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VYDÁVA MESTO STUPAVA

APRÍL 199

27. máj - ChaHenge Day - Deň výzvy 1998
Romantický pohľad na stupavský kaštieľ (z 30. rokov)
Mesŕo Sŕupava sa op áf zapoji/o do národne;
súfaže špo/tovébo podujaŕia Cha//enge Day
- Deň výzvy 7998. L/ž vieme, že našim parŕnerským mesŕom - šporŕovým súperom je
mesŕo 7"isovec/4286 obyvaŕefov/paŕňace do
okresu f?/n7a^s/(á Soboŕa. Podobne ako v
minu/om roku pôjde o ŕo. aby sa čo najv/ac
obyvaŕeío^ mesŕa zapoji/o do akŕívneho
pohybu a športovania, a ŕo aspoň na 75
minúŕ. 7"ýchpáŕnásf minúŕ šporŕovan/a a/ebo
pohybu ye „predpísané" m/nim um pre zdravý
živor č/oveka. B yf v pohybe znamená ž/f. B yf
v pohybe sa nemys/í byť v usŕavičnom sŕrese,
časovej ŕiesni. Vedčasŕokráŕ, k eď ráno vsŕávame, máme ŕiesnivý pociŕ, že už máme sk/z,
že niečo nesŕihneme urob/f, vybav/f a
do/(ázaŕ. /Vedokážeme sa zasŕavif a mys/ief
chvífu na seba a na svoje zdrav/e. Z pohfadu
nášho z d r a la na nás samoŕnýcb sa v/asŕne
nemáme dosŕaŕočne/ad/ !/ed'ŕo sme /en my,
čo sa naháňame, čo s/ prikazu/eme, nedo
prajeme oddychu dokonca ani na pokojnú
konzumáciu sŕravy.
Deň výzvy cbce os/o v/f čo najviac ľud/
všeŕkých vekových kaŕegóri/. sociá/nych
skupín. bez ohfadu na ich možnosŕ/ č/
z/cké dispozície O nič menšie nejde, /en o ŕo,
aby sme dokáza/i dosŕaf svoje ŕe/o do pohy
bu, kŕorý nám prospeje. /Vebudú sa /ámaf
rekordy, nebudú sa predvádzaf módne odevy
na špo/íovanie. každý sám sebe, pod/a svo
j/ch možnosŕí a schopnosŕ/ predvedie svoju
vôľu a schopnosŕ* urob/f krok ku svojmu
zdrav/u
Deň výzvy je zároveň prejavom
spo/upaŕričnosŕi občana k svojmu mesŕu.
Zapojením sa do šporŕových podujaŕ/. akcepŕovaním ŕejŕo myš/zenky vy/adrujú svoj vzfah
k mesŕu. kŕoré súfaží s iným mesŕom práve o
počeŕ zúčasŕnených občanov. Znamená ŕo,
že zvífazí mesŕo s väčšou podporou svoj/ch
obyvaŕefov. Veríme. že z v ífa z í mesŕo
Sŕupava, je ŕo presne ŕaké /sŕé prianie, s
kŕorým /dú do súfaže 7/'sovčan/a.
Cha//enge Day - Deň výzvy dňa 27. mája
naše spo/očné nadšenie prever/.
Držmes/pa/ce/
M e stsk é

Áru/ŕúrne

s ŕ r e ď / s Á fo

sa

obrac/a na šŕtvc/enfov / ď'a/šŕc/i
občanom Áfŕor/ ma/ú záu/em a sú
ocbofn/ pomôcť pr/ organ/zac/ŕ a
zabezpečení poďív/aŕ/a C/ia//enge
Day 7998, aby sa prŕ/i/ás/// na ŕe/.
č. 59J4J72.

V súčasnosti prebieha sanácia bývatej vodnej priekopy stupavského kaštieľa. Pre
inšpiráciu uverejňujeme fotografiu, ako vyzerata pôvodná úprava. Okrem bohatej
zeíene tu boti aj fontány a kvetinové záhony. Povodeň spôsobita, že pôvodné ihličnaté
stromy odumretí a s ich odstránením sa začaia čistiť priekopa a prebiehajú záchranné
práce na moste. Nakoniec aj taká povodeň môže priniesť niečo pozitívne.
S ŕ r e ín u f/ e

o b č a n o v

s

p / 7 / w á ŕoro/ n

V sŕredu 22. aprí/a sa v Ku/ŕúrnom dome uskuŕočni/o sŕreŕnuŕie občanov s pr/máŕorom a
pos/ancami M sZ /Vavyše na sŕreŕnuŕie priš/i i
ďa/ší hosŕía. a ŕo z Okresného úradu v
Ma/ackách. Napriek ŕomu, že v čase sŕreŕnuŕia
prebieha/ napínavý hoke/ový zápas, o dianie v
Sŕupave a o činnosf šŕáŕne/ správy pre/'avi/o
záu/em cca 70 občanov Primáŕor v úvode
informovai o akŕiviŕách. kŕoré mesŕo ako č/en
ZMOS-u podporu/e smerom k /egisiaŕíve i k
šŕáŕne/ správe, /nformova/ o ŕom, že niekŕoré
opaŕrenia, nove/y zákonov vo vzfahu k samo
správe predk/adané par/amenŕu v/ádou, sú
namierené k obmedzovaniu samosprávnych
funkcií obe/ a ŕiež k ŕakému prenosu funkcií a
povinnosŕí, kŕoré obce vzhľadom na svoje
obmedzené možnosŕ/ a prí/my n/e sú schopné
uniesf. Zároveň privíŕa/ prednosŕku OÚ v
Ma/ackách /ng. /Snŕón/u /-/rúzovú. kŕore/ odovz
dá/ s/ovo. Prednosŕka uv/ed/a. že šŕáŕna sprá
va má záu/em o sŕarosŕ/ a prob/émy občanov /
samospráv a v ráme/ svo/ho programu organ/zu/e vý/azdy na sŕreŕnuŕ/a s občanm/. S/edu/e
rým over/f s/ efekŕ/vnosf a kva//ŕu č/nnosŕ/ a
pósoben/a jednoŕ/zvých odborov okresného
úradu. 7akŕ/ež mnohé prob/émy n/e sú dosŕa-

a

p o s / a n c a m /

ŕočne vysveŕ/ené a občan časŕokráŕ adresu/e
kr/ŕ/ku úradn/kom šŕáŕne/ správy a možno aj
neoprávnene. Okresný úrad funguje po/druha
roka a pr/chádza čas zhodnoŕen/a jeho
pósoben/a / z hfad/ska spokojnosŕ/ obyvaŕefovokresu. /nformova/a ŕ/ež o ŕom. ž e sa v
Ma/ackách sŕav/a nová budova okresného
úradu v objeme 70. m// Sk pre dvesŕo pracov
níkov úradu. Sŕreŕnuŕŕa sa zúčasŕní/í všeŕc/
vedúci
76-ŕ/ch odborov okresného úradu.
Sŕručne charakŕerizova/a /ch č/nnosf, kompeŕenc/e a predsŕavi/a príŕomných pracovníkov.
Príŕomný bo/ aj zásŕupca prednosŕky p.
Dobrovodský /ZPS/. Poŕom primáŕor oŕvor/7
diskusiu. So sfažnosfou a žiadosfou o
okamžiŕé riešenie vysŕúpí/a občianka z u/ice
Že/ezničnej. Sfažova/a si na ma/ý záu/'em
vyrieš/f prob/ém nadmerne/ h/učnosŕí a nedo
držiavania nočného poko/a i zásad občianskehospo/unažívania v súvis/osŕi s prevádzkou
sk/adu dreva pri že/eznične/sŕanici. Prevádzka
sk/adu je pod/a je/ s/ov h/učná a ruší pokoj obyvaŕe/ov žnúcich na ceie/ u/ici. Sfažnosŕi, kŕoré
adresova/a mesŕskému úradu, podfa je/ názoru
nebo/i dosŕaŕočne vyriešené, obráŕi/a sa na
okresný úrad.
^dokončenie na sŕrane 2)

občanom s pr//7?áforom a pos/ancam/
Cdokončen/e zo sírany f)
Pr/máŕor /nformo^a/, že preb/eba
rokovanie s
sedením
firmy.
Prednosŕka pr/s/úb//a rých/y posŕup s/ ŕejŕo zá/ež/ŕosŕi a zároveň
podoŕk/a, že od 7.7.7998 bude zri
adená Lesná správa v Ma/ackách
s pôsobnosťou na území okresu
Ma/acky. ^yŕvorením ŕobŕo úradu
skončí rozŕríešŕenosť / momenŕá/ne f/rma / /esy spadajú pod r/ad/ŕefsŕvo
v Smo/en/c/ac/i/ a
zároveň pos/7ní vp/yv a účinnosť
rozbodnuŕí OÚ v Ma/ackách.
Ďa/š/a obč/anka ž/ada/a, aby sa
dopravným/ značkami obmedzi/a
rýcb/osť / premávka nápadných
auŕomob/7ov a kamiónov po u//ci
Ma/acke/. Sťažova/a s/ na nad
mernú b/učnosť a nepr/emeranú
rýcb/osť áuŕ /dúc/cb po ŕe/'ŕo komun/kác/7. d'a/e/ sa kr/ŕ/cky vy/adň/a k
zníženiu príspevku na vývoz
feká//í zo sŕrany mesŕa. a rým spô
sobené znevýbodnen/e občanov
ž//úc/cb v ŕýcb časŕ/acb mesŕa. kde
n/e je vybudovaná kana//zácia.
Pracovník OÚ konšŕaŕova/, že jed/ným r/ešen/m je obmedzen/'e
rých/osŕ/, vzhfadom na ŕo. že /de o
/(omun/7(ác/u 7. ŕr/edy. n/e je
možné obmedz/f je/ využívanie
nápadným/ auŕami. Siŕuac/a sa
určiŕe zmení po oprave cesŕy na
dopravnom ťa h u 'c e z Pezinskú
Babu, kŕorá bo/a poškodená pri
povodniach. Pod/a primáŕora veía
nák/adnýcb áuŕ využíva cesŕu cez
Sŕupavu aj preŕo, že nemajú
zap/aŕenú
d/a/n/čnú znám/o/.
S/ŕuác/u vynes/ d/a/ň/čný zvod.
kŕorý sa vybudu/e smerom na
Zobor. y súv/s/osŕ/ s budovaním
kana//zác/e v mesŕe pr/máŕor
konšŕaŕova/. že 50% domácnosŕí
;e napojených na kana//zác/u.
Mesŕo v snabe odkana/zzovať čo
najv/ac domácnosŕ/ vza/o úver na
budovan/e kana//začne/ s/eŕe vo
výške 75 m/7. SA, /nvesŕu/e do čisŕ/ame odpadových vôd, od/<úp/7o
ČO^Z na J/7emn/ckébo u//c/. aby sa
mob// na ňu napoj/ŕ pň/áb/é u//ce
mesŕa Ž/a/' f/nančné prosŕňedky
nesŕač/a na ŕo. aby bo/a vybu
dovaná kana//začná s/eŕ' v ce/om
mesŕe Pr/spevok mesŕa Sŕupava
na vývoz feká/// je ojed/ne/ým
úsŕreŕovým Árovom samosprávy k
občanom na ce/om S/ovensku.
MsZ ŕýmŕo cbce/o zm/em/ť dopad
nák/adov na vývoz feká/// na
občanov. kŕorí nemajú možnosť
napoj/ŕ' sa na kana//zác/u a ŕ/ež
predísť vypúšťán/u feká//í do poro
ba a zn ečisťovať
rak ž/voŕné
prosŕred/e. /Vák/ady na príspevok
však narásŕ// do ŕakých rozmerov,
že zača// byť pre rozpočeŕ neúnos
nou ŕárcbou. Zároveň rozde/'ovan/e pr/spevkov nebo/o //m/ŕované

