŕbšie vniknát
do týchto veľkých tajomstiev. Tieto historické
chvííe príchodu Krista si radi opakujeme.
Nesmierne vera by každý z nás s trati/, keby
dovoŕi/, oby vjeho mys/i vyb/edŕi, aíebo nebo
daj sa stratiŕi. Nech i tohtoročný Advent je i
pre naše mesto o /údi dobrej vóíe obdobím
upevnenia vo viere, povbudzujácej nádeje,
bez ktorej život stratí svoj pravý zmyseŕ.
Feíix Afikuía, stupavský dekan

B e ŕíe ŕ?e ;n s^ é
M tomto roku rak ako v m/nu/ost/, skaut/ z 3.
okresu 8rat/s/ava budú rozvážať 8et/ehemské
svet/o - svetlo poko/'a a mieru. /?ozvoz sa usku
toční 22. 32. 39 9 8 t.j. v utorok popo/udnf. Do
Jtupavy -ju rsk éh o kosto/a ho pnnesú o 2 5 .2 5
hod/ne.
farsk ý úrad v jľtupave-

Spo/očná ŕotograha pos/ancov M s Z v Stupave vo vo/ebnom období 7994 - 7998

Zasada/o mestské zastup/te/'stvo
V p/atok 6. novembra sa uskutočn/7o pos/edné riadne zasadan/e mestského zastup/te/stva v tomto vo/ebnom obdob/, ktoré sa kona/o v hote// Park. /Vapr/ek tomu, že bo/o pos/edné s nádychom roz/účkovej atmosféry,
rokovan/e bo/o pracovné a vecné. Pos/anc/
na návrb pr/mátora scbvá//// nas/edovný pro
gram. kontro/a uznesen/., rozbor hospodáren/a mesta k 30. septembru 7998., návrb
rozpočtového prov/zór/a na rok 7999.,
scbvá/en/e obsahového znen/a kron/ky mes
ta Stupava za rok 7997., zásady vybavovan/a sťažností tyz/ckých a právn/ckých osôb v
podm/enkach samosprávy mesta., Všeo
becne závázné nabaden/e č. 5/7998 o dan/
z nebnute/'nost/ pre rok 7999., pr/prava komuná/nych vo//eb 78. a 79.72. 7998., odme
ny pr/mátora a h/avného kontro/óra za ///.
štvrťrok 7998., pracovné por/adky pr/spevkových organ/zác// mesta., vec/ majetkové.,
/nterpe/ác/e., rôzne., návrh uznesen/a.,
záver.
Pos/anc/ pred/ožené mater/á/y prerokova// a
pn/a// k n/m uznesen/a. Výraznejš/a d/skus/a
sa týka/a pred/oženého návrhu na odpredaj
mestských pozemkov za úče/om výstavby
bytov "Obytného súboru Stupava - 793 byto
vých jednot/ek". Mater/á/ preš/e/ pr/pom/enkovan/m finančnej kom/s/e /mestskej rady

ktorá doporuč//a schvá//f odpredá/ pozem
kov za stanovených podm/enok. Pos/anc/
odsúh/as/// st/abnut/e pred/oženého mater/á/u týkajúceho sa odpredaja majetku mesta
z rokovan/a. Rozbodnut/e značne skomp//kova/o /tak napátú t/nančnú s/tuác/u mesta,
pretože sa nepodar//o nap/n/f p/ánované
pr//my rozpočtu, čo urč/te poznač/ p/atobnú
schopnosť mesta /v prvom štvrťroku budú
ceho roku, ktorý sa bude r/ad/ť rozpočtovým
prov/zór/om.
V /nterpe/ác/ácb pos/anc/ ž/ada//. pred/ož/ť
rozpočet (a jeho p/nen/e) /nvest/čne/ akc/e
7epe/né hospodárstvo mesta Stupava, ktorú
pre mesto rea//zova/a f/rma Johnson conŕro//s., /nformác/u o stave pr/prav kn/hy o
Stupave.
Óa/š/e pr/pom/enky sa týka// b/učnost/ pre
vádzky novej koto/ne, stavu komun/kác/e na
u//c/ Že/ezn/čná a u//c/ L/pová.
Pos/anc/ okrem /nébo scbvá//// VZ/V č. 5/98
o dan/ z nehnute/host/ a Zásady vybavovan/a sfažnost/ /yz/ckýcb a právn/ckých osôb v
podm/enkach samosprávy. Odsúh/as// aj
znen/e kron/ky za rok 7997, text je k d/spoz/c// v mestskej kn/žn/c/ P. Mor/ca.
/Va záver rokovan/a pr/mátor podakova/
pos/ancom za štvorročnú spo/uprácu a
ukonč/7 zasadan/e.

Ž
M/mor/aďne zasaďnuŕ/e
m esŕs^ é/io zasŕup/ŕe/^sŕva
Vzb/'adom na /lepnazn/vý vývo/
v ob/asŕ/ prí/mov zvo/a/ pnmáŕor
mesŕa m/mona dne zasadnuŕ/e
mesŕskébo zasŕap/ŕe/!sŕva, kŕoré
sa kona/o vo šŕvrok 79. novem
bra.
/Va programe rokovan/a bo/a
/nŕormác/a o ekonom/ckej s/ŕuác/7 mesŕa pred ukončením roku
7998 v náváznosŕ/ na zač/aŕok
roka 7999 a návrhy na odpredá;
majeŕku. /Va pos/ednom zasa
daní pos/anc/ sŕ/ab// z rokovan/a
maŕená/y ŕýkajúce sa odpredaja
majeŕku mesŕa.
V súv/s/osŕ/ s nenap/nením
očakávaných pn/mov v rozpočŕe
mesŕa bo/o nuŕné prebodnoŕ/'f
možnosŕ/ odpredaja majeŕku,
ako jed/ného reá/nebo zdroja
peňazí do konca ŕ.r. / pre
zabezpečenie prosŕr/edkov na
zač/aŕok budúceho roku.
Pos/anc/ program rozšíní/ o prerokovan/e odpredaja pu/ŕu cenŕrá/ne/ ochrany.
V d/skus/7 k odpredaju pozem
kov za zák/adnou ško/ou za
úče/om byŕove/ výsŕavby (793
byŕovýcb jednoŕ/ek) pos/anc/
upozom/7/ na prob/émy s vyspor/adan/m v/asŕn/ckycb vzŕabov.
na záujmy ško/y. kŕorá v budúcnosŕ/ sa môže rozš/lrovaľ (poŕreby gymnáz/a pr/padne dá/šej
sŕredne/ ško/y). /Vebo/ odsúb/asený an/ návrb na zmenu
územného p/ánu - prekva//ŕfkovan/e funkčného využ/ŕ/a parce/y na po/yŕunkčné p/ocby. /V/ekŕoré návrby na odpredá/ po
zemkov pos/anc/ scbvá////. K
prob/emaŕ/ke rozpočŕu a rozpočŕovébo prov/zóna sa uskuŕočn/
zasa dnuŕ/e ňna nčnej kom/s/e.
-psD aň z
v ro/fív f 9 9 9
/Va rokovan/ Mesŕskébo zasŕup/ŕe/šŕva bo/o scbvá/ené Všeo
becne závázné nar/aden/e o
dan/ z nebnuŕe/'nosŕ/ pre rok
7999. Sadzby dane zosŕávajú
nezmenené.
Správcom dane z nebnuŕe/'nosŕ/
je Mesŕo Sŕupava, ŕzn. každý
kŕo v/asŕn/ nebnuŕe/hosf v
kaŕ.územ/ Sŕupava. podáva da
ňové pr/znan/e na Mesŕský úrad
v Sŕupave.
Daňové pr/znan/e k dan/ z
nebnuŕe/'nosŕ/ podáva ŕýz/cká
a/ebo právnická osoba, kŕorá sa
sŕáva daňovníkom /badobudnuŕ/e nebnuŕe/'nosŕ/ - pozemok,
sŕavba, byŕ/, a/ebo kŕorej nasŕa//
zmeny v oko/nosŕ/acb pre vyrú-

ben/e dane. 7erm/n na podan/e
daňového pr/znan/a je do 37. ja 
nuára 7999. /Sk pňznan/e n/e je
podané včas, daňovn/kov/ sa
u/ož/ pokuŕa do výšky 70%
dane.
L/pozomujeme ŕakŕ/ež na p/nen/e s/ oznamovacej pov/nnosŕ/ v
prípade, že v pr/ebebu roka nasŕane rozhodujúca skuŕočnosŕ*
pre vzn/k a/ebo zán/k daňovej
pov/nnosŕ/ k dan/ z nebnuŕe/nosŕ/ (napr. kúpa, predaj nebnuŕe/ňosŕí, deden/e a pod.). Zákon
o dan/ z nebnuŕe/'nosŕ/ uk/adá
/ýz/ckej a/ebo právn/ckej osobe
oznamovac/u pov/nnosŕ' o vzn/ku a/ebo zán/ku daňovej pov/n
nosŕ/ do 30 dní odo dňa, keď
ŕ/eŕo skuŕočnosŕ/ nasŕa//. Za nesp/nen/e uvedenej pov/nnosŕ/ je
správca dane pov/nný v zmys/e
uvedeného zákona u/ož/f pokuŕu /yz/ckej osobe do výšky 500,Sk a právn/ckej osobe do 5000,Sk.
\//asŕníc/ byŕov,kŕoré nadobud//
do v/asŕnícŕva v roku 7998, s/
podajú daňové pr/znan/e do 37.
januára 7999, s rým, že s/ v
daňovom pňznan/môžu up/aŕn/ľ
právo na os/oboden/e od dane
na 5 rokov. Podmienka os/oboden/a sa vzľabu/'e /en na prvého
v/asŕn/ka a ŕo za podm/enky, že
sa byŕ nevyužíva na podn/kaŕe/šké úče/y a/ebo prenájom. /Sk
bude daňové pňznan/e podané
po sŕanovenom ŕermíne, právo
na os/oboden/e v zdaňovacom
období zan/ká a môže s/ bo
up/aŕn/ľ až v nas/edujúcom zda
ňovacom obdob/ (roku).
Daň z nebnuŕe/bosŕ/ je sp/aŕná
do 37.3.7999 pri daňové/ pov/n
nosŕ/ u FO do 500,- Sk a PO do
5000,- Sk. /Sk výška dane pre
sahuje uvedenú sumu, je možné
ju zap/aŕ/ŕ' v šŕyrocb sp/áŕkacb a
ŕo v zákonom sŕanovenýcb
ŕermí-nocb do 37.3, 30.6., 30.9.
a 30.77.7999.
/Sk n/e je daň zap/aŕená v ŕýchŕo
sŕanovenýcb ŕerm/nocb, správ
ca dane je pov/nný vyrúb/ŕ* pená/e vo výške 0,3% za každý
deň omeškan/a.
- dk tnformácia o stave predaja
komunáinych bytov do
osobného vtastníctva
V ráme/ konŕro/y p/nen/a uzne
sení bo/a b/avnou konŕro/órkou
/ng. Jankov/chovou pred/ožená
/nŕormác/a o sŕave predaja (komuná/nych) byŕov do osobného
v/asŕnícŕva. /nŕormác/a vychá
dza/a z podk/adov ŕ/rmy Duspama s.r.o. ,správcu byŕovébo
bospodársŕva. Objekŕ na u//c/
/-//avná č. 999/54,56 je v šŕád/u
reg/sŕrác/e kúpno - predajných