a nev/ed/o obyvaŕe/ov k úspomosŕ/. Teraz sa posŕupu/e ŕa/(, že
občan/a majú možnosť zís/(af prí
spevok na vývoz feká//í jedenkráŕ
za dva mes/ace. Výsŕavba kana//zác/e bude pokračovať napojením
Ko/ôn/e na ČO y a ŕ/ež s pomocou
spo/uínvesŕorov naprík/ad na
Kremen/c/. S/ovenske/ u//c/ a pr/
E/ekŕrovode. F/nančné zdro/'e zo
šŕáŕnycb fondov sú pr/de/'ované v
obme-dzenom množsŕve, mesŕo
zaŕ/a/ získa/o /en 7 mí/ Sk z Fondu
ž/voŕnébo prosŕredía.
Občania sa ŕ/ež /nformova// o posŕupe pr/ odpredaji obecných byŕov.
kde im bo/o vysveŕ/ené, že
odpredaj sa rea//zu/e prosŕrednícŕvom firmy OUSP/SM/S a posŕupne sa zabezpeču/u dok/ady a
ná/ež/ŕosŕ/ a agenda poŕrebná k
prevodu majeŕku. Ď a/š/e oŕázky sa
ŕýka// odsŕraňovania nás/edkov
povodne - rekonšŕrukc/a komun/kác/e bí/avná u/, a je/ f/nancovan/e. K ŕejŕo ŕéme sa vy/adr/7a
/prednosŕka, kŕorá po veda/a, že z
nák/adov na odsŕraňovan/e ná
s/edkov povodne bo/o 50%
uhradených zo šŕáŕneho rozpočŕu.
Krajský úrad financova/ vybu
dovanie kana//zác/e v Domove
dôchodcov, odvodnen/e rybníka v
parku a momenŕá/ne preb/ehajú
záchranné práce hisŕoricky cen
ného mosŕu vedúceho do kašŕie/a.
Po zv/ádnuŕí kriŕického sŕavu, po
opadnuŕí vody,
nasŕúp/7 ŕ/m
odborníkov, kŕorý rieši/ ŕechn/cké a
odborné zá/ežiŕosŕi pri odsŕraňovaní škôd, ŕeda i spôsob, akým
bo/a komun/kác/a zrekonšŕruovaná.
Ďa/š/e oŕázky občanov smerová//
k prob/emaŕike zrušeného referen
da o priame/ vo/be prez/denŕa. k
posŕupu p/nenía podmienok pre
riadnu
prevádzku
sk/ádky
odpadov v Sŕupave - Žabám/, k
dobudovaniu kana//zác/e v ďa/š/cb
časŕiacb mesŕa. k hromadnému
výskyŕu poŕkanov na u//c/ P už o vej,
k neuŕešenému
ŕecbn/ckému
sŕavu ško/skýcb zar/adení v
Sŕupave, k susedským vzťahom a
sporom, kŕoré sa r/ešia už
nieko/ko rokov aŕď
S inšpiráciou na získanie peňazí
do mesŕske/ pok/adnice priš/a
občianka z Ka/várske/ u//ce, kŕorá
na vrh/a. aby na ŕe/ŕo u//c/ h/iadkova/i po/ica/ŕi a vyberá// pokuŕy za
prekročenie rých/osŕi.
Na záver pr/máŕor / preďnosfAa
poďaÁíova// občanom za záu/em
/ za pr/pom/enÁf/ ŕýkajúce sa
samosprávy / šŕáŕnej správy.
Príŕomní bo// so
sŕreŕnuŕím
pravdepodobne
spokojní
a
roz/úč/7/
sa
s
poŕ/eskom.
-p s -
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Súperom nášho mesŕa v národ
ne/ súťaž/ Cha//enge day ^998je
m esío 77sovec. Pnmáŕor mesŕa
Sŕupava os/ov/7 pnmáŕora mesŕa
í/so vec s ponukou spo/upráce n/e/en počas ŕobo jedného dňa v
ob/asŕ/ áporŕu, a/e / v ďa/ších
ob/asŕ/acb ku/ŕúmeho, hospodár
skeho a spo/očenskébo ž/voŕa.
Pňnášame aspoň sŕručnú /nformác/u o h/sŕóri/ a súčasnosŕ/ í/sovca.
í/sovec - mesŕečko,
rozk/adajúce sa na brehu ňeky
P/ma vy. Pomenovan/e dosŕa/o od
sŕromu ŕ/s, kŕorý sa ŕu v m/nu/osŕ/
hojne
vyskyŕova/.
/Vajsŕarš/e
os/d/en/e /oka//ŕy í/so vec spadá do
m/adše/ doby
bronzové/. Prvá,
zaŕ/af p/somná zm/enka o í/sovci
je z roku 7334., a ŕo v //sŕ/ne
uhorského kráfa Karo/a Póberŕa,
vydané/ 26. júna na Vyšehrade.
ťažké obdob/e nasŕa/o pre í/sovec
po b/ŕke pr/ Moháč/ v roku 7526.
Mesŕo sa dosŕa/o do bezprosŕrednébo susedsŕva Osmanskej ňše a
íurc/ bo mnohokráŕ vyrabova//. V
77. a 78. sŕoroč/ prež/7o d'a/š/e
pohromy a vojenské ná/azdy. S/
í/sovc/ už oddávna ex/sŕova// ŕzv.
s/ovenské pece na zhusťovan/e
vyťažených rúd. \/ n/zkošachŕove/
nadzemnej pec/ ŕav/7/ že/ezo, kŕoré
sa da/o /hneď používať na výrobu
predmeŕov. Koncom 76. sŕoroč/a
bo/ zňadený samosŕaŕný hámor.
/Vovú že/ez/areň posŕav// v roku
7689 /Sdam Kub/n/. V šŕyňds/aŕych
rokoch 79. sŕoroč/a bo/a ŕ/sovská
pec
najváčším
producenŕom
surového že/eza v L/borsku.
Že/ez/arska výroba bo/a rozhodu
júc/m odveŕv/m í/sovca až do roku
7965, kedy býva/é Švermove
že/ez/arne zruš/7/ a výrobu pren/es// do Výcbodos/ovenských že/ez/arn/ v Koš/c/ach.
Z významných osobnosŕ/, kŕoré
pochádzajú z
í/sovca ŕreba
spomenúť predsŕav/ŕefa šŕúrovského obrodeneckého hnuŕ/a Dr.
Šŕefana Marka Daxnera, boŕan/ka
\/ác/ava S/raného, sp/sovaŕefku
7eréz/u Vansovú, k/avímeho vŕrŕuóza Ma/iána Lapšanského, bás
nika Mi/ana Krausa, po//ŕ/ka V/ada
C/emenŕ/sa a dä/šícb. í/so vec bo/
známy /nŕenz/vnym ku/ŕúmym a
spo/očenským žvoŕom na báze
ž/vého národného povedom/a.
V súčasnosŕ/ ŕu pôsob/ sŕredná
pr/emyse/ná ško/a a novovzn/knuŕé evanje//cké gymnáz/um s
možnosťou z/skan/a k/as/ckébo
vzde/an/a v jazyku s/ovenskom a
ang//ckom.
í/sovský choŕár zasahu/e i CHKO
Muránska p/an/na. K zau//mavosŕ/am paŕna / jaskyne í/sovského
krasu. Mesŕečko obk/opené S/ovenským rudohor/m a chýrnou
Muránskou p/an/nou paŕr/ do
k/enoŕn/ce neopakovaŕefnýcb krás
pr/rody S/ovenska.

Lívčn/ca zoža/a ovác/e
Farský úrad v Sŕupave v spo/uprác/ s MsKS Sŕupava zorganizova//
chrámový koncerŕ Speváckeho
zboru Lúčn/ca. Koncert bo/ veno
vaný ako poďakovan/e všeŕkým,
kŕoň pňspe/i na obnovu c/rkevných
budov a pam/aŕok v mesŕe a ŕ/ež
na výsŕavbu Pasŕoračného cenŕra.
/Sko v príhovore, na sŕreŕnuŕ/ v
pnesŕoroch Pasŕoračného cenŕra,
po veda/ vdp. F. M/ku/a - pasŕoračné cenŕrum s/úž/ sŕreŕávan/u
sa vena c/ch a /ch spo/očensŕva
m/mo bohos/užby, a/e ŕ/ež všeŕkým
obyvaŕefom mesŕa rak aby sa rea//zova// pasŕoračné c/e/e a zároveň
upevňova// medz/7udské vzťahy a
rozv//a/ ku/ŕúrny a spo/očenský
ž/voŕ. Pňmáŕor v kosŕo/e poďakova/ sŕupavskému vdp. farárov? F.
M/ku/ov/ za obrovskú si/u a zan/eŕenosť. s kŕorou počas doŕerajšieho pôsobenia v Sŕupave
dokáza/ povzbud/ť /údi k vefkým
skuŕkom, kŕoré sa sŕa// symbo/m/
spo/očenských zm/en a obnovy
spo/očnosŕ/. S/ávnosŕný konce/t
bo/ dósŕq/ným poďakovaním za
pomoc, ocboŕu / obeŕavosť. Pod
ŕakŕovkou diňgenŕa profesora
Peŕra /-/radi/a speváci predniesi/
zborové para/e/y od domác/ch
/ zahran/čných auŕorov. Pub//kum.
kŕoré zap/ni/o chrám do pos/edného m/esŕa. s/ vypoču/o skuŕočne
ma/sŕrovský koncerŕ. kŕorý zoža/
b úd/v/ poŕ/esk.
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Mesŕo Sŕí/pava a Mesŕské
ku/ŕúme sŕreďisko

pozýva/ú na S/ávnosŕný
program Kt/ D/?u maŕ/eK v
nede/'o 70. má/a od f 6.00
hod. v Ku/ŕárnom dome
v Sŕupave.
t/ programe vysŕúp/a der/
maŕersKýcn 3Kó/, ž/ac/
ZáK/adne^ ^Ko/y a ZáK/adney ome/ecKey šKo/y v
Sŕupave a ŕanečné súbory
pr/ MsKS Sŕupava.