zm/úv cez kaŕasŕer na Okres
nom úrade v Ma/ackácb. Tú bo/a zároveň vykonaná reg/sŕrác/a
spo/očensŕva v/asŕníkov byŕov.
Znamená ŕo, že po reg/sŕrác/7
nadpo/ov/čnej väčš/ny kúpno
predajných zm/úv prevezme
správu nad objekŕom spo/očensŕvo v/asŕn/kov. /Va objekŕy
nachádzajúce sa na Zdravoŕn/cke/ u//c/ č. 953, 954, 989, 997,
990 sú vypracované zm/uvy na
odpredaj obecných byŕov a n/ekŕoré (cca 75%) bo// už/vaŕe/'om
dané k vy/adren/u, ako aj k
overen/u údajov. Zm/uvy n/e sú
vyboŕovené nač/sŕo, chýba k
n/m projekŕová dokumenŕác/a.
Po konzu/ŕác/7 s dodávaŕe/'om
projekŕovej dokumenŕác/e sa
predpok/adá ukonč/f odpredaj v
časovom bor/zonŕe jedného
mes/aca. Objekŕ na u//c/ Bezru
čovej č. 958 je v šŕád/u pr/prav
kúpno - preda/'ných zm/úv. /Sj ŕu

je ŕreba dop/n/ľprq/ekŕovú dokumenŕác/u. Podk/ady pre odpre
dá/ ob/ekŕov na u//c/ Bezručovej
č. 962, 963, 964, 965, 966, 968,
969 sa v súčasnosŕ/ komp/eŕu/ú.
Zm/uvy sú pňpravené, cena
byŕov vypoč/ŕaná. Predpok/adaný ŕermín odos/an/a zm/úv
už/vaŕe/'om na konzu/ŕác/u je
december až január. Pri predaj/
ob/ekŕov na u//c/ Bezručovej č.
994, Ško/skej č. 675 a Zdravoŕn/ckej 955 sa vyskyŕ// prob/émy
s nevyspor/adaným/ pozemkam/. K ŕomuŕo prob/ému musí
zau/'aľ sŕanov/sko byŕová kom/s/a. Okrem spomínaných objekŕov má mesŕo domy s byŕm/
šŕvrŕej kaŕegóňe (na u//c/ D/bá.
Ka/várska, Maňanska a /-//avná).
O odpredaj/ ŕýchŕo objekŕov sa
zaŕ/a/'neuvažu/'e.
(pod/'a maŕer/á/ov MsZ)

D e m o /ŕc /a n a p o Á ífa čo ^ a n /e
Dom/nanŕa na námesŕí M.P. Šŕeŕán/ka pr/pomína perníkovú cba/úpku. /Sko keby nesŕač/7o, že doŕeraz svojím sŕavom a ošarpanosťou
degradova/a námesŕ/e na nepr//emný kúr mesŕa. "A/adšenc/"zača// s
je j rozoberaním. Možno na pá/en/e poŕrebu/u drevo, avšak z časŕ/
budovy posŕupne m/zne sŕrecba.. Podobný osud sŕ/bo/ i synagógu.
/Venápadne, posŕupne sa z je/ okien sŕraŕ/7/ ozdobné kované mreže
a krov/e kde skonč/7/. /nŕormác/u o maj/ŕe/'ov/ budovy sme získa// na
odbore výsŕavby a ž/voŕnébo prosŕred/a MsÚ Sŕupava - ma/7ŕe/'om
budovy synagógy je spo/očnosf /Srŕŕep a "perníková cha/úpka" paŕrí
v/ace/ým v/asŕníkom - ž/dovským rod/nám, kŕoré sa o majeŕok nezau/ímajú. Spo/očnosľ /Srŕŕep získa/a súh/as na demo/íc/u budovy za
úče/om vybudovan/a komun/kác/e. Dúŕajme, že //kv/dác/a ru/ny ňrmou prebehne ve/'m/ rých/o.
-psFirma TONDACH
SLOVENSKO, spo). s.r.o.
prijme do pracovného po
meru vedúceho skladu na
SLOVENSKO
svoju prevádzku v Máste
G R U P P E GLEtNST/SJTEN O STERR EtC H
(areát oba/o vačka).
Požiadavky: 100 % - ný zdravotný stav, vek do 40 rokov, zodpo
vednosť, spoľahlivosť, výhodou je preukaz vodiča motorového
vozíka triedy ti - A. Záujemcovia s p ríslu šn ým i dokladmi sa mô
žu hlá siť osobne do 20.12.1998 v síd le firm y TONDACH SLO
VENSKO, Hviezdoslavova 169, Stupava - Mást u Ing. Kurku
alebo na sekretariáte, te). 65935875, 65935 876.
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ph/aŕé opaŕren/a, nakoľko ŕenŕo
cov byŕov.
Stupavan; Okrem výsŕavby ko- prob/ém je odsŕrán/ŕeľný pracu/'e
ŕo/ne sŕe rea//zova// sŕavbu sŕred- na ňom ŕ/m odbom/kov rak, aby
noŕ/akého p/ynovodu a občan/a bo/ vyhešený k spoko/nosŕ/ obyvabo// spokojn/ na/mä s rým, že po ŕefov býva/úc/ch v bezprosŕrednej
výkopových prácach sŕe da// všeŕ- b//zkosŕ/ koŕo/ne /v oko//.
Stupavan; Pôvodne bo/o na vyko do pôvodného sŕavu...
/ng. V Krcho; V ráme/ pro/'ekŕu kurovac/ sysŕém Cevaservfsu na
bo/ vybudovaný sŕrednoŕ/aký p/y- pojených v/ace/ ob/ekŕov dokonca
novod, kde h/avným odberaŕeľom / byŕových domov. Móžeŕe nám
je koŕo/ňa na s/d//sku. P/ynovod v vysveŕ//ť, prečo phš/o k zn/žen/u
d/žke 7700 m sa budova/ na nák- počŕu odberaŕe/bv ŕep/a?
/ady SPP. Zároveň sa budova/a /ng. M Krcho; Pôvodný pro/'ekŕ
ŕrasa ŕep/ovodu cca 900 m, kŕorú uvažova/ o komp/eŕnom pn'pojen/
/ŕnancova/a naša f/rma. Snaž/// všeŕkých ob/ekŕov a pr/padne /
sme sa v sú/ade s pro/'ekŕom dar dá/š/ch záujemcov. Po rokovapo výkopových prácach všeŕko do n/acb s odberaŕefm/ sa rozbod/a
pôvodného sŕavu, pr/padne do /žrma /SV/S/V/S. že s/ vybuduje víasŕnú koŕo/ňu a byŕové družsŕvo Pez//epš/ebo.
/Vaše/ /ŕrme zá/eža/o na ŕom, aby nok rozbod/o, že byŕy na Kúpe/bej
po nás nezosŕa/a spúšť a nespo u//c/ nebudú napo/ené na cenŕrá/kojnosť obyvaŕe/bv. /Vavyše ešŕe nu výrobu ŕep/a a vo v/asŕne/ réž//
odsŕrán/me povrchové veden/a bude vybudované /oká/ne vykurovan/e každého byŕu v ŕýcbŕo do
ŕep/ovodu, kŕoré sú už nefunkčné
a pôsob/a ruš/vo. /ch //kv/dác/ou moch. /Vaša /ŕrma ráŕa/a s napochceme phsp/eť k /epš/emu /kra/'- jen/m ŕýcbŕo byŕov, ma// sme na ŕo
vyč/enené /iínančné prosŕbedky,
š/emu vzhľadu s/d//sk.
Stupavan; Vaša ŕ^rma zabezpe zakúpený marená/ a čaka// sme
čuje prevádzku koŕo/ne. V súv/s- na rozbodnuŕ/e byŕového družsŕva
Stupavan; Zaca/a sa vykurovac/'a /osŕ/ s je/ um/esŕnen/m, /keď pred až do po/ov/ce augusŕa. /Va cenŕrá/ne vykurovan/e sú napojené
sezóna, y akom stave phprave- začaŕ/m sŕavby bo/o všeobecne
známe, kde bude sŕáť, sa objav/// predško/ské zabaden/a, zdravoŕné
nost/ a prevádzky schopnosŕ/ je
medz/ obyvaŕeľm/ obavy a po- sŕred/sko a cca 700 byŕov v správe
koŕo/ňa?
/ng.M Krcho; Zač/'aŕkom okŕóbra chybnosŕ/, ŕýkajúce sa bezpečnos- mesŕa prosŕredn/cŕvom ŕ/'rmy
zača/a skúšobná prevádzka koŕo/- ŕ/ koŕo/ne a je/ vp/yvu na ž/voŕné DUSP/SM/S, v správe byŕového
ne a odsyq/7io spusŕen/a je schop prosŕred/e, napr. na zvýšenú b/uč- družsŕva Pez/nok a v správe
ná prevádzky na p/ný výkon. Pn nosť. Č/m móžeŕe presvedč/t Sŕu- /Sgenŕú/y Konŕrakŕ.
re/<onšŕfu/(c/7 bo/a použ/ŕá mod pavčanov o prednosŕ/acb a kva/- Stupavan; Obyvaŕe//a mesŕa sa
erná fecŕino/óg/a. kŕorá zaruč/ vý /ŕách koŕo/ne?
právom dožadu/ú /nťormác/7, sú
razné zn/žen/e merne/ spoŕreby /ng. Krcho; Prevádzku koŕo/ne a zvedav/ ako sa použ/7/ prosŕbedky
ŕep/a, čo bude mať ve/ký význam všeŕkých výmenn/kových sŕan/c mesŕa a pro/ekŕ ŕepe/nébo bospopre budúcnosť, keby doš/o k //ber- zabezpečuje /ŕrma Johnson Con- dársŕva je skuŕočne jednou z naja//zác/7 ceny ŕep/a. Projekŕ je Kon ŕro/s nepreŕrž/ŕou s/užbou. Všeŕky väčš/ch /nvesŕ/čných akc// mesŕa,
cipovaný rak, aby počas ce/ej výmenn/kové sŕan/ce sú prepo na kŕorú s/ mesŕo muse/o dokonca
rekonšŕrukc/e bo/o m/n/*ma//zo- jené poč/ŕačm/ do d/spečerského pož/čať... /Veuvažova// sŕe o spô
vané prerušovanie dodávky ŕep/ej sŕred/ska, kŕoré s/d// v budove ko sobe, ako odpovedať na zvedavé
vody občanom. Pr/ebeb rekon- ŕo/ne. Pr/ akejkoľvek poruche
oŕázky Sŕupavčanov ?
šŕrukc/e nema/ dramaŕ/cké nás/ed- a/ebo výpadku sa d/'speč/ng o ŕom /ng. M Krcho; Pnpravujeme po
ky, aKé by sa da//' očakávať pn rak okamž/ŕe dozvýe a dokáže ho ope ko/audác//, kŕorá by ma/a prebeh
rozs/ab/ej /nvesŕ/čnej akc/7. Mo- ra ŕ/vne n'eš/ŕ.
núť zač/aŕkom decembra ŕ.r., Deň
menŕá/ne dodávame ŕep/o do Prevádzka koŕo/ne je abso/úŕne oŕvorenýcb dver/. 7u bude pr//evšeŕkých napojených b/okov V bezpečná, zodpovedá všeŕkým ž/ŕosť "nazheť" do koŕo/ne, prezr/eť
pbebehu skúšobnej prevádzky khŕéhám bezpečnosť/, v phesŕo- s/d/speč/ng, pod/skuŕovaťs/ o pro"do/adu/eme" sysfém, dokonču/e rocb koŕo/ne sú namonŕované sn/- b/émocb. Rad/ sa sŕreŕneme, vyssa bydrau//cké vyvážen/e sústavy mače, kŕoré pr/ najmenšom ún/ku veŕ//me a odpov/eme na oŕázky.
- montáž venŕ/7ov v suterénoch p/ynu okamž/ŕe odsŕav/a ce/ú pre Budeme oŕvorene d/skuŕovať, aby
objektov a montáž ŕermosŕaŕ/c- vádzku koŕo/ne a pr/vod p/ynu do sme vyvráŕ/// rôzne fámy dohady /
kýcb vent//ov v bytoch,
objekŕu.
nedorozumen/a, kŕoré sprevádza
íúŕo časť však nerea//zu/e ňrma Čo sa ŕýka em//s// - sp/od/ny zo jú každú veľkú sŕavbu a /nvesŕ/c/u.
Johnson Contro/s, a/e správcov/a spa/bvan/a p/ynu zodpovedajú /Vaša #rma bude v Sŕupave pôso
byŕov na svo/e v/astné nák/ady.
všeŕkým khŕéhám, šŕáŕnym/ kon- b/ť na/b//žš/cb desať rokov a vefm/
Pov/nnosť zabezpeč/t ŕermosŕa- ŕro/ným/ úradm/ bo// vysŕavené nám zá/ež/ na dob/ýcb a korekŕŕ/zác/u vyp/ýva zo zákona a naša posudky a na /ch zák/ade bo/a ných vzťahoch s mesŕom a jeho
/ŕrma už dávnejš/e upozorňova/a povo/ená prevádzka koŕo/ne.
občanm/.
správcov, aby montáž zabezpeč/// Sŕavebné povo/en/e vydá/ úrad Ver/me, že sp/mme očakávan/a
už v/ete, teda n/e počas vykurova- ž/voŕného prosŕred/a v Ma/ac- a pr/spe/eme "naš/m tep/om" k
c/ebo obdob/a. My sme /en výrob kách. V súvTs/osŕ/ so sťažnosťam/ \/áše/ pohode a spoko/nost/ /
com tep/a a jeho dodávaŕeľom po na zvýšenú h/učnosť, bo// vyko
(phprav/7 -ps-j
pätu bytového domu. V pr/pade,
nané meran/a b/učnosŕ/ koŕo/ne.
že sa už/vate//a byŕov sťažu/ú na Počas skúšobnej prevádzky je
Termosŕaŕ/cké venŕ//y
nedokurovan/e bytov; studené ra- možná vyšš/a h/učnosť nad sŕašeŕna peniaze
d/áŕo/y, mus/a sa obráŕ/ť na správ novené normy. Zároveň však bo//
P/rma HEPZ s.r.o., Braŕ/s/ava

Ako sme už na sŕránÁfach Stupavan-a mformova//, v tomto
roku sa rea/zzova/ pro/ekt Tepe/neho hospodárstva mesta Stu
pava. Ob/emom vyna/ožených
prosŕr/eďífov patrf medz/ na/váčš/e, mesto sa na nápadoch
pod/e/'a č/astkou 73 m//. SÁr, na
ktoré s/ vza/o úver z PKB.
Zákonom sfanovená pov/nnosf
obc/am a samosprávam zabez
peč/ť tep/o, tep/ú vodu byto
vým domom bo/a tak a/ v ťažkej
hnančne/ s/tuác// sp/nená.
Stupava má novú, modernú
koto/ňu, ktorá nahrad//a dos/uhu/úcu (jprevádz/íova/a ju ŕfrma
Cevaserv/s a Duspama^. P/rma
Johnson Contro/s, ktorá koto/ňu / tepe/né hospodárstvo vy
budovala a z ve/ke/ čast/ ŕŕnancova/a, yu bude prevádzkovať a
dodávať tep/o odberateľom na/b//žš/ch desať rokov. Opýta//
sme sa obchodného r/ad/fe/'a
firmy /ng. V/ad/m/ra Krcha na
prob/émy spo/ené s uvedením
koto/ne do prevádzky.

chce aj prosŕredn/cŕvom Sŕupavana phb//ž/ť obyvaŕe/bm mesŕa
ŕecbn/ku, kŕorú namonŕova/a do
/ch byŕových domov.
P/rma HERZ s.r.o., má s ŕermosŕaŕ/zác/ou a hydrau/zekým vyregu/ovan/m súsenosŕ/ z m/esŕ ako napr.
Komárno, Revúca, Šŕúrovo, Bá
novce nad Bebravou, Veľký Me
de/; Zvo/en. Kedže v mesŕa Sŕupava sa para/e/ne rob/// v/aceré
č/nnosŕ/ ako napr rekonšŕrukc/a
koŕo/ne a výmenn/kových sŕan/c,
výmena sekundárnych rozvodov a
je samozre/mosťou, že koord/nác/a rôznych č/nnosŕ/ je nevyhnut
ným predpok/adom pre úspešné
zv/ádnuŕ/e ŕakej ŕecbn/cky a
finančne náročne/ akc/e.
P/rma /-/ERZ , s v/ac ako sŕoročnou ŕrad/c/ou, zabezpečova/a
monŕáž a vyregu/ovan/e armaŕúr
na vsŕupy do obje krov a na
vykurovac/e ŕe/esá. Regu/ačné
armaŕú/y na vsŕupocb do objekŕov
zabezpeču/ú rovnomerné rozde/en/e pneŕokov v ráme/ ŕepe/nébo
okruhu. To znamená, aby aj
byŕový dom na na/vzd/a/ene/šom
m/esŕe dosŕa/ požadované množsŕvo vykurovac/ebo méd/a. Samo
zrejme za predpok/adu, že ŕepe/né zdroje zabezpeču/ú poža
dované projekŕované parameŕre zodpoveda/úc/ pneŕok, d/spoz/čný
ŕ/ak a ŕep/oŕu vykurovac/ebo
méd/a. Regu/áŕory na jednoŕ//výcb sŕupačkách udržujú pr/eŕočné a ŕ/akové parameŕre na jednoŕ//výcb vervách a zároveň
umožňu/ú odsŕaven/e a vypusŕen/e sysŕému napr. pn vypusŕen/
rad/áŕorov. íermosŕaŕ/cké venŕ/7y a
h/av/ce (ŕermosŕaŕy) na vykurova
cích ŕe/esách zabezpečujú poža
dovaný pneŕok do vykurovac/ebo
ŕe/esa. 7o znamená, aby aj v
byŕoch bo/a rovnaká ŕepe/ná
pohoda, čo sa vm/nu/osŕ/prejavova/o aj nedokurovan/m byŕov na
pr/zem/ach a prekurovan/m vyšš/e
po/ožených byŕov. Podrobné /nformác/e o fungovan/ ŕermosŕaŕov
sme sa snaž/// vysveŕ//ť v /eŕáč/ku,
kŕo/ý dosŕa// už/vaŕe//a byŕov; v
kŕo/ýcb sme ŕermosŕaŕy /nšŕa/ova//.. V pr/pade akýchkoľvek
nejasnosŕ/ sa môžu už/vaŕe//a
obráŕ/ť na našu /žrmu. K ŕomu nás
zavázu/e a/ 5 ročná záruka na
naše výrobky. Rad/ pn/meme a/
pozvan/e byŕových samospráv,
kde môžeme už/vaŕeľov /nformovať o správnom použ/van/ /
výs/edkoch v šeŕren/ dnes sŕá/e
drahšou energ/ou - ŕep/om pre
naše domácnosŕ/.
/ng. \/ende//n Hozzánk, konaŕeľ
spo/očnosŕ/
fskráŕené)
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Poď ŕýmŕo názvom sa uskuŕočn//o s/soboŕu 27. novembra popo/udn/e s proŕ/drogovým za
meraním. Mesŕské ku/ŕúrne sŕred/sko Sŕupava v spo/uprác/ s
Ma/okarpaŕským ku/ŕúmym cenŕrom v Pez/nku pnprav/7/ pre der/
a m/ádež "preh//adku" ŕvor/vosŕ/
/ch rovesníkov prednášku pre
odbornú verejnosť a ŕvor/vú
d/e/ňu pre ž/akov zák/adne/ ško/y
V programe vysŕúp/7/ m/ádežn/cke hudobné skupiny Vega zo
Zohoru a skup/'na PúŕnZcZ pn stu
pavskom pasŕoračnom cenŕre,
dZvad/o pn Juvenŕuse s predsŕavením "/Va sveŕ som sa nepýŕa/a" a ŕanečné skup/ny pr/
Ku/ŕúmom dome /Vevv 2 a Modan. Po skončení programu v
KD popo/udn/e pokračova/o
m/ádežníckou sváŕou omšou na
úmyse/ m/adých í'udí spo/enú s
adorác/ou v sŕupavskom far
skom kosŕo/e. L/končen/e pro
gramu bo/o v Zámockom parku
na m/esŕe, kde sa sŕreŕáva /dro
govo záv/s/á m/ádež. 7ú bo/í
zažnuŕé "sveŕ/e/ka nádeje" pre
všeŕkých, kŕorí poŕrebu/ú po
moc, / pre osŕafných ako pos/Vnen/e nájsť odvaha, v/d/eť prob/émy iných a pokús/ť sa /m
podať pomocnú ruku. /Vapr/ek
mrazu sa ŕu z/š/o as/ páťdes/aŕ
/'udí, kŕorí uprosŕred skuŕočnej
ŕmy (v parku je odpojené verej
né osveŕ/en/e) zaž// sve/o náde
je pre nás všeŕkých.
-ps-

/nd/Áíáŕor ívž/van/a d ro g
/nd/káŕor užívan/a drog
-s/úž/ na onenŕačné z/sŕen/e ph
podozren/ z užívan/a drog. /Va
zák/ade psychických a fyz/ckýcb
zm/en v správaní dieťaťa a/ebo
m/adého č/oveka, nájdením
"sŕóp'po použ/ŕí drogy je mož
né pomocou indikáŕora z/sŕ/'ť,
kŕorá droga zmeny spósob/7a.
/Sk sú Vám z/sŕené zmeny správan/a u deŕí a m/adých /ud/ ŕoŕožné so správaním uvedeným v
/ndikáŕore.
-venu/ŕe ŕýmŕo deťom a m/adým
/ud'om zvýšenú pozornosť
-prekonajŕe sŕrach a vyvaru/'ŕe
sa repres/í (zákazy, príkazy...)
-nevyvodzu/'ŕe unáh/ené závery,
-vyb/'adajŕe pomoc odborníkov psycho/ógov deŕských a dorasŕových psych/aŕrov, pediaŕrov
pracu/'úc/ch v Pedagog/'cko-psycho/ogických poradniach, v cen
ŕre poradensko - psycho/og/ckých s/už/eb, v deŕských a dorasŕových ambu/anc/ácb. Príznaky
po požiŕí drog, prejavy, nás/edky
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Pn používaní /ep/d/e/ a riedidie/
(7o/uén, Vu/kán /Sceŕón) móžeŕe
badať nas/edovné príznaky;
červená pokožka oko/o nosa a
úsŕ, ža/údočné ťažkosŕ/. Vzb/'ad
ako po pož/ŕí a/koho/u, nekoord/nované pohyby, agresívne sprá
vanie, rozosnený a/ebo zasnený
výraz ŕváre, nepríŕomný poh/'ad,
červené oči, ba/ucinácie. Móže
ŕe nájsť, ruby s /ep/d/om, nádoby
s hedid/om, kúsky /áŕky s ŕypickým ŕo/uénovým a aceŕónovým
zápachom. /Vás/edky používa
nia. cbudokrvnosť, poškodenie
horných dýchacích ciesŕ a p/'úc,
poruchy vedomZa,úŕ/m cenŕrá/ne/ nervovej súsŕavy, pn predáv
kovaní smrť udusením.
Pri požívaní //eč/v s ŕ/m/vým
úč/nkom - sedaŕíva (Rohypno/,
D/azepam,/V/ŕrazepam...)
sa
prejav/a nas/edovné príznaky ospa/osť, únava, spoma/ené
reakcie, výpadky pamáŕi, nezreŕe/há reč (z/á arŕ/ku/ác/a).
Móžeŕe nájsť, ŕab/eŕky oba/y od
//ekov. /Vás/edky. chron/cká úna
va, zhoršen/e č/nnosŕ/ mozgu,
výpadky pamáŕ/, ospaní/vosť, pri
predávkovan/ bezvedom/e.
Pn požívaní amfeŕamínov (Penmeŕrazín, Perv/ŕín, /Smfeŕamín,
ecsŕasy) sa prejavu/u premen//vé ná/ady agres/a, prebyŕok
energ/e, pop/eŕené myš//enky
rých/a reč, ŕr/aška, nechuŕensŕvo, nadmerná podozr/evavosť
vzťahovačnosť. Móžeŕe nájsť,
ŕab/eŕy, prášok b/e/ej až oran
žovej farby /njekčné sŕriekačky,
bezfarebné rozŕoky oba/y od
ŕab/aŕ/ek. /Vás/edky užívania,
haíucinácie, panika, depresie,
vynechávanie srdca, pri vp/chovaní zápa/ pečene, /UDS, b/udy
sch/zofrén/7 podobné ochoren/a.
Pn požívaní produkŕov konope
(marihuana, hašiš) sa pre/avu/e
narušená koordinácia pohybov,
červené oči, rozšírené zreničky
zmena vnímania času, ospa/osť
žarŕovan/e, vese/osť, f/7ozofovan/e, poruchy konŕakŕov s rea//ŕou. Móžeŕe nájsť, ohorky šú/'aných c/garieŕ, ze/ený ŕabak, zá
pach fajčených //sŕov, b/edé prsŕy cigareŕové pap/erZky. /Vás/ed
ky. depres/e , úzkosŕné sŕavy.
Pn požívaní op/áŕov (heroín) sa
prejavujú príznaky, sk/enené
očí, zúžené zren/čky, eufór/a
precbádza/úca do apaŕ/e, ma/áŕnosť, nechuŕensŕvo, poruchy
pozornosŕ/. Móžeŕe nájsť: b/e/y,
šedý až hnedasŕý prášok zaba/ený v pap/erovýcb sk/adačkách, /h/y /njekčné sŕr/ekačky,
oborené /yž/ce, hneŕé zmoŕky na
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ŕe/e po vp/cboch, sŕopy krv/ na
odeve, sŕraŕy cenných predmeŕov v domácnosŕ/.
/Vás/edky; podráždenosť nervoz/ŕa, poškoden/e mozgu, peče
ne, /UDS, podvýž/va, smrť z predávkovan/a.
Všímajŕe s/ zmeny v správaní
ako náh/e zmeny v ob//ekaní,
nedba/osťo osobné vec/, zmeny
H O M EO PA 7M