Ľucŕŕa so psam/ versus
/uď/a bez psov ?
Možno sa niekomu bude zdať
nadpis pr/Z/'š drsný, dá s/af do konŕrasŕu a proŕ/ sebe ľudí, Mor/ majú
svojho mí/ááka psa a ŕýcb, kŕorí
psa
nemajú.
Bohužiaľ
na
sŕránkach Sŕupavana sa na ŕúŕo
fému už pop/sa/o veľa ňadkov.
ÍVikdy nebo// namierené proŕ/
psíčkarom a proŕ/ psom, zaŕ/aľ
vždy /en ape/ova//, a rak ako ŕo v
ž/voŕe už býva. nepad// s/os/á na
úrodnú pôdu. Pož/ada// ma rodič/a
ŕnnásťročnébo cb/apca, aby som
nap/sa/ o /ch sf/*asŕ/acb, kŕoré
prežívajú za pos/edný mes/ac.
/Vechce/i nikoho verejne napad
núť, než/a dajú ospraved/nen/e ani
prejavy obyča/'ného ľudského záu/mu. Cbcú/en jedno, ape/ovaťna
maj/ŕeľov psov, aby s/ uvedom///,
že všeŕko, / /áska k zvieraťu, má
svoje prav/d/á a hranice/ Čo sa
ŕeda v/asŕne sfa/o ? V píaŕo/< 27.
marca f.r /š/e/ na bícykZZ /cb syn
Lukáš po Movej u/Zci. Zrazu
z pňekopy na nebo vyskoč// v/č/ak
a pobfýzo/ bo do /ýŕka Pre/äknufý
cb/apec sŕraŕ/7 ba/anc a spado/
z b/cyk/a. zvfera sa na nebo vrb/o
a zúr/vo ŕrba/o nobav/ce, a n/e/en
ŕ/e. Kňkom / kopaním sa našťasŕ/e
podanio psa zabnaf. Výs/edkom
úroku psa bo/o páľ h/bokýcb rán
po ubzyznuŕ/ s pňemerom až 5 cm,
škrabance a prudká bo/esť.
Cb/apec s krvácajúcou nobou
hľada/ pomoc u pr/buznýcb, kŕor/
s/ v prvom momenŕe mys/e//, že bo
zraz//o auŕo. Okamžiŕe bo odv/ez//
domov a pofom do nemocn/ce na
Kramáre /Va cb/rurg/7 necbce//
veňť,
že
cb/apca
pobryzo/
^ ŕa/fomfo rozsabu pes. Pred/ým
však abso/vova/ vyšeŕren/e na
/nľekčnom odde/en/, kde rod/čo v
upozorn///. že pes musí byť v/šeŕrený vefennárom, a ŕo najneskôr
do dvadsaťšŕyn bod/n. v opačnom
pr/pade chĺapcov/ hrozí bosp/ŕa//zác/a na /nľekčnom odde/en/. Po
ošeŕrení rod/č/a vyhľadaíi veŕeňnára a spo/u s n/m /š// bZadať
ma/iŕeľa psa. V ŕom čase už bo/
pes opäť doma. Maj/'ŕeľka /m
ukáza/a preukaz o očkovan/,
našťasŕ/e bo/ zaočkovaný, avšak
pes muse/ byť i rak veŕer/náme
v/šeŕrený. Pan/ ŕvrd//a, že sama
sa psa bo/i a syn - majíŕeľ psa momenŕá/ne n/e je doma. Možno v
obave pred ubryznuŕ/m ďa/š/cb
osôb necbce/a veŕeňnára pusŕ/ť
k psov/. /Vešťasŕní a oprávnene i
podráždení „pri bráne sŕq/ací„ upo
zorni// pan/, že psa mus/ veŕeňnár
vyšefnť / keby ma// prísť s po//cajŕam/. Podľa s/ov marky mesŕsk/
po//cajŕ/ na je j ž/adosť, aby as/sŕova// pn vyšeŕreni, nereagova// a k
domu maj/ŕe/a psa an/ nepnš//.
/\/ašťasŕ/e ma//ŕeľ psa v dohodnuŕom čase da/ psa vyšeŕnť a ukáza/o sa. že je zdravý. Pod/č/a sa
obráŕ/7/ na po//cajné odde/en/e PZ

L/sŕanovenía \/Z/V č. 2f
o vytváraní živoŕného prosŕredia na úze/n/ mesŕa Sŕupava
z 1.3. 1994
§ 19 Chov a držanie psov
2. Prenášanie a/ebo voden/e
psov je zakázané.
a/ do príesŕorov, kde je zakázaný
/cb cbov a/ebo držan/e
b/ na deŕské ihriská, kúpa/íska,
športové zariadenia, cinŕoríny
c/ na všeŕky miesŕa opaŕrené
upozornením na zákaz vodenia
psov.
3. /Va vere/nýcb pr/esŕransŕvách, na dvoroch obyŕných
budov a na /cb cbodbácb možno
psov vodiť /ba na vodíŕku,
pričom musia mar* ochranné
koše.
§ 20 Povinnosť/ chovaŕeľov psov
2. V záujme zachovania byg/eny,
čisŕoŕy vere/nýcb pr/esfransŕ/ev,
ocbrany vere/ného poriadku,
bezpečnosť/
a
dobrého
občianskeho spo/unaž/van/a je
chovaŕeľ pov/nný
a/ držať psa v č/'sŕoŕe ,opaťr/ť
psa náhubkom a vod/ľ bo na
vod/fku
v
spo/očnýcb
pr/esťorocb, na vere/nýcb pr/esťransfvácb a v bromadnýčb
dopravných prosťr/edkocb
c/ d bať na fo,
aby pes
nezneč/sťova/
okobe
a
nepoškodzova/ vereynú ze/eň,
odsfrán/f* psom
spôsobenú
neč/sťoťu / výka/y/
e/ dať psa, kforý pobrýzo/ č/oveka, bezodk/adne preb/zadnuť
veŕer/nárov/, dodrž/avať nar/aden/e o preb/zadke psa, v
opačnom przpade znáša v p/ne/
m/ere ťrovy spojené s /zečbou
posťzbnuťébo a regres / bo/esŕné/
/ľ venč/f psa /en na íýcb čas
ť/acb vere/nýcb przesťransťzev,
kforé sú na ŕo vyznačené a przs/ušne označené.
§ 21 Zv/ášfne pov/nnosť/ na
úseku veťer/náme/ sŕarosť/zvosŕ/
1. Odborne/ asanačnej organ/záczz / Asanačný úsťav Sene c/
mus/a by ť ob/ásen/ a odovzdanz
ps/.

a/ nájden/ a/ebq ťú/av/, kťorýcb
maj/ťe/' nze je zMmy
b/ kŕor/ zosťa/z po cbovaŕe/'ocb
c/ určen/ na odňaŕze a/ebo
odsťránenze.
Pr/amu
asanáczu
vykonáva
Asanačný úsťav Senec na
pož/adanze MsÚ Sťupava a veťerznárne/
s/užby.
Odcbyť
ťú/avýcb
psov
vykonáva
Mesfská po/zcza v súč/nnosŕz
s veťer/námym /ekárom.
2. Ps/ nájdenz a/ebo ŕú/avz,
kforých maj/feť n/e je známy
a/ebo kforz sú
určenz na
pozórovan/e pre pobryznuť/e a
majzťeť nevze zabezpeč/ť* /cb
/zo/ác/u, budú przs/ušnú dobu
pozorovaní
na
zv/ášťnom
m/esŕe, kŕoré určí MsÚ Sŕupava
v súčznnosŕí s veŕerznárom
mesŕá. Cíe/'ozn ŕobŕo opaŕren/a je
zabrániť rozširovaniu nákaz
ových chorôb, zv/ášť besnoŕy.
Podľa oko/nosŕz môže sa na zák/ade rozbodnuŕza veŕerznára na
riadiť a vykonať iikvidácia psa
3. V przpade, ž e s a cbovaŕei' prib/ás/ o psa počas pozorovace/
doby /!4 dni^ ŕenŕo mu bude
vydaný, ak nie je podozrenie
nebezpečensŕva
prenosu
nákazy.
§ 23 Zv/ášŕne usŕanovenie pre
chov psov

SP, kde /m po veda//, že /de o
ub//žen/e na zdrav/, cb/apca
vypoču// a pož/ada// rod/čov, aby
pnn/es// poťvrden/e od ošeŕrujúcebo /ekára. Od ŕej doby každý
drubý
deň
rod/č/a
cb/apca
abso/vu/ú konŕro/y u /ekára, rany
sa ve/'m/ poma/y bo/a, pnčom m/n/má/na doba //ečen/a je 3-4
ŕýždne. Pravdepodobne bude
poŕrebná / p/asŕ/cká operác/a,
nako/ko rana na /ýŕku je ve/'m/
b/boká. Pod/č/a, obaja zamesŕnan/, sŕr/edavo čerpá// očeerku.
dovo/enku...
Zarážajúca je skuŕočnosť, že v
ŕomŕo obdob/ /en na Kramárocb
bo// ošeŕrené ďa/š/e ŕr/ der/ zo
Sŕupavy kŕoré pobfýz// psy. Je ŕo
azda nemožné ? /Vec/ŕ/ŕe sa byť

ohrození psami pobebu/úcimi v
svorkách po Sŕupave? /Vev/de//
sŕe ŕo na v/asŕné oč/ ? Keby ŕo bo//
povedzme ŕypu ., pou//čná zmes",
akože pnrodzene bezprizorní psy,
a/e kdeže, ŕo je ako na výsŕave
psov pn ., voľných jazdách" od v/č/akov cez boxerov da/maŕ/ncov
až po dogy. Prejd/ŕe sa Zámoc
kým parkom,
prejdiťe sa pr/
byŕovkách, nie po ŕrávniku, /ebo by
sŕe sŕúp/7/ do
n/ečej v/z/ŕky,
nepúšťajŕe der/ na p/eskov/'ská, an/
nev/eŕe ako /m ŕo môže hrozne
ub/zž/ť
/S neíakajŕe sa .prosim,
ve/kýcb psov bez náhubkov veď
ony n/koho ešŕe nepobfýz/i sú pbaŕefsk/ a hraví. Cap, cap - zacapkaný od ve/kýcb /áb a pnzdobeni
s/inami sa časŕo nezmóžeŕe ani na

1. Chovaŕe/' p sa je v pinom
rozsahu zodpovedný za škodu
spôsobenú psom a má povin
nosť nahradiť ju podľa všeobec
ne p/aŕných predpisov.
§33 Záverečné ustanovenia
1. konŕro/u dodržiavania ŕohŕo
nariadenia vykonávajú orgány
mesŕske/ po/zcie a mesŕského
úradu v spo/upráci s orgánmi
šŕáŕne/ správy, komisie živoŕného prosŕredia a ochrany vere
ného poriadku, prípadne iné
osoby a orgány poverené mesŕským úradom.
2. /Nedodržiavanie usŕanovenz
ŕohŕo nariadenia sa posŕihu/e, ak
a/ ne/de o ŕresŕný čin, ako priesŕupok podľa Zákona č. 372/1990
Zb. o priesŕupkocb.

s/ovo. Veď vy nechápeŕe,' že pes
je naj/epšz pr/'aŕef č/o veka ?/
Dúťam, že som nepoho/ ž/čou a/
ŕých
maj/ŕeťov
psov,
kŕor/
dodržiavajú pravid/á pre cbov
domácich zvieraŕ a sú naŕoľko
s/ušní, že uznávajú právo osŕaŕných ex/sŕovať popn nich a ich
psov/. Vážen/ pnaŕe/ía, a/e sú ŕu aj
der/, kŕoré neved/a reagovať,
neved/a sa brániť a ich bo/esť
nesŕojí za žiadneho psa/ 7u neobsŕoji
žiaden
argumenŕ
an/
pseudoíáska k nemej ŕván, ak je
na úkor vzťahu k čioveku.
Pocbopŕŕe/be, môže sa sŕať, že
pes uŕeč/e z domu, a/e pov/nnosťou maj/ŕe/á je ho /sť hľadať a
nečakať na nás/edky, kŕoré úŕek
psa spôsob/. 7o zv/era za ŕo
nemôže, že ho n/kŕo nehľadá.
Práve za ŕo mus/ n/esť nás/edky a
dós/edky konan/a psa jeho maj/'ŕe/'
a ŕo bez pardonu/ Azda s/ ne
budeme sťažovať psov/ a vysveŕío vať s/ n/ečo so psom / V ŕom je
a//b/zmus ma/zŕeíov, ak sa chcú
vyhovárať na ŕo. že uŕiekoí, že
nepnšíe/. že dokonca sa /en hra/...
Ďa/š/m prob/émom, kŕorý sa v
ŕomŕo prípade ukázaí opáť v p/ne/
nábore, je nečinnosť kompeŕenŕnýcb orgánov. Občan sa v ŕakomŕo prípade nemá na koho obráŕiť,
aby získa/ poc/ŕ, že je níekŕo na
jeho sŕrane. Sŕá/e p/aŕi všeobecne
záväzné
nanaden/e
mesŕa
Sŕupava, kŕoré presne rieši posŕup
i zodpovednosť za jeho upíaŕnen/'e. Skuŕočnosť. že sa neupíaŕňuje, o čom svedčia ŕú/aví psí po
Sŕupave
a
ŕakéŕo
prípady
ohrozenia a ubííženía na zdraví, je
aíarmu/úca. /Vie je predsa normáíne, aby sme maí/ sŕrach chodiť
po uiici, uskakovaí/ pred psami a
obáva/i sa o bezpečnosť našich
deŕi. Skuŕočne sme rak bezmocn/,
že v ŕe/ŕo vec/ sa nedá urobiť viac,
/en donekonečna o ne/ písať v
Sŕupavane? 7u na ŕomŕo papieh
konči záu/em a s nikým ŕo ani
nepohne. Zosŕáva nám /en čakať,
kedy si nás nájde nejaký pes. aby
si /en rak zabryzo/ ?
Vážení pnaŕe/Za. nepíšem proŕi
maj/'ŕe/o m psov, nepíšem proŕ/
psom a zvieraŕám. Všeŕko živé je
na sveŕe preŕo, aby ma/o právo na
ž/vor. Píšem proŕ/ bezoh/ädnosŕi,
arogancii, nevšimavosŕi a nezáu/mu
dósiedne
vyriešiť ŕenŕo
zdĺhavý probíém, z kŕorého sa
pomaíy sŕáva kon/7ikŕná síŕuácia.
Phŕom zdôrazňu/em, že exísŕuje
piaŕný sysŕém opaŕreni, kŕorého
dodržiavanie má predchádzať
práve ŕakýmŕo vyosŕreným siŕuáciám a konť/ikŕom. Zároveň ž/adny
zákon, predpis a/ebo nabadenie
nemôže byť dosŕaŕočne účinné a
užiŕočné
b ez
pôsobenia
medziľudských vzťahov. Bez ŕoíerancie, bez rešpekŕovan/a osŕaŕných ľudí rak, aby nebo/i obmed
zovaní konaním iných.
- ps -

4?

Opýŕa// sme sa za vás...
V Sfí/paye pôsob/ obvodný veŕeňnámy /ekár d/*. Robe/í Kazarka.
kŕorý ako štáŕny veŕer/námy /ekár
je poverený ochranou územ/a
Sŕupavy Mananky a Bonnky pred
vefm/ nebezpečným/ nákazam/
prenosným; zo zvierat na čioveka.
Zároveň vykonáva veŕerínárnu
prax a má určiŕé povinnosŕi í v prí
padoch
napadnuŕia
čioveka
zv/eraťom. V súvísiosŕ/ s prípadom
Lukáša sme dr. Róberta Kazarku
požiada// o rozhovor.
Sfupavan
/Sk n/ekoho pohryz/e
pes. okamž/'ŕe zmení názor na
akékoľvek priatefské spo/už/ŕie
čioveka a psa. Dostane stracb.
pretože niečo tuš/ o besnote...
7rpí /en poškodený. Zviera ako
keby za n/č nemob/o a mayíŕei' ?
/Ské sú teda povinnosŕi maj/ŕefa
psa v prípade. že pes ohrozí a/ebo
ub//ž/ na zdrav/ /nej osobe ?
Or. Kazarka - Obce/ by som
čiŕaŕe/ov informovať, že besnota je
skutočne
ve/'mi
nebezpečná
nákaza, ktorú možno bez prob/émov preniesť na č/oveka. K//n/cká
forma besnoty je ne/iečiŕei'ná a
smrŕeiná.
Jediná
m ožnosť
ochrany ye prevenŕívne očkovanie
mäsožravcov.
/S tu zač/na zodpovednosť a
pov/nnost may/'te/bv psov a domá
cich zvierat kŕoré sŕnkŕne uk/adá
veŕennárny zákon. V prípade, že
pes niekoho uhryzoi, majíŕef ye
povinný okamž/'ŕe a najneskôr do
24 bod/n predviesť zviera na vyšeŕrenie a/ebo zabezpeč/ť pnvoianíe
veŕennárneho /ekára. Po v/nn osť
p/aŕí aj napriek tomu, že bo/ pes v
nadnom ŕermíne a načas zaočko
vaný proŕ/ besnote. Postupuje sa
rak preto, /ebo 4% popu/ác/e
mäsožravcov netvor/a po očko
vaní proŕí/áŕky. íáto skuŕočnosťje
a/armujúca nay'má v Stupave, kde
vzhľadom na to, že v/an/ bo/a
Sŕupava vyb/ásená ako obn/sko
nákazy besnoŕy a okresný veŕe
nnárny /ekár ev/dova/ vtedy 450
kusov psov. v ŕomŕo roku 27.
marca bo/o zaočkovaných /en 229
kusov. Vyzývam ŕouto cestou cbot/aŕe/bv psov a mač/ek, kŕor/ s/
nesp/n/7/ pov/nnosť vyp/ýva/'úcu zo
zákona . aby využ/7/ možnosť a
pnv/ed// zaočkovať psov / mačky
do ord/nác/e v areá// Domova
dôchodcov denne od 75.00 78 00 hod, v sobotu v čase od
9 00-70.00 bod Varujem ma/7'ŕeibv
psov ay z ŕoho dôvodu, že zač/aŕkom februára ŕ.r. bo/a odchyŕená
//ška, kŕorá
voš/a do dvora
byŕového domu na Zdravoŕníckej
u//c/ a dosŕa/a sa až ku koŕercu
psa 7eda prechádza/a u/icami,
záhradam/. dvormi Stupavy a
moh/a kontakŕovať domáce zvieraŕá. Na psov, kŕor/n/e sú vakc/novan/ v nadnom ŕermíne vakc/nác/e. v pr/pade. že by obec bo/a

vyb/ásená za obn/sko nákazy
besnoŕy. sa vzťahuje opaŕren/e
pod/ä kŕorého môžu byť uŕraŕen/.
Vráťme sa však k ma/'ŕŕeibvi psa a
jeho povinnostiam. Zákon uk/adá
may/ŕeibvŕ udržať psa po dobu 5
dní od pohryznuŕ/a, a ŕo ŕakým
spôsobom, aby nemoho/ nikoho
poraniť an/ un/knúť a každú
zmenu v jeho chovaní je pov/nný
b/ás/ť veŕehnárnemu /ekárov/.
Maj/ŕe/ je pov/nný spo/upracovaťs
poškodeným až do jeho úp/neého
vy//ečen/a a urovnania ce/ej
zá/ež/ŕosŕ/ Majiŕei' psa je ŕ/ež
pov/nný uhrad/ť všeŕky nák/ady
spo/ené s vyšeŕrovan/m, karanŕenizovaním psa, a je pov/nný
odn/esť výs/edok vyšeŕren/a - veŕehnárny aŕesŕ na prísiušné
infekčné odde/en/e. 7eda zákon
predpok/adá spo/uprácu a záujem
zo sŕrany maj/'ŕefa psa na nešení
prípadu. Pod/ä moy/ch skúseností
mesačne sa vyskyŕnú 2-3 prípady
vyšeŕren/a psa z dôvodu ubryznuŕia.
Stupavan
Najrozumnejšia
a
najúč/nnejš/a a v ŕomŕo pr/pade /'
bezbo/esŕná by bo/a účinná pre
vencia, a/ebo ŕaké opaŕren/a, kŕoré
by
mínima/izova/i
ohrozen/e
zdrav/a. /Sko by sŕe ju hodnoŕ/7/ v
našom meste z Vášho pobfadu odborníka i osoby zodpovednej za
prevenc/u pred nákazami?
Dr. Kazarka - Mesŕo pnya/o predp/s - Všeobecne záväzné nanaden/e č. 27, v kŕorom sa v sú/ade so
zákonmi a vyšším/ predpismi
upravu/'ú pov/nnost/ /' práva chovatefov domácich zvierať Zároveň
sú tu určení nos/ŕe//a zodpovednosŕ/ a práva konŕro/y up/aŕňovan/a ŕobŕo predp/su na území mesŕa
Sŕupava. S jeho upiaŕňovaním
zača// prísiušníc/ mesŕskey poiície,
keď zakúp/7/ narkoŕ/začnú zbraň.
Bo// zaško/ení na Vysokej ško/e
veŕerínárnej v Košiciach, ako
zbraň používať, kedy je je j použiŕie
účinné / zásah do sva/ov/ny/ aŕď.
Pravdepodobne skutočnosť, že
ŕecbn/cky nezv/ád// man/pu/ác/u s
ŕouŕo zbraňou, /ch odradiio od je/
däišieho používania. Navyše ak
opaŕren/a nebo// doŕiabnuŕé sysŕemaŕícky, ŕeda ak by aj psa
uspaii, nebo/o m/esŕo a phesŕory,
kde
by
ho
karanŕen/zova//.
Jednoznačne nebo// doriešené
podmienky pre um/esŕneníe a
vyšeŕrenie ŕakéhoŕo psa. pre jeho
karanŕénu
v
objekŕoch
s
dodržaním hygienických pred
pisov, pre jeho výživu, sŕarosŕiívosť a nás/edné posŕaran/e sa
o umiesŕnenie zvieraťa k ďa/š/emu
may/tefovi.
Pre porovnanie môžem uviesť
skúsenosŕi z Ma/acíek, kde mest
skí po/ícajti úspešne používajú
narkoŕ/začnú zbraň . Čo ŕreba
urobiť v Sŕupave ? Prís/ušníci

mesŕskey poíície sa musia naučiť
správne používať narkoŕízačnú
zbraň na odchyt ŕú/ayýcb psov.
Zároveň sa musí vynešíť umíesŕnenie a vybudovanie karanŕénnych boxov cca 75 kusov s pred
písaným hygienickým vybavením
a
ošeŕrujúcim
personáíom.
Vynešíť
oŕázku
ŕ/nancovanŕa
výživy odchytených zvieraŕ / na
jedno zviera napr. v Ma/ackách
predsŕavu/e kŕmny deň 35,- Sk, pn
kŕmení 3x denne/. /Vaj/acnejšie zo
všeŕkých opaŕrení je začať s účin
nou osveŕou. informovať cbovaŕe/ôvpsov a mačiek o zásadách
hygieny
výživy
veŕer/nárnej
sŕarosŕiívosŕ/ zvierať /Vesŕačí kúpiť
si čo na/drabšieho psa, vedieť
jeho p/emeno. Zviera je živý ŕvo/;
nie hračka, a ako ŕaké poŕrebu/e
všesŕrannú
sŕarosŕ/ívosť
a
vyžaduje
s/
pozornosť.
Zanedbanie naprík/ad výcv/ku a
výchovy k urč/ŕému socíáinemu
správaniu sa vedie k reakciám .
kŕoré časŕo zaskočia i majiŕe/ä
psa. Mať psa, ŕo nie je výsada
a/ebo presŕíž, je ŕo predovšeŕkým
ve/ká zodpovednosť,
rozhovor pnprav/7. Pave/ S/ezák

pre/avív/eíne
ú c ŕ í v Ár z o s n M / ý m
P o skončení zimného obdobia a
po príchode ŕep/ýcb s/nečnýcb dní
sa krajina posŕupne zaod/eva do
sviežeho zeíenébo šaŕu. 7enŕo
každoročný pre/av príchodu jar/
možno s/edovať i na cinŕorínocb
mesŕa Sŕupava. Občania s/ hroby
posŕupne upravu/'ú, čisŕ/a od
sŕaršícb kveŕinovýcb a ibíičnaŕých
vý-zdob. Na väčšine hrobov je
vidieť sŕarosŕíivú ruku m//u/'úcicb
pozosŕaíýcb, kŕorí svojím konaním
napĺňa/ú časť svojich povinnosŕí*
ŕieŕo píeŕne miesŕa udržiavať v č/'sŕoŕe a ŕ/ež sa na nich paŕrične
správať. Ďaíšou ú/obou je p/nenie
s/ pop/aŕkove/ povinnosť/ k hro
bovému miesŕu, čo je b/ižšie
rozpísané vo VZN mesŕa Sŕupava
č. 25 O cenách za zriadenie užíva
cieho práva k hrobovému miesŕu a
s/užby poskyŕované na c/nŕorínoch
mesŕa Sŕupava zo dňa 7.5.7995.
/MsPÍS Sŕupava ako správca
mesŕských c/'nŕorínov sa ŕ/ež snaží
svo/ím konaním prispieť k vyŕvoreniu dôsŕojného prosŕred/a pos/edného odpočinku našich zosnu/ých
formou poskyŕovania siuž/eb, ako
kosenie ŕrávy odvoz odpadu,
zavedením rozvodov vody na
všeŕkých cinŕor/nov a pod. Sú ŕo
všeŕko s/užby, kŕoré s/ vyžadu/ú
i určiŕé nák/ady. Z pasportizác/e
hrobových miesŕ na c/'nŕorínoch je
z ceíkového počŕu 7675 hrobov a
urnových miesŕ na sŕarom sŕupavskom
cinŕoríne
uhradený
pop/aŕok /en od 820 popíaŕn/kov.