v
sŕereoŕypov správan/a, ŕráven/e
d/hého času v uzavreŕýcb m/esŕnosŕ/ach (kúpe/'ne, v/asŕné /zby),
opúšťanie d/horočných pr/aŕe/'ov, nadvázovan/e nových phaŕe/šŕ/ev, náh/e odchody z domu
pod rôznym/ zám/enkam/.
(prevzaŕé; /nd/káŕor užívan/a
drog, PhDr. Ján Varmuža)

- / / ečba 3 . ŕ/ sŕcro č/ a ?

'L/e koniec 20.sŕoročia. Ľudsŕvo
na jedne/ sŕrane ob/avu/e vesmír
k/onu/e ž/vé bunky v/e ŕransp/anŕovať najróznejš/e orgány. /Va
druhé/ sŕrane pr/búda/u chorí na
a/ergiu, reumaŕické, nádorové a
iné ochorenia. S rozširovaním sa
vedomosŕí o chorobách nie je
zriedkavosťou vy/adren/e /ekára.
"Vaše ochorenie nevieme vy//eč/ť. vieme iba zmierniť ťažkosŕ/."
/S skuŕočne, v n/ekŕorýcb prípa
doch z/yháva /ekárska veda, kŕo
rá s/áv/ úspechy v neurochirurgii,
ŕransp/anŕác/ácb, kardiocbirurgii.
Dós/edkom je, že sŕá/e v/ac /'udí
sa odvracia od k/asicke/ medicínykŕorá je nesporne vo ve/á prí
padoch ŕaká úspešná a už/ročná.
Pacienŕ/ vyh/'adáva/u //eč/ŕe/'ov,
by/inkárov, naprávačov chrbŕice
či psychoŕron/kov. /S/e má/o pac/enŕov u nás v/e o ve/'m/ účinne/
a priŕom neškodnej //ečebnej
meŕóde - homeopaŕ/7." zača/a
svoje rozprá van/e o homeopaŕ/i
ML/Dr. Koreňová - /ekárka homeopaŕka a my sme sa ďa/e/
opýŕa// čo ŕo v/asŕne homeopaŕ/a
ye.
/-/omeopaŕ/a je n/eko/ko
sŕo rokov sŕarý, neškodný a phrodzený spôsob //ečen/a, kŕorý s/
získava sŕá/e viac prívržencov na
ce/om sveŕe svo/ím nesporným
//ečebným efekŕom na /udí a/
zvieraŕá. Je oficiá/ne uznávanou
a bežnou /iečebnou meŕódou vo
Francúzsku, VB, L/S/S, /Vemecku, Ho/andsku, Rakúsku, /nd/i a
iných šŕáŕoch sveŕa. /-/omeopaŕia
sa svq//m/ //ečebným/ výs/edkamZ, neškodnosťou, dobrou znášan/Zvosťou a dosŕupnosťousŕa/a v súčasnosŕ/ druhou na/používane/šou //ečebnou meŕódu vo
sveŕe.
Sŕupavan.* Kŕoré ochoren/a sú
pre //ečbu homeopaŕ/ou vhodné?
DrK.. Homeopaŕ/cké /Zeky sa s
úspechom používajú pn obyčaj
ne/ nádche a precb/adnuŕí, a/e a/
asŕme, reume, psych/ckých poru
chách, úrazoch, a/ergiácb a
iných zdravoŕných prob/émoch.
7aŕo //ečebná meŕóda časŕo dáva
nádej aj pac/enŕom, kŕorých

d/agnózu k/as/cká med/cína
označ/7a za nevy//eč/ŕe/'nú (ŕoŕo
samozrejme záv/sí od šŕád/a
ochorenia a ve/kosŕi poškodenia
organizmu - bo/o by nesebózne
s/'ubovať vy//ečen/e pac/enŕom v
pos/ednom šŕád/u ma/ígneho
ochoren/a).
Síupavan; /Sko v/asŕne bomeopaŕický //ek účinkuje?
Dr.K.. V prvom rade s/ ŕreba uve
dom/ť že ide o regu/ačnú /iečebnú meŕódu, ŕ.j. podanie homeopaŕického /ieku našŕarfu/e ozdravné reakcie organizmu s cie/'om
odsŕránenia poruchy organizmu
a jeho vy/iečenia. Ve/'m/ pr/b//žne
by sme ŕo moh// porovnať s
ochranným očkovaním, pn kŕorom je organ/zmus po naočkovaní min/má/nebo množsŕva zn/čených zárodkov bakŕéri/ sŕ/mu/ovaný k ŕomu, aby si vyŕvob/
v/asŕnú obranyschopnosť a neochore/.
Zák/adná myš/ienka zak/adaŕe/'a
homeopaŕ/e Samue/a /-/ahnemana je //eč/ť podobné podobným,
ŕ.j. /Zek je schopný //eč/ť ŕ/e prí
znaky u chorého, kŕoré u zdra
vého jedinca je schopný za určíŕých oko/nosŕí vyvo/ať.
Sfupavan; Z čoho sa bomeopaŕícké //eky vyrábajú a ako sa
užívajú?
<DrK.. /-/omeopaŕ/cké //eky sú prí
rodné, ŕo znamená, že sú ŕo /áŕky
rasŕí/nného, ž/vočíšneho a m/nerá/nebo pôvodu. V sú/ade s k/as/ckým/ recepŕúram/ (vsŕupná
surov/na je vždy mnohonásobne
zriedená) sú vyrobené pod/'a mo
derných výrobných posŕupov sú
v každom prípade neŕoxické a pn
správnom užívaní nema/ú žiadne
ved/'ajš/e úč/nky (môžu /ch užívať
ko/enc/, ŕehoŕné ženy / sŕarí /ud/a). /Vapr/ek uvedeným v/asŕnosŕiam sa nesmieme domnie
vať, že všeŕky homeopaŕiká sa
môžu užívať neuvážene. Musí sa
ŕoŕ/ž dodržiavať hranZca home
opaŕ/e, kŕorá sa dos/ahne vredy
ak pnrodzené obranné sZ/y ŕe/a
n/e sú schopné vyrovnať sa s
chorobou.

KzM íA

by/ý., ŕemeŕô; c/nŕor/n) z úsŕneho
podan/a známa ako Za rybn/kem
J/A á ŕ # V ľ ŕ
(P/bn/k/ - cborv. názov). H/sŕon7<
dr.
Mrva z/'sŕ/7 v arch/voch, že
gode a kamz/č/e rev/ry v Koruŕánskych /S/pách pň Lungau a oproŕ/ c/nŕor/nu je /oka//ŕa označe
Ma/ŕaŕha/. /Sko syn uhorského d/- ná ako Tábor (chorv. 7abon) , z
čoho dedukuje, že /de o ešŕe
p/omaŕa /S/ojza Káro/y/ho ma/
sŕarš/ c/nŕor/n - morový. Na ŕomŕo
rod/nné /pr/aŕe/'ské sŕyky v mem/esŕe - uprosŕred agáŕového
dz/národnom d/p/omaŕ/ckom zbo
(ná/eŕového) /es/ka zarasŕenébo
re okrem /ného vo Francúzsku / buňnou a so zbyŕkam/ d/vokej
S/e/'kej Br/ŕán/7. Sám sa n/kdy ne- sk/ádky, osad/7 p. /ng. Ferd/nand
angažova/ v po//ŕ/ckom ž/voŕe a Javorský dubový kr/ž. Vegeŕác/a
ž//pomerne uŕ/ahnuŕo vo svojom ho v /eŕných mes/acoch úp/ne za
sŕupavskom s/d/e. /Sko dobrý ho kry/a. /Sby sa aspoň vyznač//o
spodár s/edova/ svoj ž/voŕný c/e/' m/esŕo c/nŕoňna p. Kub/ček a /ng.
- zve/'adbvať svo/e po/'ovné reví Ferd/nand Javorský ako sp/očnú
ry. Zm/en// sa o ŕom / vo svo/e/ akc/u s pomocou n/eko/kých nezkn/he Wa/ds^erk ohne G/e/cben /šŕných sponzorov a spo/upracov(Po/'ovn/cŕvo aké nemá páru,
n/kov, ŕu osad/7/ pomník z b/e/eho
7953), kŕorá už vyš/a v š/esŕ/ch
vydan/ach. Jeho ž/voŕné ús/7ie
vyvrcbo///o v rea//zovaní myši/enky vhodnou formou sŕme//ť nad
šencov moderného po/'ovnícŕva
v ce/e/ Európe. Medz/národná
organ/zác/a bo/a za/ožená na je/
va/nom zhromažden/ v novembn
7930 v Par/ž/. Skuŕočnosŕ^ že
/n/c/aŕíva a myš//enka skrs/a v
h/ave sŕupavského rodáka je
dobrým dôvodom pre pos//nen/e
sebavedom/a /podneŕom k váčšej úcŕe ku grófskej rod/ne
Káro/y/ovcov.
(Podfa kn/hy L. Mo/nár a ko/.. Od
Nových Zámkov po Par/ž,
PaPPRES,Braŕ/s/ava
7998,príprav// Pave/ S/ezák)
^ / g a í? íZ 8 c / c