Ďa/ších 795 popiaŕníkov nemá od
roku 7997 ŕúŕo povinnosťspinenú.
Cinŕorín v /Másŕe má spo/u 306
hrobov, z čoho pop/aŕok neubradi/o
749 pop/aťníkov.
Všeŕky
popiaŕky sú uhradené /en na
novom cinŕoríne v Sŕupave.
Podfa bore ciŕovaného VZN mesŕa
Sŕupava č. 25 sŕráca užívaŕef
právo k hrobovému miesŕu po
neuhradení pop/aŕku do ŕroch
rokov od pop/aŕkove/ pov/nnosŕi,
kŕorá prvýkráŕ vznik/a v zmysíe
VZN mesŕa Sŕupava č. 6 o
pop/aŕkoch za hrobové miesŕa zo
dňa 7.8.7997. Zároveň chcem
upozorniť užívaŕeiov, že ŕ/eŕo
popiaŕky sú h/avným zdrojom na
úhradu síužieb spo/ených s pre
vádzkou
cinŕorínov / odvoz
odpadu, úhrada fakŕúr za vodu a
kosenie c/nŕorínov/.
Pre informáciu oznamu/eme, že
popiaŕky je m ožné uhradiť v
hoťovosŕ/ v Dom e smúŕku na
Rímske/ u/ici u vedúce/ pobrebnícŕva
(^ŕei.5934579),
a/ebo
z/oženkou,
kŕorú
Vám
na
požiadanie vydajú ŕiež v Dome
smúŕku. Po uhradení Vám bude
vydaný kmeňový í/sŕ k hrobovému
miesŕu. Hrobové miesŕa, na kŕoré
ne-bude z dôvodu neuhradenia
pop/aŕku vydaný kmeňový /isŕ do
30.6.7998, budú označené na
zadne/ sŕrane pomníka samoiep/acou ná/epkou.
Veríme, že užívaŕeiia pochopia
svoju povinnosť, ako pre/av úcŕy
k zosnuíým , preŕože rým finančne
prispe/u na s/užby poskyŕované
správcom cinŕorínov.
/Vašim spoiočným záu/mom je,
aby cinŕoríny boí/ dôsŕojným
miesŕom odpočinku našich zos
nu/ých. J. Miština riadite/'MsPÍS

C/ntor/r?y v ohrození ?
Miesŕom vyčíňania ziode/ov sa
sŕaii v posiedne/ dobe aj sŕupavské cinŕoríny. Z hrobov sa sŕrácajú kveŕy väčšinou ume/é a
z/ode/7 sa nezasŕavia
ani pred
rozoberaním vencov.
Cinŕoríny sú miesŕom posiedného
odpočinku našich najbiižších a
nebo/o by vhodné, keby sme
očakáva/i, že ich budú sŕráž/ťpoiicajŕi.
Napriek
ŕomu
ŕakéŕo
vyčíňanie je aiarmu/úce. Podo
zrenie padá na bezprizorné der/
škoiského veku. kŕoré sa snažia
svoj /up speňažiť. Buďme všímave/ší a opaŕrne/ší a keď vám
n/ekŕo bude ponúkať ume/é kveŕy
za /acný peniaz, zamysiiŕe sa, č/
nepochádzajú práve z c/nŕorínov.
Všíma/me s/ a/ deŕi, kŕoré sa po
c/'nŕorínoch poŕuiu/ú, veď miesŕo
pos/edného odpočinku predsa nie
je ihriskom, po kŕorom sa môžu
preháňať/
- ps -

D/vad/o Roma^an v
Sít/pave
Rómske d/vad/o Pomaŕh9/? z
Koš/c, pr/amo po absa&ovaní
súfaže D/vade/ná Mŕra, zav/ŕa
dňa 29, má/a do Sŕupavy. Po
prvýkráŕ v h/sŕór/7 zaž//eme
rómske d/vade/né predsŕaven/e - ba/adu Zvádnuŕá ruža Mura d/ /u/ud/. Auŕorka pov/edky Soňa Samková v ne/ c/ŕ//vo
r/eš/ večný prob/ém /ásky, ŕenŕoraz

medz/

d/evč/nou

z

kočovného c/gánskeho ŕábora
a m/adým zemanom. 7ak ako
je ŕ'ažké kroŕ/ŕ' pr/rodné ž/v/y
nedá sa skroŕ/'ŕ' búrka v srde/,
V každom z nás sú už od deŕsŕva
skryŕé
schopnosŕ/
vyŕváraf n/ečo nové a pre/a vo
vaľ svo/u osobnosŕ*. /\k u der/
ob/avíme výrazne/š/e ŕvorívé
schopnosŕ/ a podporu/eme zch
rozvzjan/e, zvyčajne určia a/
oríenŕáciu v /ch dá/š o m ž/voŕe.
Možno má/okŕo z občanov
Sŕupavy okrem pedagog/ckých pracovníčok maŕerskýc/i
škô/ vie, že a/ pri Okresnom
úrade odbor ško/sŕva a ku/fúry
v Ma/ackách bo/ mínu/ý rok
oŕvorený k/ub „Maŕer/nka".
V ŕomŕo k/ube, kŕorý zr/aď/7
kabineŕ predško/ske/ výchovy,
prebieha/ú k/ubové dní, kedy
sa prezenŕu/e n/ekŕorá mater
ská ško/a z okresu svo/ou vý-

sŕavou prác, nápadov pre
prácu s deľmz - námeŕy pod/á
v/asŕné/io výberu. Práve 30.3.
7998 sa
prezenŕova/a
v
„Maŕennke" naša MŠ Janka
Kzá/'a v Sŕupave, s ŕémou
Ve/'ká noc v MŠ - burza
nápadov.
7u sa odraz/7/ zručnosŕ/ naš/ch
deŕí, a/e a/* učíŕe/íek. Množsŕvo
výrobkov
s
veľkonočným
moŕívom sa ocíŕ/o v ŕomŕo
k/ube, kde uč/ŕe/ky osŕaŕných
škô/ vy/adr/7/ nad úrovňou výsŕavy svo/e uznan/e.

L/rč/ŕe výsŕava pr/spe/a k
inšpirácii do ď'a/še/ práce s
ďeŕ'mi.
/-/avránková Zdena,
MŠ J. Kráľa

uč/ŕe/'ka

kŕorá sa der/e von, zač/na byŕ'
prob/ém om - n/e/en je/' dvoch
m/7u/úc/ch
ober/,
a/e
a/
spo/očnosŕ/, rozd/e/ne/ svq//m/
názorm/ a predsudkam/. De/
v/ožený do ba/ady, odohráva
júc/ sa v 78. sŕoroč/, no akŕuá/ny...

Ba/adu

rež/ru/e

pán

rež/sér Jura/ Svoboda a je
p/ná
s/7ných
hereckých
výkonov; prekrásne/ hudby a
piesní. Dojímavý príbeh /ásky
vás pr/núŕ/ /p/akaŕ'. Pozývame
vás na nevšedný záž/ŕok v
p/aŕok 29. má/'a od 20.00 hod
v Ku/ŕúrnom dome v Sŕupave.
predpredaj
vsŕupen/ek
v
kance/áh/ KD denne od 4.
má/a.

Barohová haplnha na medených hámroch
Pod vedením akad. ma/íara M/7ana
Kub/čka už od roku 7990 prebieha
rekonšŕrukcza a v/asŕne z záchrana
barokové/ kap/nky na Medených
Hámroch. V spo/uprácz s býva/ou
majzŕe/kou Medených Hámrov p.
Wezszovou a za pomoci /bd/,
kŕorých dokáza/ presvedč/ŕ* a
zapá/zŕpre záchranu ŕejŕo sa krá/nej
pamzaŕky, práce pokračujú a fasá
da kap/nky sa zaskve/a v pôvodne/
kráse. /Veš/o však /en o fasádu, ŕo
je /en vonka/š/a sŕránka rekonšŕrukc/e. Zrešŕaurovaná bo/a š/nd/ová
sŕrecha a krov vež/čka, obvodové
muhvo kap/nky aŕď. Myš/zenka
zachrán/ŕ* a zrešŕaurovaŕ* kap/nku
z/ska/a podporu / /Vadác/e /-/.
Forda, kŕorá podporu/e podobné
znz'czaŕzvy ude/ením Ceny Penryho
Forda. Je zau/7mavé, že znicíáŕoh
získa/z cenu za rešŕaurovaníe. S
pomocou z ŕýchŕo /žnanczí sa podah/o, ŕo čo oko/oidúci môžu /en obdi
voval. So súčasným sŕavom bo/
oboznámený predseda Finančne/
kom/s/e a Ko/nzsze pre žzvoŕné
prosŕredze a verejnú po/iŕiku
spo/očnosŕz Ford Moŕor Company
p. Mf//zam C/ay Ford jr., kŕorý v
dákovnom /zsŕe uv/edo/. „Ďaku/em

Vám za Váš podze/ na
rešŕaurovanz barokovej
kap/nky v karpaŕských
vrchoch na S/ovensku.
íeraz chápem, prečo sŕe
rak/
vzrušenz
prz
dokončovaní Posŕup na
obnove je pozoruhodný
Spo/očnosŕ* Ford Moŕors
je
hrdá na ŕo, že
môžeme povzbud/ŕ* a
odmen/ŕ* znzciaŕívy, kŕoré
ochraňu/'ú naše žzvoŕné
prosŕredze, zachováva/u
pr/rodné zdroje a rešŕauru/ú cenné
hodnoŕy
ku/ŕúmeho
dedzcsŕva
vráŕane Vášho pro/ekŕu
na
S/ovensku.
/Sko
vsŕupu/eme do päŕnásŕeho roku, dúfam, že
„Cena /-/enrybo Forda za
rešŕaurovanze „ bude
pokračovať ako pramezi
znšp/rácze a povzbudenza
pre
osŕaŕných."
Czŕácza z /z'sŕu je azda
naj/epš/m ohodnoŕen/m
ŕoho. čo z v/asŕne/ /n/c/aŕ/vy sa
podu/a/ vykonať p.M/7an Kub/ček.
Pre /epš/u predsŕavu, čo ŕo v/asŕne

ParÁíO^an/e v ze/en/ ?
/Va u//c/ Perd/ša Kosŕku, na/má
v čase obeda, ná/deŕe parkovaf nák/adné auŕomob/7y po
oboch
sŕranách
vozovky.
Zaráža/úce je však ŕo, že
parku/'ú a/ na ŕrávniku a ko/esam/ už pr/ cesŕe, v mákke/
pôde, sŕač/7/ vyh/biľ dosŕ'
h/boké jarky v kŕorých zvykne
sŕáf voda. /V/č proŕ/ ŕomu, že
h/adní a smádn/ vodič/ idú sa
občersŕv/ŕ* do b/ízke/ rešŕaurác/e. /\však parkovanie v
ŕrávn/koch v Sŕupave zaŕ/a/'n/e
je dovo/ené. A/avyše vozovka
je vďaka ŕakŕo odsŕaveným
auŕám neprehľadná a niekedy
až ťažko pre/azdná. Zv/ášť, ak
ne/de o m/esŕnu komunikáciu,
a/eošŕáŕnucesŕu.

Sŕupa^sÁfá ŕ?y/Wf?a
Vese/á
muzika
zo
Sŕupavy
úspešne reprezenŕuje naše mesŕo
a m/esŕnu ku/ŕúru. V ŕomŕo roku s/
navyše phpom/name 50. výročie
za/ožen/a dychovej hudby v
Sŕupave. na kŕorú ŕá dnešná nadvázuje a pokraču/e v je/ ŕradícii.
Muz/kanŕ/ z Vese/ej muzzky sa
okrem inŕerpreŕácie
venu/ú a/
v/asŕne/ ŕvorbe, čoho dôkazom je
mg kazeŕa, kŕorú vyda/z v roku
7996. Kape/nik a ume/ecký vedúci
Vese/ej muzzky zo
Sŕupavy
p. Šŕefan Vese/ý je auŕorom hudby
k jedenásŕzm p/esham a okrem
znébo a/ auŕorom piaŕich ŕexŕov .
Okrem iného
z/oži/ hudbu a
nap/sa/ ŕexŕ sŕupavskej hymny
„Sŕupavo, ŕz , Sŕupavo
kŕorý
uverejňu/eme .
Sŕupavo. ŕi, Sŕupavo,
Sŕupavo, ŕz Sŕupavo, moja drahá,
na ŕebja si veru každý zaspomína.
/. Zaspomína si ŕam. kde sa narodzíu, kde ho jeho mamink/ huas
každé ráno budziu./
Ker obe/deš dokoua aj sv/eŕ ceuí
u svej rodne/ zemi da/eko vzdá/en/
/. /Ven/ mísŕa kde Sŕupavi podob
nej, Sŕupavz ŕej našej rodnej,
Sŕupavy prekrásnej./
í á rodná zem. ŕo je zem, co je pro
nás a k ní paŕrí iáska v/erná ŕúžba
moja
/.' /Ver}/ krajší kúr, jak ker sa
zasp/vá . Sŕupavo, Sŕupavo rodná,
/áska sz ŕ/ moja./

Múdrostí o v/ne

znamená, pnpájame z/usŕračnú
ŕoŕograŕ/u kap/nky po doŕerajšej
renovácz/.
-ps-

- Každý v/nár v/e, kŕo dop/áca na
v/asŕnú h/úposf.
- V/no je nenáročná pohonná
/áŕka, kŕorá nepoŕrebuje sŕavané
cesŕy, sŕač/ mu /en smer
- Ľepš/a ŕ/aša ŕram/nu, ako sŕúp/ŕ
na m/nu
- V/na sú ako ženy, čím viac cudz/e učaru/ú, rým v/a c v/asŕné
dokážu rozčarovaŕ*.
frpj

Výsŕava v Ma/ac/fácň
Poď zášŕ/ŕou Do/nozáborskébo /<L7/ŕúrne/io cenŕra v
Ma/ackácb sa kona/a výsŕava
Ve/'konočné
ŕrad/c/e
do/nozáborskébo reg/ónu. /Va
výsŕave
Ďo/a
vďaka
výš/vkárskemu krúžku pod
veden/m p. M. /^ardenove/'
zasŕúpená / Sŕupava. Výš/vky
naš/cb zročných ž/en bo// skuŕočnou ozdobou výsŕavy na
kŕore/ sa prezenŕova// / n/ekŕoré obce okresu. Výsŕava
bo/a oŕvorená za pr/ŕomnosŕ/
šŕáŕnebo ŕa/omn/ka M/n/sŕersŕva ku/ŕúry p. Pán/sa. V
ku/ŕúmom programe vysŕúp/7/
der/
ťo/k/órnebo
súbore
S/nečn/ca z Ga/ár.

V e / T fo n o č n á v ý s ŕ a v a

Vo výsŕavne/ s/en/ Ku/ŕúmebo
doma v Sŕupave bo/a za pr/ŕomnosŕ/ pr/máŕora mesŕa
oŕvorená výsŕava veľkonoč
ných výš/v/ek a kras//c. 7reba
ocen/ť skuŕočne až ume/eckú
zručnosť výš/vkárok, kŕoré
dokážu vyčar/ŕ jemné a ve/'m/
náročné výš/vky. Čerpa/ú / z
ŕrad/čnýcb vzorov a uchováva
jú rak čaro výš/v/ek naš/cb
sŕarýcb mám. MO M S v
Sŕupave podporu/e akŕ/vnu
č/nnosť krúžku p. Hardenove/,
kŕorá napokon ako jed/ná sa
u/a/a pokračovať v ŕe/ŕo na čas
náročne/ č/nnosŕ/.

Z/aŕý gašŕa/? - sívŕ^až
poptv/árne/ p/esne
Mesŕský dom
ku/ŕú/y vo
Vranove nad 7op/bu nadväzu
je na ŕrad/c/u up/ynu/ýcb
ročn/kov súťaže spevákov amaŕérov"Z/aŕý gašŕan", kŕore/
XV/. ročn/k sa uskuŕočn/ 5 - 6.
sepŕembra 7998 . Súťaž/ac/ sa
predsŕav/a dvoma sk/adbam/.
Pr/b/ásen/ só/ov/ spevác/ sú
pov/nní do 75. má/a 7998
doruč/ŕ
nahrávky
svo/zcb
sk/ad/eb, s kŕorým/ cbcú
súťaž/ť a nahrávku svo/bo
b/asu . Pr/b/ás/ť sa môžu záu
jemcov/a
nad
75 rokov.
Podk/ady pre súťažné sk/adby
zboŕovu/e nabrávac/e šŕúd/o.
e//žš/e /nŕormác/e v /<ance/ár/7
Ku/ŕúmebo domu v Sŕupave.

t/ýroč/e os/oboďen/a
Sŕtvpavy
Čas je neúprosným sudcom a

zároveň m/7osrdným //eč/ŕe/'om
rán. Páťdes/aŕr/ rokov od
m/mor/adne/ uda/osŕ/ - os/oboden/a Sŕupavy Sov/eŕskou
armádou zanecba// v nás
mnobé sŕopy a náš
posŕo/
prekoná/
prudké
zmeny
pob/adu na skuŕočnosť, kŕorá
n/e je /egendou, a/e bo/ým rak-,
ŕom.
Pakŕy
nepod//eba/ú
skaze, skôr pod//eba/u /deo/og/ckým
vp/yvom,
kŕoré
dokážu so všeŕkým zamávať,
poprevracaj raz pr/dať g/or/o/u a raz znamen/e zaŕraŕen/a.
Pakŕom však zosŕáva, že bo/a
vo/na, že S/ovensko a Európa
bo// obsadené b/ŕ/erovským/
vo/skam/. Pakŕom zosŕáva, že
z Výcbodu na Západ posŕupova// sov/eŕske vo/ská, kŕoré
podrobeným národom /(rvou
vykúp///
s/obodu.
Pakŕom
zosŕáva, že bo/e o Sŕupavu s/
vyž/ada// obeŕe na /'uds/(ýcb
ž/voŕocb. Okrem /nýcb ŕ/ ŕra/a
sov/eŕsk/ vo/ac/ navždy dosn/va// svo/ sen a sú pocbovan/
na Obore. Pr/ /cb pomn/ku sa
kona/a 3. apr//a p/eŕna spom/enka. V poko/ňom šumen/
raš/ac/cb sŕromov, ŕa/( ako
vredy keď vybas// /cb ž/voŕy
sa prebúdza/a pr/roda k nové
mu ž/voŕu. Vo/ac/, kŕorýcb
doma n/e/do čaka/, zomre// za
našu s/obodu. Bez národu na
pocŕy, cbvá/ospevy, rak ako
ŕ/s/ce dá/š/cb... Aspoň pr/
č/ŕan/ ŕýcbŕo r/adkov, spomeň
me s/, že naša s/oboda sŕá/a
n/ekobo ž/voŕ
/Vemus/me mys/zeť na m///óny
ober/, ťažko s/ /cb predsŕav/j
ťažko rozumom pocbop/ť,
posŕač/ mys//eľ na ŕýcb ŕročb.

Kráľovná ďeŕsÁcýc/r
č/ŕafe/bv
V nede/^ 5. apr//a sa v sobášney
s/en/ MsÚ us/<uŕočn/7o za pr/ŕomnosŕ/ pnmáŕora mesŕa vy/iodnoŕen/e súťaže o Krá/a deŕs^ýc/)
č/ŕaŕe/bľ Sŕt/pav/ pre ro/( 7998. Ma
s/ávnosŕné popo/odn/e bo// pozvan/ ^šeŕc/ č/ŕaŕe//a, /(ŕor/ sa do
súťaže zapoj/7/ a úspešne vyneš/7/
súťažné oŕáz/(y, /cb rod/č/a, zásŕt/pcowa
a ďa/š/ bosŕ/a.
Pňmáŕor mesŕa /ng. /S. Daráš ^
pr/bovore o/<rem /nebo poyeda/ .
„Podtz/aŕ/e sa snaž/ zao//mave/š/m/ ťomiam/ predsŕav/ŕ* An/by a
č/ŕan/e a ož/V/f záujem deŕské bo
č/ŕaŕefa o č/ŕan/e. Kn/by sú bobaŕé
na /nšp/rác/u /pr/Mady poz/ŕ/webo
a ŕvor/vébo mys/en/a. L/kazt/j'ú
pr/beby, č/ tvž s/<uročné a/ebo ň/<ŕ/we, ukazujú, a/<o konaŕ, a/<o

neš/f prob/émy, sú poučen/m /
zábavou. Predovšeŕ/^ým deŕské
/<n/by formujú yzfab ŕycb najm/adš/cb /( p/sanému s/ovu a
pomáhajú /m or/enŕovaŕ' sa ^o
syeŕe p/nom oŕázo/^ a bíadan/a
nešen/. V /(n/bácb sa dajú nájsf
odpovede, posŕoje a moŕ/vác/u /(
ŕ^onVosŕ/, /< ^/asŕnému posŕoju a
odbod/an/u nájsf s/ svo/ názor.
/Mé je ŕo /en dó/ež/ŕé v s/ŕuác/7,
/(edy nás yšeŕ/ľýcb časŕo oburu/ú a
ob/upujú s/aboducbé ŕe/e^/zne
sena/y /(om//(sow pr/beby. y
/<ŕorýcb by sme márne bfada//
n/ečo poučné a prospešné. Je už
raz ŕa/(á doba. že sme ŕomuŕo
ŕ/aku vysŕaven/ my dospe// a
bobuž/a/ / naše der/. Veď oveŕa
jednoducbš/e je sadnúľ s/ pred
ŕe/ev/zor a nechať sa unášať pro
gramom ako začať č/ŕať kn/bu a
/ús/ľaťje j ŕajomsŕ^o.
/Vepomóžu mravné ponaučen/a
an/ dobre m/enené rady. a/r deťom
neukážeme y/asŕný pr/Mad. ak
der/ nepodpor/me a neprebud/me
y n/cb záujem o dobré kn/by. V
ŕom spoč/^a nezasŕup/ŕe/ná ú/oba
n/e/en ško/y. a/e predovšeŕkým
rod/ny. kŕorá naďa/ej zosŕáva
nenabrad/ŕe/bým podneŕnym a
/nšp/raŕ/wym
prosŕred/m.
Vys/edkom Vášbo pôsoben/a,
vážen/ rod/č/a, je ťakŕ, že sme sa
dnes sŕreŕ// a spo/očne prež//eme
s/áynosť ocenen/a Vaš/cb der/.
Váž/m s/ ŕakéŕo sŕreŕnuŕ/a, kŕoré sú
konŕrapunkŕom
k
ŕrag/ckým
skúsenosŕ/am mnobýcb rod/n,
kŕoré bo/ujú so záv/s/osťam/ syoj/cb der/.
Sme
svedkam/
smuŕnýcb
skúsenosŕ/, kŕoré sú výs/edkom
bobuž/a/' a/ nedosŕaŕočnébo záu/mu rod/čov o syoje der/, o /cb
prob/émy a predovšeŕkým o ŕo,
ako a kde /cb der/ ŕráv/a vo/bý
čas.
Der/
sú
naš/m
zrkad/om,
kedykoľvek sa na ne pozneme
odráža sa v n/cb ŕo, čo sme do
n/cb Mfož/7/. Me/en ŕo, čo sme /m
da// po sŕránke marená/nej, a/e
predovšeŕkým, ko/'ko času, ŕobo
nezap/aŕ/ŕeínébo času, sme /m
dokáza// venovať. "
Po pr/bovore vedúca kn/žn/ce p.