Á H Fcv^ ^ a/ ^

Jednoŕ/ivé európske šŕáŕy s
vyspe/ým po/'ovn/cŕvom ma// už
koncom 79. sŕoroč/a svo/e národ
né po/'ovnícke organ/zác/e. kŕoré
pr/rodzene, ovp/yvňova/i po/'ovn/cŕvo /ba s/o svojej kra//ne. Pod
paŕronáŕom národných organ/zác/7 sa kona// preh/iadky ŕrofejí
u/ovene/ zs/en na územ/ šŕáŕu.
Myš//enka za/ožen/a medz/národne/ organ/zác/e sa sŕa/a akŕuá/nou na/má po prve/ smerovej
vo/ne a ma/a ŕ/ež v/esť k zb//žovan/u európskych národov,
/n/c/áŕorm/ ŕe/'ŕo snahy bo// gróf
Ľudov/ŕ Káro/y/, medzinárodne
uznávaný po/'ovný hospodár zo
S/ovenska a Max/me Ducrocq,
predseda /rancúzskebo Sa/nŕ/-/uberŕus C/ubu v Par/ž/. \/ys/edkom /ch spo/upráce bo/o, že
spo/očne zvo/a// na jeseň roku
7928 do Nových Zámkov medz/národné sŕreŕnuŕ/e zásŕupcov šŕyroch šŕáŕov - Po/'ska. Rumun
ska, Francúzska a Českos/ovenska s konkréŕnym c/e/om roko
vať o Káro/y/ho návrhu na za/ožen/e medz/národnej po/'ovníc
ke/ organ/zác/e. /Va záver sŕreŕnuŕ/a sa jeho účasŕn/c/ dohod// o
za/ožen/ medzinárodne/ po/'ovn/ckej organ/zác/e a uzn/es// sa
na jej názve. Conse/7 inŕernaŕiona/ de /a Chasse (C/C) - Medziná
rodná po/bvnícka rada. Gróf Ľ.
Káro/y/, maj/ŕe/'sŕupavského pansŕva, sa rak sŕa/ jedným zo zak/adaŕe/'ov medz/národnej orga
n/zác/e. kŕorá dodnes úspešne
združu/e európske po/'ovnícke
organ/zác/e. S/énova/ sa sysŕemaŕickému zazverovan/u rev/rov
ve/'kou zverou na/má v Sŕupave,
kŕorá sa sŕa/a jedným z vychý
rených po/'ovnýcb rev/rov na
S/ovensku. S odsŕupom času a
po dók/adnom preskúmaní do
chovaných dokumenŕov sa dnes
/ odbornej //ŕeraŕúre uznáva za
/n/c/áŕora sŕreŕnuŕ/a práve sŕupavský ve/'kosŕaŕkár a medzi
národne uznávaný po/'ovný hos
podár gróf Káro/y/ a jeho /n/c/aŕíva /š/a m/mo vŕeda/šie českos/ovenské šŕáŕne orgány. S/zb/'adom
na svo/e medz/národné sŕyky a
známosŕ/ / medz/národné uznan/e s/ moho/ do vo//ťzorgan/zovaľ
sŕreŕnuŕ/e na najvyšše/ úrovn/.
Gróf Ľudovíŕ Káro/y/ (7872-7965)
bo/ maj/ŕe/bm sveŕoznámeho
po/'ovného revíru vo vreda/som
S/ovenskomMeden (Pa/ár/kovo)
a ŕak/sŕo známej zvem/ce (6800
ha) v Sŕupave. /Va svojom ve/'kosŕaŕku v Sedmobradsku pr/ Care/7
Mar/ chova/ kva//ŕnúje/en/u zver.
Ma/ v prená/me je/en/ rev/r vo
Schodných Karpaŕoch vo

PietHe miest#
p mástsktnH ť h a t á fi
/Skadem/ckého ma//ara M//ana
Kub/čka verejnosť pozná v súv/s/osŕ/ s rekonšŕrukc/ou kap/nky na
Medených Hámroch. Nadšenec,
kŕorý uveň/, že s pomocou /*udí,
kŕorým zá/ež/ na zachovan/ pamáŕ/hodnosŕ/, ku/ŕúmeho a duchov
ného ded/čsŕva, dokáže zachrán/ť
cháŕrajúcu barokovú kap/nku.
Dokáza/ prekonať všeŕky úska//a,
nepochopen/e a fahosŕajnosť, aby
zacbrán/7 ded/čsŕvo naš/ch oŕcov,
o kŕorom rak rad/ rozprávame...
Napne k skúsenosŕ/am pokračuje
vo svoj/ch akŕ/v/ŕách / v Sŕupave.
Najprv pred/ož// mesŕskej rade
projekŕ na p/eŕne m/esŕo - cho/erský c/nŕor/n - za sŕa/ým c/nŕor/nom
smerom k am/ŕŕeáŕru. Z pôvod
ného c/nŕor/na zosŕa/o /en ŕorzo s
dreveným kr/žom, kŕorý bo/
pravdepodobne v jeho sŕrede.
Ďa/š/m/ zmenám/ sa pozemok
ešŕe zmenš/7. Dósŕojné r/ešen/e
ŕohŕo m/esŕa bo/o pomerne finan
čne náročné a v danej s/ŕuác/i bo/o
od/ožené na neskorš/e. L(/a/ sa
ŕeda /nej myš/ienky a ŕo vyŕvorenia pieŕneho m/esŕa - cho/erského
c/nŕor/na v Másŕe. Na sŕa/ých
mapách je ŕáŕo /oka//ŕa označená
ako "rég/ ŕemeŕô" (v prek/ade rég/.
sŕarý, dávny, sŕarodávny, sŕaro

ľ
beŕónu. Podesŕa pomn/ku je vyŕvorená zo zámkovej d/ažby na
kŕorej je symbo/ a//y a omegy, ako
zač/aŕku a konca, zroden/a a
smrŕ/.. Na pomn/ku bude osadená
doska z č/eme/ žu/y kŕorú venova/a #rma Mramor s.r.o. Braŕ/s/ava
s náp/som. "Na pam/aŕku ober/
moru a cho/ery kŕoré posŕ/h// obec
Másŕ zač/aŕkom 76. - 79. sŕoročí"
(vysekan/e a vyz/áŕen/e p/sma
sponzorsky urob/ p. Ondrej 7uranský, kamenár zo Záhorskej Bysŕňce. L/skuŕočnenie pro/ekŕuje za ŕ/af
v po/ov/c/. Medzi obyvaŕefmi Másŕu sa uskuŕočni/a peňažná zb/erka. Na sŕavbe sa použ// zvyšný
marená/ z rekonšŕrukc/e kap/nky drevo, kameň, šŕrk, aŕď Hoc/ b/e/y
pomn/k je Md/eť z cesŕy, momenŕá/neje prob/ém dosŕaťsa k nemu,
preŕože pozemok je op/oŕený a
paŕr/ súkromnému majeŕku Ľandor
(/ab/oňový sad). /Svšak /es/k a
spom/naný pozemok c/nŕor/na je
reg/sŕrovaný ako obecný s pres
nou výmerou a ŕo od m/nu/ého
sŕoroč/a a v pozemkovej kn/he sa

uvádza, že je os/obodený aj od
dan/. Pr/sŕup k ŕomuŕo pozemku
by ma/ zabezpeč/f mesŕský úrad,
veď/de o pr/sŕup k obecnému ma
jeŕku a vzhľadom na p/ány a zá
mery ŕ/ež zabezpeč/f, aby ŕenŕo
pozemok, o kŕorom v/eme, že je
m/esŕom odpoč/nku naš/ch pred
kom kŕorýcb skos/// mor a cho/era,
bo/ uchránený pred /ným použ/ŕ/m.
Mesŕo urč/ŕe ocení ús///e fud/, kŕor/
bez nároku na odmenu, /en z
v/asŕného poc/ŕu paŕňoŕ/zmu a
úcŕy k minu/osŕ/, dokáza// "z popo/a spom/enok" posŕav/ť pomn/k
pňpomenuŕ/a. Za pomoc a pod
poru ŕreba poďakovať doc. /ng.
Ferd/nandov/ Draškov/čov/, ňad/ŕefov/ #rmy SÍOPCH p. /ng. Pappov/, doc. akad. sochárov/ Jurajov/
Gava/ov/, p. Már/7 7uranske/ z Másŕu a
dá/ším, kŕor/ /ŕnančne
prispe// k rea//zác/7
projekŕu .
Možno s/ n/ekŕo po/oží oŕázku prečo, načo
a pre koho ŕo v/asŕne
rob/a p. Kubíček a je
mu podobní? Máme
šťasŕ/e, že sa ešŕe
nájdu fud/a, kŕorým
skuŕočne, bez ve/'kých s/ov a d/hých reč/, zá/ež/ na rodnom
mesŕe a váž/a s/jeho
m/nu/osť a svoj/ch
predkov. Nedá/eko
pomn/ka sŕoj/ bož/a
muka. všeŕko nasvedčuje ŕomu, že práve
ŕad/af v/ed/a sŕará
"krá/'ovská cesŕa " z
Prešporka do Ska//ce... /S rak časom,
keď budeme vníma
vejší, z/sŕíme, že už v
roku 7998 n/ekŕo po/ož/7 zák/ad pre zau//mavú ŕuňsŕ/ckú aŕrakc/u, že ŕu vyŕvon/ p/eŕne
m/esŕo na pňpomenuŕ/e skuŕoč
nosŕ/, že ŕu n/ekŕo pred nam/ ž//,
pracova/ a um/era/...
/Suŕon zámeru dúfajú, že pomník í
oko//e p/eŕneho m/esŕa budú spňsŕupnené verejnosŕ/ v /eŕe budúce
ho roku.
Bude ŕo skuŕočne dósŕo/'ný dar k
685. výroč/u prve/ písomnej sprá
vy o Másŕe.
-ps-

Z áh o rá ck e p ovesti
S/ydavaŕe/šŕvo M/adé /eŕá pňprav//o pod v/anočný sŕromček všeŕkým
roduverným Záhorákom pekný
darček v podobe "b/b//e každého
pocŕívého Záhoráka - Záhorácke
povesŕ/ od nekorunovaného "kumšŕovného" krá/a Záhorá sp/sovaŕe/a Šŕefana Moravčíka z Jakubova". 7akže vážení, ak ju zbadáŕe
na pu/ŕocb ňníhkupecŕ/ev nevábajŕe a "berŕejebo nebude /"
-ps-

Zák!adná umetecká škoia zožata úspech
/4y' v ŕomŕo ško/skom roku zaznamena/z žiaci ZL/Š v Sŕupave vý
znamný úspech. Pn ŕejŕo prz/ežiŕosŕí sme požiada/z o rozhovor
riadiŕe/'ku ZL/Š v Sŕupave p.
M.Ďurecovú.
Stupavan; Móžeŕe našim č/ŕaŕe/om phb/zžzť hzsŕóhu Vaše/ ško/y?
M. Óurecová; Prvou nadire/kou
ško/y bo/a p. Drahomíra ŕ^orváŕhová.kŕoráza/ožz/a ško/u v roku
7960. Prv/ abso/venŕ/ ukonči/i
ško/u v ško/skom roku 7967.
/-/isŕóňu ško/y buc/ova/; p. hadiŕe/ka Már/a Meď/ková a p. rzad/ŕe/' Mgr. Peŕer Dd/čka.
Do roku 7980 bo// /en ŕn odbory,
hudobný, ŕaneóny, výŕvamý a
poŕom sa zbadi/ //ŕerámo - dra
maŕ/cký odbor. Počas ce/e/ exisŕenc/e ško/y sme sa zúčasŕňova/z
róznycb súťaží a preb//adok
ume/eckýcb škó/ vo všeŕkých
odboroch. Do funkcie hadiŕe/'ky
som nasŕúpz/a v roku 7990.
Stupavan.* Čo sa ud/a/o počas
Vášbo osemročného pósoben/a?
M. Óurecová; /Vadvzaza/z sme na
ume/eckú úroveň ško/y a pokraóova// sme vo zvyšovaní kva//ŕy.
kŕorej odrazom sú úspechy ško/y
ako napr.. 73 vyznamenaní na

skej preh//adke Sŕreŕnuŕ/e s
7á//ou. V roku 7996 navšŕívi/a
našu ško/u de/egác/a L//VESCO
zaoberajúca sa umením, vzde/ávaním a ško/sŕvom a vy/adh/a
spokojnosť a prekvapenze nad
vysokou úrovňou ume/eckého
ško/sŕva, kŕoré /s/ŕe/'ŕo ekonomic
kej s/ŕuác/7 je dosŕupné váčšine
ŕa/enŕovaných der/.
Stupavan; /Ská je ume/ecká ško/a dnes?
M. Ót/recová; Je p/noorganizo
vaná. má šŕyn odbor/, v/ádne ŕu
aŕmosféra ko/egiá/ne/ spo/upráce
medz/ pedagógmi, podpora a po
rozumenie rodičov. Okrem žiakov zák/adne/ ško/y ju navšŕevujú sŕredoško/áci, vysokoško/ácz,
a/e aj der/ predško/ského veku.
Snažíme sa objav/ť, podchyŕ/ŕ* a
rozvi/ať /ch ŕa/enŕ už v úŕ/om
veku. Zás/uhou vysoko kva/oko
vaných ume/eckých pedagógov
sa úroveň ško/y sŕá/e zvyšuje.
/Vaš/ abso/venŕ/ majú dobré výs/edky na sŕredných a vysokých
ume/eckých ško/ách. Podaktorí
sa k nám vraca/u už ako m/ad/
ko/egov/a.
/Vaša práca je neodmys/zŕe/'ná
bez profes/oná/nej spo/upráce s
Mesŕským ku/ŕúmým sŕred/skom.
Poskyŕu/u nám pnesŕory na vý-

MEDŕ'N.4KODN,4NAO,4c'/S J.

N . HLZ/VS/vSEL

A OBNOVA KU LTÚ R N EH O DED/ČSTW
U D EĽU JE

dip!om

/Vepomuka /-/umme/a, kŕorú or
gan/zo va/a Medzinárodná nadácia J. /V. Humme/a. 7u z/ska/
prvé miesŕo v V. kaŕegór/7.
Okrem neho ško/u s úspechom
reprezenŕova// a/ Peŕra a Marce/a
Lechŕové. Všeŕc/ sú žiakmi p.
uč/ŕe/á Mgr. Póberŕa Kohúŕeka.
Stupavan; Pdpravu/eŕe sa ešŕe
na ďa/š/e súťaže a preh//adky ?
M. Óurecová; Pnpravujeme sa
na súťaže v hudobnom odbore.
V marci sa koná v Košiciach
medz/národná k/avírna /nŕerpreŕačná súťaž, v má// V//, ročník
ce/os/ovenske/ /nŕerpreŕačne/ sú
ťaže J. C/kkera. Výŕvamý odbor
čakajú medz/národná súťaže,
ŕanečný odbor sa zúčasŕní Ta
nečného ŕesŕ/va/u v Braŕ/s/ave a
//ŕerámo - dramaŕ/cký odbor kraj
skej preh/iadky Sŕreŕnuŕ/e s
7á//ou.
Stupavan; Chce// by sŕe n/ečo
zmen/ťa/ebo vy/epš/ťna Zák/adnej ume/eckej ško/e v Sŕupave?
M. Óurecová; Mám radosť
z dos/abnuŕýcb úspechov, sú
odrazom kva//ŕy ume/ecko - pe
dagogického zboru, na kŕorý som
právom ve/ŕni hrdá. V budúcnosŕ/by som s/ pha/a, aby naša pedagog/cká práca spo/u s ŕa/enŕom a us/7ovnosťou našich ž/akov bo// korunované podobným/
úspechm/. Vyr/'ešen/'e nedosŕaŕku
ŕ/nančnýcb prosŕhedkov na bež
nú prevádzku a vybaven/e by
bo/o rým na/váčš/m ocenen/m a
povzbuden/m pre našu d'a/š/u
prácu.
froz/)ovorpr/prav<7a. Már/a S/ezá/(ováj

Púŕn/c/
ZA

V V. KArEGÓHÍ!

J DETSKEJ KL/WÍŔNEJ SÚŤAŽE
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F/ores Juvenŕuŕ/s v Be/g/cku,
sŕhebomá meda/7a v Japonsku,
z/aŕá a sŕhebomá cena v Beejingu v Č/ne, Grand pr/x Toruň v
Poľsku a mnohé /né, kŕoré z/ska//
ž/ac/ z ŕr/edy akad. ma/. /S/eny
Dzianove/ - Zigovej. Hudobný
odbor sa ŕ/ež môže po ch vá//f
ce/os/os/enským/ víťazsŕvamz na
ce/os/oženských inŕerpreŕačných
súťaž/ach pre ž/akov ZUŠ SP.
7anečný odbor reprezenŕovaí
ško/u na ce/os/ovenskom fesŕiva/e ZL/Š a Ce/os/ovenskej
ŕanečnej súťaži V Braŕ/s/ave.
Lzŕerámo - dramaŕ/cký odbor doszaho/ n/eko/'ko ocenení na kra/-

sŕavy a koncerty. Podporu, záu
jem a pochopenie nachádzame
aj u predsŕav/ŕe/ov mesŕa.
Stupavan; Tenŕo rok sŕe ma//
úspech na súťaž/ach.
M. Óurecová; /4no, náš ž/ak Ju
ra/ Púž/čka sa zúčasŕn/7 na 37.
ročníku Medzinárodne/ k/avírne/
súťaže v Úsŕ/ nad Labem, kde
bo// účasŕníc/ napr/k/ad z Puška,
US/S. Be/g/cka aŕď. Juraj bo/ súťaž/ac/m v //. kaŕegóri/ (do 72
rokov) a zo sedemnásŕ/cb účasŕn/kov sa zaradí/ medz/ sedem
na/7epšícb. V novembn preb/eha/a aj 7. deŕská k/av/ma súťaž
braŕ/s/avského rodáka Johanna

Predsŕavu/eme vám m/ádežn/cku hudobnú skup/nu Púŕn/c/ zo
Sŕupavy. Vzn/k/a pn pasŕoračnom cenŕre, keď n/eko/'kých cha/anov /n/c/aŕ/vne os/ov/7 Ján Kohúŕek, aby s/ sem - ŕam zahra//.
Za/ož/7/ skup/nu v obsaden/ Ra
do Košuŕ - b/c/e a spev Ján Kohúŕek - akusŕ/cká g/ŕara a spev,
Jura/ Barns - basa a spev; Ján
M/ku/a - akusŕ/cká g/'ŕara a spev a
/Sndrej 7omek - akusŕ/cká g/ŕara a
spev V /eŕe sa kona/ /ch prvý
koncerŕ vo farskom kosŕo/e v Sŕu
pave. Ľ/spe//, sŕupavské pub//kum /ch pn/a/o, a rak zača// po
pravovať v/anočný koncert.
Medz/ŕým však phš/a ponuka
vysŕúp/'ť na proŕ/drogovom podujaŕ/ v Ku/ŕúmom dome v Sŕupave.
Myš/zenka /ch zau/a/a a rak ve
rejne vy/adr/7/ svoj názor na ŕúŕo
prob/emaŕ/ku, z čoho ma/u dobrý
poc/ŕ a v budúcnosŕ/ chcú opáť
podpor/ť podobnú prospešnú akc/u. Pozna/ú ŕoŕ/ž spo/očensŕvo

narkomanov, kde sa mod//a k
Bohu, a rak vzn/ká h/boká v/era a
s/7a k premáhan/u drogovej záv/s/osŕ/ a/ bez //ekov.
/Vázov skup/ny je symbo/zcký.
Považu/ú sa za púŕn/kov. kŕoh
zvesŕu/ú /uďom zamys/en/e sa
nad vecam/ a ukázan/e cesŕy k
Bohu. Ver/a vo večný ž/voŕ. Puŕovan/e v pozemskom ž/voŕe zna
mená cesŕu k večnému ž/voŕu a k
Bohu. Hudba, kŕorú ŕvona, sa na
zýva Gospe/. Je ŕo hudba s
kresťanským zameran/m, v kŕore/
sa sp/eva o Bohu.
-msH 0M E0PA 7M /ŕeď b a 3 . ŕ / s ; c r o č ; a ?
(do/íortčen/e zo sŕrany 4)

/Sk sa sŕav napbek už/vanzu homeopaŕ/ka nez/epšu/e (pr/padne
je reakc/a na /zek pn//š sz/ná),
je nevyhnuŕné poradzť sa s /ekárom, kŕorý ho predpzsa/. /-/omeopaŕzká sa podáva/u v mznzmá/nych dávkach, je preŕo vhodné,
aby sa užzva/z pred jed/om. Kvap
ky sa kvapka/ú phamo na jazyk,
granu/ky č/ ŕab/eŕy sa necha/u v
úsŕach poma/y rozpusŕzť.
Stupavan; V čom spočzva homeopaŕzcké vyšeŕrenze?
DrK.; Lekár - homeopaŕ na zák/ade komp/exného posúden/a
organzzmu (konzu/ŕácze a vyšeŕrenza) vyberá vhodný bomeopaŕzcký /zek. Konzu/ŕácza spočzva v
špec/á/ne vedenom as/ dvo/hodznovom rozhovore, počas kŕorého
sa homeopaŕ súsŕredz na pocho
penie chorého v jednoŕe jeho
psycbzckýcb a ŕe/esných prí
znakov. /Va rozdze/ od k/as/cke/
(á/opaŕzckej) medzczny homeopaŕza sa zaoberá č/ovekom ako ce/kom. /Veodde/'u/e ŕeda ochoren/e
ko/ena, ža/údka a/ebo psycb/ky
Stupavan; Je vôbec bomeopaŕzcké vyšeŕrenze u nás dosŕupné?
Dr.K.; /Vze je ŕo žzadny prob/ém,
preŕože v Sŕupave už rok fungu/e
v areá/z Cevaservzsu homeopaŕzcká poradňa. Záu/emca o vyšeŕren/e zaŕe/eŕonu/e medzz 9°° a
77°° hod. na ŕe/efónne č/s/o
65934065, resp. 0905627323 a
dohodne sz ŕerm/n návšŕevy.
Konzu/ŕácze zaŕz'a/' neprep/áca/u
zdravoŕné poisťovne, ŕakže sú v
p/ne/ miere hradené pacíenŕom.

Pozvánka na mestský
reprezentačný p!es
Tradičný, už 7. mestský re
prezentačný p!es sa uskutoč
nf v sobotu 23. januára <999 v
reštaurácii Stupava (bývaiý
Maroš).
Predpredaj a rezervácia vstu
peniek v kancetárii Kuitúrneho
domu od tO. decembra, te!.
07/65 93 43 i2.