Obada/ová spo/u s pr/máŕorom
odovzdá//
sú ťa ž/ac/m kn/žné
odmeny a d/p/omy. Za /. sŕupeb
ZŠ bo// ocenen/ ž/ac/. Lukáš
íreb/cký 4.B, Tomáš Soko/ 4./S,
Paŕr/k Be/eš 4./S, áŕeťan Cbrom/k
4.A Lenka Be/ešová 3.B. M/cba/
Soko/ 3 .A Mon/ka Sarkanyová
4.B, Pobe/f Tladam 4.C. Za //. sŕupeb ZŠ ŕo bo// ž/ačky. Veron/ka
Smrčková
6/4,
Veron/ka
Cbrom/ková 6./S, Jana Beerová
7 /4, Jana Jánoš/ková 5.B, L/buša
Puškárová 6 C, Knsŕ/na Kopáčová
7/4, Marŕ/na íadam ová 5/4,
Veron/ka P///pková 5.C. Kráľovnou
deŕskýcb č/ŕaŕe/bv Sŕupavy sa pre
rok 7998 sŕa/a Knsŕ/na C/dy/ová
zo 7./4, kŕorá z/ska/a vo ŕŕná/e
na/v/ac bodov a zároveň bude
reprezenŕovať sŕupavské der/ na
Sneme kráľov deŕskýcb č/ŕaŕeľov v
Koš/c/acb.. Po „korunovác/7" novej
kráľovnej bo// der/ pozvané na
ma/é občersŕven/e. Organ/záŕon
súťaže b/abože/a/ú všeŕkým, kŕor/
sa do súťaže zapoj/// a ŕeš/a sa na
ŕreŕ/ ročn/k súťaže v roku 7999.
(ŕoŕo. Kráľovná deŕskýcb č/ŕaŕeľov,
Knsŕ/na C/dy/ová pn „korunovác/7
-ob-

/nšp/rác/a pre
ce/os/ovensÁfú súťaž
S poŕešen/m sm e pr//a// správu
o ŕom, ž e vydavaŕe/šŕvo M/adé
/eŕá, /nšp/rované nam/ por/adanou //ŕerámou súťažou ve
novanou pam/aŕke sp/sovaŕeľa
Ruda Mor/ca, vyb/asu/e prvý
ročn/k ce/os/ovenskej sú ťaže
p o d názvom „Pr/roda je ž/voŕ pre
každébo". Mesŕská kn/žn/ca P.
Mor/ca v Sŕupave už po ŕreŕ/ rok
organ/zu/e ŕúŕo súťaž pre ško/y
okresu Ma/acky a rodnébo
m esŕa sp/sovaŕe/'a - Sučany.
Dobrá ofgan/zác/a súťaže, záu
je m ž/akov a podpora škó/, bo//
presvedč/vým dôkazom opodsŕaŕnenosŕ/ a ž/voŕascbopnosŕ/
s ú ťa že
v
ce/os/ovenskom
mer/ŕku. Prevzaŕ/e ŕejŕo myš//enky zacbovan/e názvu / uveden/e nše/ kn/žn/ce v ŕejŕo súťaž/
je pre nás vysokým ocenen/m a
uznan/m našej práce, -msks-

n
Kaiendárium
P/iMr. ÁKOŠ RAVMA/V
PhMr /4koš Rayman sa naroď/'/ v
Sŕupave 4. 3. 7890. Sŕupavský
iekámik
Jeho oŕec ho/ Ján
Rayman
(7855-7923),
marka
Mana. rod. Riŕiová (7867-7936),
m an žela Karo/ína, roď. Simeŕová
(7885-7977). Ma/ syna Miioša
Raymana (7924-7996). ŕakŕiež
iekárnika. Farmáciu šŕudovai v
Budapešŕí, v roku 7970 ukonči/
šŕúdiá ŕiŕu/om PhMr. Pracova/ ako
/ekám/k v K/agenfurŕe a v Berne.
Oď roku 7920 pracova/ ako
/ekárník v Sŕupave Vyučova/ far
ma c/u na prakŕ/'kanskej iekámickej
ško/e v Braŕ/s/ave. Bo/ jedným zo
zaMaďaŕe/bvŕarmaceuŕ/c/<é/io šŕúd/a na braŕisiavskey uníverziŕe a
č/enom. od roku 7938 predsedom
Zvázu /ekárn/kov S/ovákov a
predsedom
redakčne/
rady
časop/su S/ovenský /ekárn/k.
Sŕarší obyvafei/a Sŕupavy s/ urč/ŕe
pamäŕajú na jeho iekáreň. kŕorá
bo/a na /-//avney u//c/ Je ŕo ve/'ký
dom fv/7a) vedia rešŕaurác/e
..Karku/ka". /Veskôr ŕu bo/a um/esŕnená na pr/zemí spohŕe/ha, dnes
ye ŕu predajňa „Promoŕor". Zomre/
8 9. 7957 v P/mavs/<ey Soboŕe vo
veku 67 rokov, pochovaný ye v
Sŕupave na sŕarom kaŕo/íckom
cinŕoríne.

JOZEF RAt/SCHER
J ozef Rauscher sa naroď// 70.
marca 7755. Jeho manžeikou ho/a
/4nna. rodená de íroyer (77867837)
Bo/ pr/sed/ac/m súdnej
ŕabu/e
Braŕ/s/avs/(ej
sŕo//ce.
Zomre/ vo vysokom veku 83 rokov
72 januára 7838. Je pochovaný aj
s manže/kou na sŕarom kar. c/nŕoríne v Sŕupave

JOZEF 77?O VER DE
AL/FK/RCŕVE/V
Jozef Troyer de /Suŕkŕrchen sa na
roď// 73. a/ebo 75. marca 7730.
Laŕ/nsky označený deň naroďen/a
„/ď/hus" znamená na /dy, ŕ. j. 73.
a/ebo
75
deň
rímskeho
ka/endára. Vzhľadom na jeho
funkc/e (7 /ných íroyerovcov.
pochovaných v Sŕupave) a /ch
pred/kár ,.de /Sufkirchen" možno
usudzovať, že š/o o zemanský rod
v s/užhách Pá/fTyovcoch. Jeho
manže/ka ho/a /S/žbeŕa. rodená de
Sober. Bo/ pr/sed/ac/m súdnej fabu/e Braŕ/s/avskey župy a sŕupavský
panský fpá/f^ovský) panský prov/zor. Zomre/ 5. marca 7820 a je
pochovaný na sŕarom kar. c/n
ŕor/ne v Sŕupave.

RÓBER7" B/A/DER
Ľesn/cky odborník Róbert B/nder
sa národ// 27. 3. 7897 v Sŕupave.
Pochádza/ zo známej sŕupavskej

m/ynárskej rod/ny. Jeho oŕec ho/
m/ynár Karo/ B/nder, marka
Franŕ/ška, rodená Ščepánová. Ma/
deväť
súrodencov. Šŕudova/ v
Sŕupave. zmaŕurova/ v roku 7976.
Šŕúdiom v rokoch 7976-20 na
Vysoké/ ško/e ban/ckej a iesnícke/
v Banskej Šŕ/avn/'c/ z/ska/ inžiniersky ŕ/ŕu/. Po šŕúd/ach nasŕúp// v
roku 7927 ako zamesŕnanec
Ľesne/ správy v Ľubochní, neskôr
sa sŕa/ je j vedúc/m. 7u pracova/ do
roku 7938. V rokoch 7942-45
pracova/
na
Mínísŕersŕve
pofnohospodársŕva v Braŕ/s/ave.
Od roku 7943 pracova/ ako
vysokoško/ský
profesor.
/Va
S/ovenskej vysokej ško/e ŕecbn/ckej prednáša/ v rokoch 794346. \/ rokoch 7946-52 na Vysoké/
ško/e poľnohospodárskeho
a
/esného inžiniersŕva v Košiciach,
kde bo/ v rokoch
7946-48
dekanom Lesníckej faku/ŕy a v
rokoch 7949-50 re kŕorom. V
rokoch 7952-63 prednáša/ na
Vysokej
ško/e
iesnickej
a
drevárskej vo Zvo/ene, kde bo/ /
vedúc/
Kaŕedry
sŕav/eb
a
zahrádzan/a bysŕr/n. Je auŕorom a
spo/uaŕorom viacerých odborných
pub/ikácií, skrípŕ a šŕúdií.
Róberť Binder bo/ organízáŕorom
/esného hospodársŕva, najmä na
ŕ-íorehron/
a
uznávaným
odborníkom v /esn/ckom sŕavebnicŕve. V roku 7967 od/š/e/ do
dôchodku, zomre/ 83-ročný, 2. 72.
7980 v Modre.

FRAN77ŠEK DRAŠKOV/Č
/Varod// sa 5. 4. 7977 v Másŕe,
roín/kov/
Sebasŕ/ánov/
Draškovíčovi (7889-7977) a V//me
Pusekovej (7878-7960). Ma/ šŕyroch súrodencov. Bo/ významným
a
uznávaným
socbárom.Po
ukončení ško/skej dochádzky sa
učí/ v rokoch 7925-28 u sŕupavského kamenárskeho majsŕra
t/Ve/nbergera, poŕom od/š/e/ na
šŕáŕnu sochársku a kamenárskopňemyse/nú ško/u
v /-/oŕ/cíach
(Čechy). P o šŕyroch rokoch od/šíe/
poŕom na Akadémiu výŕvamého
umenia (/SVĽ) v Prahe. 7u šŕu
dova/ v rokoch 7933-37 u profeso
ra B. Kafku. Bo/ jed/ný S/ovák,
kŕorý sa zúčasŕn/7 na duchovnej
súťaži pri ber/ínskey o/ympiáde
nadživoŕnou sochou z paŕ/novane/
sadry „/Sŕ/éŕ", zhoŕov/7 ju v roku
7936. Po abso/vovaní /4VL/ ako
šŕ/pend/sŕa rok pobudo/ v R/me na
/Scadem/a d/ Be//e /Srŕi u profesora
Zane///ho. v rokoch 7939-45 pósobii ako profesor kres/en/a na gymnáz/u v/Vovom Mesŕe nad Váhom.
/Veskôr v rokoch 7945-53 bo/ pro
fesor kres/enía a dejín archiŕekŕúry Šŕáŕnej pr/emyse/ney ško/y
sŕavebney v Braŕ/s/ave. V rokoch
7953-55 bo/ as/sŕenŕ Kaŕedry dejín
archiŕekŕúry
a modeiovania
SVŠT v Braŕis/ave. Po roku 7955
pracova/ ako s/obodný ume/ec.