n

V roku 7737 bo/a vykonaná v/z/- /a sŕará monšŕranc/a, ŕr/ poz/áŕác/a sŕupavskej fary a ŕamosŕ/.
ŕené ka//chy zo sŕr/ebra Z sŕneV/z/ŕáŕorZ naš// kosŕo/sv. Šŕefana
bomá nádoba na uschovan/e
v dobrom sŕave. Lod kosŕo/a bo- hosŕ/e. /Vapr/ek ŕomu kosŕo/u zo/a k/enbová a v roku 7723 bo/ sŕa/a pomerne bohaŕá a cenná
ce/ý kosŕo/ zvonca om/eŕnuŕý a výbava. Bo/a ŕu prekrásna povyb/e/ený. Do kosŕo/a sa da/o z/áŕená monšŕranc/a zo sŕr/ebra
vojsť ŕroma vchodm/. /Vad h/av- s v/s/acou sŕr/ebornou reťazou,
ným vchodom bo/ drevený kr/ž a sŕr/eborné c/bóhum(poz/áŕené),
socby Panny Már/e a sv. Jána jeden ve/ký poz/áŕený ka//cb zo
Evanye//sŕu. K /od/ kosŕo/a bo/a sŕr/ebra ozdobený drahým/ kapr/sŕavená murovaná veža, o meňm/, šŕyr/ mená/e sŕr/ebomé
More; nap/sa/ v/z/ŕáŕor. že je
ka/Zchy.
m/mor/adne vysoká a pekná.
Okrem ŕýchŕo cennosŕ/ bo/ vo
7ak ako dnes ma/a kosŕo/ná ve
výbave kosŕo/a sŕdebomý pac/ža ochodzu a bod/ny ukazu/úce f/ká/ (kr/ž), dva sŕr/eborné sv/eŕčas na všeŕky sveŕové sŕrany. V n/ky sŕr/ebomý kr/ž - dar pa/aŕ/kosŕo/nej vež/ bo/o 5 zvonov.
na Jána Pá//ŕýbo, na kŕorom
Veža Z ce/ý kosŕo/ bo/ pokryŕý ma/a byť / re//kv/a z kr/ža
pá/enou škrZd/ou. V kosŕo/e bo/o L/mučeného.
ce/kovo 5 o/ŕárov. /-//avný o/ŕár;
Z dnešného h/ad/ska je zau/7zasváŕený sv. Šŕefanov/ - krá/ó- mavá zm/enka o ŕom, že kosŕo/
v/. bo/ v sŕrede san/íŕuár/a. Sk/a- v/asŕn/7 / s/ovenský a nemecký
da/ sa z ve/kébo obrazu sv. Šŕe evanje/Zár.
(pod/a arch/vnycb záznamov
fana . Mory po sŕranácb /emova/Z
spracova/ dr. /van /Mrva)
socby sv. Šŕefana a sv. Lad/s/ava. /Va b/avnom o/ŕán bo/ /
obraz L/kr/žovanébo a ma/é soš
ky sváŕcov a sváŕ/c. Pred h/avným o/ŕárom neúsŕá/e bore/o o/ŕárne sveŕ/o vďaka fundác/7 Možno s/ an/ neuvedomujeme,
a/e sŕupavská /Svana a je/ výrob
(pr/spevku) /S/žbeŕy Pe/ŕerovej.
íáŕo žena z/ož/7a u sŕupavských ky sú na S/ovensku sŕá/e poj
más/arov f/nančnú sumu a z je/ mom. V Sŕupave sa výrobné
družsŕvo eŕab/ova/o v roku 7954
úrokov sa brad/7Z nák/ady na
sveŕ/o. Po sŕranácb bo// um/esŕ- a výroba bo/a zameraná pre
nené / dá/š/e o/ŕáre Bo/esŕne/ važne na š/ŕ/e. /!ž od roku 7968
sa sŕupavská prevádzka prePanny Már/e, sv. 7roj/ce, sv.
Franŕ/ška Seraf/nskeho a Panny orZenŕova/a na výrobu p/eŕeného
Már/e Karme//ŕánskej. Pr/ dve ŕovaru a ŕomuŕo svojmu výrob
nému programu zosŕa/a vemá
rách do sakr/sŕ/e bo/a sŕará
kamenná krsŕ/ŕe/'n/ca. Ved/a sa dodnes. Za rým však sŕoj/obrov
kr/sŕ/e ma/ zemepán osob/ŕnú ský kus práce, profes/ona//ŕy,
mod//ŕebňu. V kosŕo/nej /od/ bo/Z ŕvor/vosŕ/ / úspešná č/nnosť
šŕyr/ chóry, jeden h/avný, muro manežmenŕu, kŕorý dokáza/
vaný. so sŕarým organom. /Va výrobu pr/spósob/ť pož/adavdrevenom chóre bo/ novš/ kám doby a ŕvrdému konkuren
organ, zakúpený r. 7730 od pav- čnému prosŕred/u. Predovšeŕkým ŕvrdosť podm/enok posŕup/Znov v Mar/anke za 200 z/aŕých.
V /od/ kosŕo/a bo// v dvoch ra ne /Zkv/duje Z váčš/e ŕexŕZ/né
podn/ky na S/ovensku. /Svana
doch pekné drevené /av/ce.
Okrem ŕoho ŕu bo// vchody do však odo/áva.Od roku 7997,
dvoch krýpŕ, kam pochováva// kedy sa z prevádzky sŕa/o saza pop/aŕok 72 z/aŕých. /Vad mosŕaŕné výrobné družsŕvo, paŕvchodom do sakbsŕ/e bo// sochy r/ medz/ sŕab/7né p/eŕ/arske pod
Kr/sŕa. panny Már/e, sv. F/or/ána n/ky kŕoré sa dokáza/Z up/aŕn/ť
a sv. Jána /Vepomuckého. Pn na domácom Zzabran/čnom ŕrkosŕo/e bo/ v ŕom čase farský hu. Za pozornosť sŕoj/ skuŕočc/nŕor/n, ohradený pevným nosť že 30% produkc/e sa
kamenným múrom s ŕroma brá up/aŕňu/e na zabran/čnom ŕrhu,
nam/. /Va c/nŕor/ne bo/a k/en- a ŕo napr/ek ŕomu, že s/ družsŕvo
bová kap/nka s v. /Snny kryŕá muse/o v kráŕkom čase zr/ad/ť
v/asŕné návrhárske sŕred/sko,
šknd/ou, s ve/m/ sŕarým o/ŕárom,
kŕorý s/ ž/ada/ opravu. Okrem ŕechn/ckú pr/pravu výroby, pr/kap/nky na sŕarom c/nŕor/ne bo/ / čom na konŕrakŕy pr/pravu/e
ročne 200 mode/ov. O kva//ŕe
murovaný karner (kosŕn/ca).
VZzZŕáŕorZ sp/sa// Z kosŕo/nú mode/ov svedč/ fakŕ, že s/ /ch
výbavu, pr/čom nezabud// zaz môžu kúp/ť ženy vo F/nsku,
namenať že v roku 7725 bo/ /Vemecku a Švédsku. Okrem
kosŕo/ vykradnuŕý. pr/čom zm/z- ŕoho časť svojej produkc/e ponú
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kajú prosŕredn/cŕvom šZesŕ/ch
v/asŕných predajn/. Mode/y
predsŕavu/ú na výsŕavách Sŕy/
Brno, 7renč/n mesŕo módy Zna
Ve/'ŕrbu módy v Ľ/psku.
Zauj/mavá je /skuŕočnosť že na
rozbúrenom a ne/sŕom mor/ s/ovenského podn/kan/a s/ odváž
ne a s úspechom poč/na "druž
sŕvo", ŕeda ŕ/rma, kŕorej šŕvrŕ/nu
majeŕku v/asŕn/a č/enov/a družsŕva a zbyŕok je spo/očný. Pre
javujú sa ŕu výhody družsŕevného v/asŕn/cŕva, č/enom
/de o spo/očný prospech a
rozvoj f/rmy. o kŕorej môžu roz
hodovať a kŕorá /ch ž/v/. Keby
/en v každé/ druhej ŕ/rme u nás
panova/ ŕaký vzťah k majeŕku,
prác/ a ŕaký záujem o prosper/ŕu
ŕ/rmy ako v ŕomŕo družsŕve.
Za obdob/e od roku 7989 neprepusŕZ// an/ jedného pracovn/ka,
dnes je ŕu zamesŕnaných oko/o
80 ž/en. Zv/ášŕne je, že družsŕvo
ŕráp/ nedosŕaŕok kva//ŕ/kovanýcb
pracovných s// a vysoká práce
neschopnosť. č/m sú kapac/ŕy
využ/ŕé /en na 60%. Pr/ememý

sa nevzdáva
zárobok sa pohybu/e oko/o 6830
Sk a paŕr/ v p/eŕ/arskom pr/emys/e k vyšš/m pr/emerom.
íažko odhadnúť, č/ BraŕZs/ava
ponúka /ukraŕ/vnejš/e zárobky a
pracovné up/aŕnen/e... S/ /Svane
majú však jednu /sŕoŕu, že vďa
ka sŕá/e akŕuá/nej a módnej ko/ekc/e svoj/ch výrobkov má za
bezpečený odbyŕ, a ŕeda //sŕoŕu,
že bude čo rob/ť.
Družsŕvo mus/ okrem výroby
zabezpečovať/rozvo/ výroby. V
r. 7997 predsŕavensŕvo rozbod/o /nvesŕovať do rekonšŕrukc/e
majeŕku a do nákupu najmoderne/š/eho žakarového e/ekŕron/ckého sŕroja č/asŕku 5,8 m/7/óna
korún. Úp/eŕy z ŕohŕo moderné
ho sŕroja, v rôznych vzoroch, us
pokoja zákazn/čky najnovš/m/
módnym/ ŕrendam/. /nvesŕ/c/a sa
/m vrac/a v /sŕoŕe, že sa up/aŕn/a
so svo/ou ponukou na ŕrhu a
budú sŕač/ť dychom sŕá/e sa
men/acej pan/ móde. Ponúkajú
úp/eŕy zo žakarového sŕroja a
dávajú možnosť odberaŕe/bv/
navrhnúť s/ v/asŕný vzor.
/Va če/e /Ivany sŕoj/ žena - pred
sedníčka výrobného a obchod
ného družsŕva p. Sŕan/s/ava
K/osŕermannová, kŕorá ŕu pracu
je už ŕr/dsaťŕr/ rokov. Možno
práve preŕo, že družsŕvu venova/a ce/ú svoju proŕés/oná/nu
kar/éru, je j /ež/ na srde/ osud a
prosper/ŕa /Svany. Móda, kŕorá
neúprosne d/kŕu/e zmeny a ŕrendy nedá oddýchnu^ n/eŕ času

na pes/m/zmus. /Veusŕá/e žen/e
dopredu (už pr/pravu/ú ko/ekc/u
na rok 2000 /j a kŕo chce
vydržať, mus/ sa obracať, p/ánovať a mať pred sebou sme/ú
v/z/u, že sa presad/ a prežZ/e.
/izda každého Sŕupavčana
poŕeš/, že sŕupavská /Svana
okrem ponuky pracovných
m/esŕ, š/r/ dobré meno nášho
mesŕa doma Zv zabran/c/.
-ps-

Naroď/// sa
Karo//na Ba/ážová
Peŕra Vo/nárová
DanZe/a Mar/ková
ĽucZa Drahošová
M/cha e/a Puškáčová
Marŕ/n 7reb/cký
/V/na Ma/áková
/V/ko/a Horváŕhová
/van Kovač/č
Opus í/// nás
Már/a MZndáková
MZros/av Cagáň
MZros/av Skáca/
/Snŕón/a Javorská
Karo//na Buchŕová
Zosobáš/// sa v Sŕupave
DanZe/ Krá/
a Kaŕar/na ŕ7o//á
Šŕefan Jamnška
a /Snna Dzur/7/ová
Jozef DzunV/a
a Zuzana Marošová
/!ndre/ Sed/áček
a Jana Pa/uková
Marŕ/n Ve/ŕschm/d
a Beáŕa Z/mány/ová

Oprava
Ospraved/ňu/eme sa za ŕ/ačovú
chybu v m/nu/om č/s/e Sŕupavan-a. V rubr/ke "/Varod/7/ sa"
meno Kaŕar/nky správne zn/e.
Kaŕar/na Draškov/cová.-/Bda/(c/a-

Poď&Áfovan/e rod/čom
Ž/ac/ 8./S ŕnedy ZŠ dáku/ú rod/čom
za pochopen/e a podporu, /tŕorú
venova// sku/ŕúrnen/u /ch ž/voŕného prosŕred/a - ŕríedy. Okrem /7nančnej zbZerky všeŕkých rod/čov,
akŕ/vne sa na prácach podZe/á/Z
rod/č/a Pav/ač/čovc/, Markove/,
Pybovc/, P/govcZ, pp. Ország, Daho, Farkaš, M/chá/ková a Vavnnová. Vyma/bva// ŕhedu, oprav///
násŕenky, naŕre// ŕabufu, oprav///
dvere, k/účky aŕď..
K podákovan/u ž/akov sa phpája Z
ŕnedna uč/ŕe/ka p. G. Serde/ová.

y
reku došua sem si pro ŕen papír
Ne v/m jak vy, a/e já mám poráŕ aj s chuapem. Jéjdanenky, ŕo
hrúzu z úradú. Čov/ek je hneŕ sme rádzi, no hen ye ŕá kosňa,
sŕačí ju kúšček odsunúŕ a vyvo/ajaký nesvúj. ker mosí /ŕ ňeco
vybavovať /Veví co. ne v/ yak a berŕe s/ ŕen svúy papír... Sŕarýsa
za kerým má /ŕ a on/ zas čov/e- zapreu/, kosňu nadviheu a ŕam
ka posí/a/u z c/ver/ do dverí, v/'ec za ňú byu napadaný ceuý okres
sa nachodzí než vybaví. /S/e na ní invenŕár. Papírú napadaných
každého ŕo ráz dôjde, každý ŕam yak /íscá pod sŕromem. /Vašua
ráz mosíme, ŕeda na úrad... /Sj sem s/ ŕen svú/ a múy povidá na mňa ŕo došuo, poŕrebova/i podŕe s/ ŕí papíre pozbíraŕ, než
ŕú kosňu dám namísŕo. - 7o
sme vo/ayaký papír s koukem,
nechay'ŕe
rak, eném ŕo phsuňŕe,
aby sme mob/í neco pr/sŕav/'aŕ
ŕakú kúpe/ku a záchod, predsa/ ŕo pozbíráme až na rok, ker
eném v zím/e uŕekaŕ pres dvúr a budeme /íčiŕ //S bíuo pomožené,
vo/agde ŕam piešč/'ŕ, ŕo už ne že sa čov/ek vnucuje, ker o ŕo
máme zapoŕrebi. /šua sem ŕam nigdo nesŕoy'í/ /Vakonec, nech s/
do Mauacek, yako ŕo podar ŕú každá dovede sebú chuapa, ker
žádosŕ a po vída// m/, že nech s/ sce od nich poŕvrdzení/ Odeš//
zavouám a/e za ŕídeň a on/ m/ sme z ŕeho úradu, múy si mňa
pov/edzá ked/ s/ môžem proŕo pjekne chyciu pod pazuchy a iš/i
doy'/ŕ. Pochodziua sem ŕam ŕí sme po ŕích obchodoch. Vyb/ra//
obchody v okresňím myesce a sme kach/ičky, vodovodní b aré
uŕekaua na auŕobus, nech sem ne, ščeŕku do záchodovej misi.
co najskúr doma. Po ŕídni, rak L/ž dávno sem nezažiua ŕaký
jak m/pov/daua sem s/ zavoiaua p/ekný deň. /S pňŕem sŕačí pňráa ona m/ pov/dá, že možeŕe s/ bjaŕ záchod a kúpe/ku a čov/ek
doyíŕ, máŕe ŕo hoŕové, a/e sa cici yak zam/ad/ s rým rozdí/em, že vredy nebyuo z čeho
dq/dz/ŕe a/ s ne/akým chuapem.
Má reku proč s chuapem, ker vybíraŕ. Dneskaj s/ čov/ek nevi
vybraŕ a ker s/ už výbere mosí
sem ŕo ŕam mohua bez chuapa
odnésŕ, proč mosím íŕ s chua- rozmýš/aŕ z čeho ŕo zapuací...
pem proŕo, co sme v neyakém /S/e byu ŕo ve/ice p/ekný deň a
machomedánském áŕáce, aby ŕúŕo cesŕú dzeku/em úradníčžena nemohua /ŕ samá na úrad? kám, že ím ŕen papír spadeu za
/S co kebych byua úbohú a neš- kosňu a já sem moseua íŕ
časnú vdovú, ŕo by sem s/ mo- proňho s chuapem/
seua nejakého chuapa skrz ŕo
na/íŕ? /S ona. že né, ŕo není rak,
Zo záp/snŕ/ra po/ŕc/e
yak s/ mys/ím. že ŕo je úp/ne
ináč. Oni ŕen mú/ papír vybaví//,
napísa/i, a/e co nesce/i - spade u *Dňa 27.70. o 7.00 hodine bo/o
ŕeiefonicky oznámené vykradnuím za kosňu a on/ sú ŕam samé
suabé ženy rak ker ŕen papír ŕie ambu/ancie na zdravoŕnom
sŕredísku v Sŕupave. Prípad prescem mosím doyíŕ s chuapem,
aby ŕen ŕú kosňu odŕáheu ... /Vo vza/o OO PZ v Sŕupave.
spánembohem, aspoň mám prí
*Dňa 23.70. anonym oznámi/,
činu ŕeho sŕarigáňa zebraŕ do že na Mavney u/ici pri rešŕauráci/
"Karku/ka" skupina m/adíkov na
m/esŕa a povodziŕ ho po obcho
doch. On ŕo má sŕrašne rád, ker ko/íeskových korču/iach jazdí po
može chodziŕ semnú po obcho chodníku a priŕom m/ádenci vy
doch/ /Vevím es/i ŕo ye nemoc vádzajú, h/učne sa správajú a
spúšťajú po zábrad/í. Po prícho
šeckých chuapú. a/e ŕen múj,
ker chodz/me po obchodoch,
de na miesŕo /nc/denŕu h//adka
ŕen by radší kopau kaná/e, než MsP m/adíkov upozorn/Va, čo
byu semnú. Pocí sa, nohy ho zobra/i na vedomie.
bo/á. v hubje má sucho, smok/í,
*Dňa 28.70. o 23.70 hod ŕe/ekýchá, ščikúŕa sa mu, nervózni fon/cky oznám/7 p. J. K. zo Sŕuye yak prvnička a zubama škri pavy, že pri garážach pri jeho
poce, poráŕ s/ ich ide zedraŕ. /S/e byŕovke kričí n/ekŕo o pomoc. Po
nese ŕo sŕaŕečne, /ebo v/yak m/ príchode hi/adka MsP zadrža/a
ho ye sŕrašne /úŕo.
Z. V občana 8u/harska, kŕorý
7eda sme sa vybra/í na ŕú cesŕu prepado/ p. VB. z Braŕ/s/avy a
do Mauacek. /Va/prv reku vyba spôsobí/ je/ zranen/a. H/iadka
víme na úradoch a poŕom púyďe- pr/vo/a/a saniŕku a prípad preme po svoyém. Doš// sme ŕam,
vzai/ prís/ušníci OO PZ Sŕupava.

*D ňa 7.77. bo/a ŕe/efonicky
oh/ásená dopravná nehoda na
Marcheggskej u/ici. /-//iadka po
príchode na miesŕo nehody zisŕi/a, že vodič nezv/ádo/ jazdu a
vk/ín/7 voz/d/o medzi rodinný
dom a s/ivku. K zraneniu nedoš/o, prípad prevza/o OO PZ Sŕu
pava.
WDňa 76.77. bo/ ŕe/eŕbn/cky oznámený požiar e/ekŕr/ckého sŕ/pa. Po príchode h/iadky MsP na
miesŕo už ŕam bo/i obvodní e/ekŕňkáň.
*Dňa 22.77. vo večerných hodi
nách oznámi/a p. 71 zo Sŕupavy,
že je j býva/ý manže/ /. 71 ju
obťažu/e a uráža. Po príchode
h/iadky na m/esŕo inc/denŕu sa
ŕam menovaný už nenachádza/.

Pod&Áfovan/e
Ďakujem ž/akov/ ZŠ v Sŕupave
Lukášovi Cagáňov/ z u/. Bezru
čova č. 25, za česŕné vráŕenie
ná/deney peňaženky a osobných
dok/adov, kŕoré som sŕraŕ/7.
PJánoš, Sŕupava

muje svojim č/enom, kŕorí si ešŕe
neprevza/i odmeny pri prí-/ežiŕosŕi ude/enia Jánskeho p/akeŕy (z/aŕá a d/amanŕová), aby
sa pňh/ás/7/ u p. Evy Ščasnej.
Zároveň oznamtjyeme občanom,
kŕorí poŕrebuyú pred operáciou
darovať krv, aby sa včas /nfor
mová í/ u p. Evy Ščasne/. Č/enovia našej organizácie sú
ochoŕní v núdzi pomôcť a krv
darovať.
Výbor ďakuje sŕupavským fir
mám a podnikaŕe/om, kŕorí prispe/i do ŕombo/y na Kaŕarínskey
zábave, kŕorá sa kona/a 27.
novembra ŕ.r.
-výbor-

V7anočný Ároncerŕ
Mesŕské ku/ŕúme sŕredisko Sŕu
pava v spo/uprác/ s dychovou
hudbou Vese/á muzika zo Sŕu
pavy pozýva na ŕradičný Vianoč
ný koncert, kŕorý sa uskuŕoční v
sŕredu 76. decembra o 79.00
hodine v kinosá/e Ku/ŕúrneho
domu. V programe vysŕúp/a i
der/ z maŕerskej ško/y na Ružo
vej u/ici.

Poď&Áfovan/e
Miesŕny spo/ok S/ovenského
červeného kríža Sŕupava skupi
na 2 ŕouŕo cesŕou vys/ovuje
vďaku za hrdinský čin pri zá
chrane dva a po/ ročného Mi/anka zo Sŕupavy, kŕorý ochore/
na vážnu chorobu krv/ a bo/a poŕrebná ŕransfúzia. /Rodičia ch/apčeka sa obráŕ/7/ na S/ovenský
červený kríž v Sŕupave s pros
bou o zabezpečenie viacerých
darcov krvi. /Va ŕúŕo výzvu /hneď
reagova/a za BDK p. Eva Ščasná, kŕorá zabezpeči/a darcov krv/ v Sŕupave a predsedkyňa
SČK 2 p. V/7ma Vígerová, kŕorá
navšŕívi/a Vojenský úŕvar 3076 v
Ma/ackách. Po osobnom poho
vore s vojenským /ekárom
ML/Dr. Schwarzom, kŕorý v kráŕkom čase zabezpečí/ vojakov dobrovoľných darcov krvi. Dovo/'ŕe, aby sme spo/u s M/Tan
kovým/ rodičmi vere/ne vy/adri/i
poďakovanie všeŕkým, kŕorí ne
váha// a svo/im humánnym posŕojom pňspe/i k záchrane ž/voŕa. Všeŕkým darcom krv/ prajú
všeŕko naj/epšie v živoŕe MS
SČK skupina 2 Sŕupava, pred
sedkyňa výboru p. S/ Vígerová a
Mi/ankovi rodičia.

S/ovens/fý červený Árr/z
oznamu/e
SČK Sŕupava, skupina // ozna

Výstava Ďeŕ/e/iemov
Činnosť miesŕneho odboru Maŕice s/ovenske/ v Sŕupave každo
ročne vrcho/í výsŕavou beŕ/ehemov, výšiviek a ozdôb s vianoč
nou ŕémaŕikou. Oŕvorenie výsŕavy bude v piaŕok 4. decembra
vo výsŕavnej sieni Ku/ŕúrneho
domu o 78.00 hodine a poŕrvá
do 78. 72. 7998.

M/Áftv/ássÁfyjarmok
a sŕreŕnuŕ/e s AMfu/ášom
Mesŕské ku/ŕúme sŕredisko po
zýva na Miku/ášsky jarmok, kŕo
rý sa uskuŕoční v soboŕu 5. de
cembra pri Ku/ŕúmom dome a
na u/ici M/ynske/. Počas konan/a
jarmoku bude v ŕejŕo časŕ/ uzaŕvorená komunikácia. V Ku/ŕúrnom dome sa v ŕenŕo deň o
75.00 hodine deŕi sŕreŕnú s Miku/ášom. V ku/ŕúmom programe
vysŕúp/a der/ sŕupavských maŕerských škó/.

Výstava m!adých tatentov
S/ rámci prezenŕác/e m/adých ŕa/enŕov sa vo šŕvrfok 26.7 7. sa /fona/a
vernisáž výsŕavy šŕuďenŕov áA:o/y
úž/ŕkového umen/a /Snďre/a kónyu a
Borisa 7Vaneč/(u (obaja zo Sŕupavy).
S/ýsŕava šŕudenŕs/(ých prác poŕrvá
do 2.72. a ye /nšŕa/ovaná vo výsŕavne/ sien/ ku/ŕúrneho domu.
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