Bo/ ženaŕý s Már/ou, rodenou
Kroneraffovou (7924-?).
Zomre/ 3. 6. 7979 v Braŕis/ave, vo
veku 68 rokov. 7*von/ väčšinou zo
sadry, paŕinovanej sadry, hiiny,
bronzu a pieskovca. Bo/ predsŕav/ŕe/bm neokiasicke/ oňenŕácie.
V rannej ŕvorbe sa venovai
komornej, po roku 7945 monumenŕá/ne/ ŕvorbe. Od roku 7938
bo/ č/enom Spo/ku s/ovenských
výŕvarných ume/cov, od roku 7953
č/enom výtvarnej kom/s/e zvázu a
od roku 7977 bo/ č/enom kom/s/e
MV
h/avného
mesŕa
SSR
Braŕ/s/avy pre ŕvorbu ž/voŕného
prosŕred/a. Roku 7966 bo/ odme
nený cenou mesŕa Braŕ/s/avy za
výŕvamú výzdobu /Vovej radn/ce
a D/vad/a P. O. /-/v/ezdos/ava. Z
jeho ume/ecke/ ŕvorby bronzovú
b/avu „Kurič" z roku 7943-44,
„Vzkr/esen/e" z paŕ/novane/ sadry
z roku 7944 a bronzovú busŕu
poeŕky Ľudmi/y Pod/avobnskej z
roku 7944 v/asŕní S/ovenská
národná ga/éňa. /né jeho d/e/a sa
dosŕa// do A/árodnej ga/érii v
Prahe. S jeho dieiami na vere
jných pňesŕransŕvách sa môžeme
sŕreŕnúť na rôznych miesŕach
Siovenska, i v Braŕis/ave. Okrem
spom/naných a ocenených sôch z
opuky na pheče// D/vad/a P O.
Hv/ezdos/ava a dvoch re//éfoch z
p/eskovca na /Vovej Radn/c/ s/
môžeme obzňeťjeho dieio naprikiad na uiici Vuka Karadžiča. 7u, v
maiom parčíku je umiesŕnená
bronzová socha ženy - fonŕána z
roku 7972. /Va Račianske/ u//c/ je
ŕo „Zena s d/eťaťom", p/eskovec z
roku 7967. Mnohí možno časŕo
prechádzajú oko/o a neved/a, že
sú ŕo d/e/a nášho rodáka Franŕ/ška
Draškoviča.
- mg -

SKĽEM/K GRÓB4
K ^R O L V /ŕ/O
Takmer zázrakom sa nám s/
parku zacbovai sk/en/k, kŕorý bo/
súčasťou ve/'kého zábradnícŕva
grófa Ľudovíŕa Káro/y/bo. Za ŕo,
že je v dezoiáŕnom sŕave, sa
môžeme poďakovať nášmu
nezáu/mu a nevedomosŕ/. Pred
úp/ným zničením bo zachráni/a
snáď /en jebo po/oba. /Vacbádza
sa ŕoŕiž v má/o navšŕevovanej
časŕi parku za hasičskou zbroynicou. išio o pomerne vei'kú
sŕavbu, kŕorá ma/a ŕrí presk/ené
časŕ/ a vsŕup s koŕo/ňou. Ce/ková
d/žka sk/eníka je 45 meŕrov a
jebo presk/ená p/ocba zabera/a
332 m2. H/avným správcom gró
fových
zábrad
bo/
Jozef
Krupička. /Varodi/sa v roku 7874
v Ma/ackácb. Zábradnícŕvu sa
vyučí/
u svojbo oŕca Jozefa
Krupičku (7834-7924), b/avnébo
zábradn/ka knieža ŕá Pá/ffybo v
Ma/ackácb. Gróf Káro/// si bo

roku 7904 pozvai do Sŕupavy.
\/ýsŕn'eda/ rak zre/me býva/ébo
grófovébo b/avnébo zábradn/ka
Jakuba Pospiecba, kŕorý v ŕom
/sŕom roku zomre/.
Pod vedením Jozefa Krupičku
usporiada/i
v
spomínanom
sk/en/ku od nede/e do piaŕku v
dňocb 2. - 7. okŕóbra roku 7927
výsŕavu ovocia a zeieniny. Podi'a
dobové/ správy z nov/n vysŕavova/i ze/eninu všeŕkýcb drubov a
prekvapu/uce/ akosŕi. Rovnako
dobré zasŕúpenie ma/o a/ kveŕinársŕvo, kŕoré ŕvori/o rámec
ce/e/ výsŕavy. K videniu bo/i
krásne a mobuŕné pa/my.
exoŕ/cké kveŕiny. okrasné kveŕy
ako napr. begónie, orcbide/e a
iné.
/Va/kra/šia
vraj
bo/a
ovocinárska expozícia, kŕorú
dopiňovaía ukážka spracov
aného a konzervovaného ovocia
a ze/eniny. /Vecbýbaia ŕu ani
zbierka domáce/ odborne/ /iŕeraŕúry i obrázky róznebo ovocia.
/Vapnek ŕomu, že výsŕavu vôbec
nepropagova/i, navšŕív/io ju as/
2000 návšŕevn/kov. Pre /epšiu
onenŕáciu môžeme uviesť že
pod/'a sč/ŕania /udu z roku 7930
ma/a Sŕupava 3700 obyvaŕe/ov.
/Va výsŕavu pncbádza/i i'udia z
na/b/ižšiebo okoiia, a/e i z Prahy
a Brna. Osobne sa dosŕavi/ i
V/kŕor Bucbŕa, b/avný inšpekŕor
ovocinársŕva pre S/ovensko.
Výsŕavu pocbvá/i/ a vys/ovii
že/anie, aby Káro/yibo správa
zábrad podobné výsŕavy usporiadava/a
i
v budúcnosŕi.
Vsŕupné sa nepíaŕi/o, a/e napnek
ŕomu návšŕevníci dobrovoľne
prispieva/i na dobročinný úče/.
Vyzbiera/a sa váčšia suma, kŕorú
venova/i miesŕnym inva/idom.
Podi'a
dobových
foŕografi/ skien/ka a spomienok
sŕarš/cb Sŕupavčanov sa v
sk/en/ku pesŕova/i prevažne
kveŕy kŕoré s/úž/7i i poŕrebám
m/esŕnych občanov a/ na výz
dobu kašŕie/'a a kosŕo/a. Bo/i ŕo
drobné okrasné kv/eŕky ciŕrusovn/ky pa/my a /né exoŕ/cké
kr/ky a kveŕy i rôzne druhy kveŕov na predá/.
Vo vsŕupne/, nedávno vyborene/
časŕ/ sa nacbádza/a pec na
drevo, kŕorá bo/a zdro/om rozvo
du ŕep/a v sk/en/ku. 7u ma/ vždy
jeden zamesŕnanec ce/ú noc
s/užbu a sŕara/ sa, aby v
sk/en/kocb bo/a správna ŕep/oŕa.
/Va zav/ažovan/e sk/en/ka s/úž/7/
vaňové rezervoáre na vodu.
kŕoré
sa
nacbádza/i
v
presk/ených
časŕiacb.
Do
dnešných dn/ sa z nich
zacbova/i šŕyb.
Mi/an Greguš

/šua sem vám po u/zcz a oprocz
mne rak/ b/esn/ pes. v/čák yak
ŕe/a a s/znŕau . Sŕáua sem yak
drevená. sczskua sem ruky s/
pyasŕ, reku eném pod. yak ľa ŕref/m kabe/ú zah/neš. Právd a
mneua sem v kabe/z nákup za
ŕňsŕo korún. a/e co ŕo je, eném
ŕaká ŕroáka naspodku, s ŕ/m b/ch
mu neub/zž/ua. Prešeu ko/em
mňa. obŕreua sa o kabe/u, yak
kebz yu ke/ňú se s/inama obiéu,
reku vč// nech m/ kúsne do zadn/ce a budem byesná ay y'á. Vŕem
sa nará zyavz/; po//cayc/ v/ŕáh//
rak/ ks/ér vzsŕre/z/z š/pku, ŕreŕž/z sa
do psa. p es odešeu do bezvyedomyá a yá sem b/u zachránená.
Daua sem /m za ŕo zahráŕ. \/
m/esŕském rozh/as/.
/šua sem pr/ bzŕofkácb, rak/
pazúrz sŕrzka/z po scenách se
spreyem.
Mám /m povzda ŕ.
nemám /m povzdaŕ, poŕrebuyem
dosŕaŕ cez hubu // m/ znada/ú a
puydem s puačem domú. V ŕem
sa ozvauo - co robzŕe?/ - yak z
yasného neba b/es/c. za s po//cayc/ a už /ch /<fsc<7/ a spov/da/z a ŕ/
sop/zvcz men/// barvu z červene/
na ze/enú a pros/// o odpuscení
a s/ubova/z.že sa po/epáá.
Sadz/ua sem na c/nŕer/ c/gánk/,
už mne// ay kv/eŕ a naráz ŕam,
a/e o ŕr/ hrob/ dá/ey ku/rám dv/e
dzzfčaŕká,
reku ufám doš/z
sŕarence na hrob. pyekné od
n/ch /Vedauo m/ ŕo, kukua sem
/epší a on/ ŕam voiaco z váze
^/ŕahuyú a ékubú ŕo yak yaŕe/inu.
Co ŕo nenecháŕe na po/<oy7,
vášeho oŕca nepomod/eného,
na c/nŕeh zdeŕe hradnú ŕ. Spoza
yedného kríža vikúkeu po//cayŕ.
Schmaŕeu /ch a ŕ/yača/z na reŕu.
že on/ n/c. že on/ ŕo eném sce//
vz/epš/ŕ, naaranž/rovaŕ, že sa ŕo
s/e áko/e uč///. /V/c /m nepom ohuo, už /ch védeu, že pu/dú za
rod/čma . nech s n/ma porobya
porádek.
S/ečér sem /šua Jóžine a ŕam pn
ško/ce, co ŕo ŕam mne// rak/ erop/án, na chodn/ku zaparkované
auŕákz. Reku ŕoŕo nenz v poráŕku,
abz s/ kdosce parkovau kdesce?/ Z as sem prohráua, doye/z
ŕam po//cayc/, opísauz č/s/o,
nasadz/7/ ŕakú ŕú papúč /ebo bor,
nevím yak sa ŕo p o v/. Prípad
uzavríŕí Pachaŕe/ poŕresŕaní.
/Varáz mňa vo/a do dŕcá. ž e
nechráp. nem ôžem spar. Sŕrhua
sem sa, reku co ye. /Vey/edezua
sem
gde
sa
nachádzám ,

v/kríkua sem - gde sem ? /S sŕarí
m/ povidá. ved/áy mňa, p od
duchnu. Ludé mne sa ŕo šecko
sn/vauo. Spocená sem b/ua yak
dvera od ch/éva, huava mňa
začaua bo/eŕ až m/ rak ŕ/kauo
eném sem čekaua, ked/ začnem
zvon/ŕ yak bud/k. 7o b/u sen,
pov/dám sŕarému, á/e ŕen mňa
obudz/u eném proŕo, ab/ moheu
zaspaŕ. Já sem mneua po span/
a do rána sem h/edzeua na
p/aŕon a rozm/é/aua sem, že gde
sem ŕo v/dzeua, ker sa m/ ŕo
eé če ay sn/vauo. /Vemohua sem
s/ spomenúŕ. 7úším nzgde...

áko sa dari/o stupavským
/utba/istom
V doŕerayších zápasoch /V.//gy
hra// nas/edovne . prvý zápas s 7J
B/aŕné 22.3. na domácey pôde
prehra// /7.0/ podobne ŕo dopad/o
/ s Lokomoŕzvou Rača dňa 29.3.
/Va ze/enon? ŕrávn/ku Pozemných
sŕav/eb Braŕ/s/ava 4.4. prehra// /
2."7/a prvé v/fazsŕvo doma z/ska//
72.4 nad 7J Vaynory, kde yasne
prevýš/// súpera /3.0/ Ďa/š/a
prehra /ch však čaka/a 79.4. v
Sene/ s V7J K 0 6 4 Senec/5.0/. V
domácom prosŕred/ remízová//
26.4.
s 717 Pov/nka /7 '7/ za
domác/ch da/ gó/ Sŕano Orŕh. V
soboŕu 2. má/a o 76.30 sa naš/
sŕreŕnú vo Vrakún/ s í J Vrakúňa a
v sŕredu 6.5. o 77.00 zohrayú
zápas doma s 7\7 7rnávka. Ďa/š/e
zápasy na ŕenŕo mes/ac . Sváŕý
Jur B 70.5. , doma Jarovce 77.5.,
SC B ÍC Braŕ/s/ava 20.5., 24.5.
Sŕupava-Čuňovo. Dunayská Lužná
- Sŕupava 37.5. a vyún/ Sŕupava Záhorská Bysŕr/ca /7.6/, Vefký
B/e/-Sŕupava /74.6V.
-r/g-

Výs/eďky bác/zane/
V ŕrad/čnom Záhoráckom derby v
hádzané/, družsŕvo mužov hosŕ/7o
súpera z Ma/ac/ek. Po vyrovna
nom zápase sa hráč/ roz/š//
spravod//vou
rem/zou
24.24
/70.72/.
Srdečne pozývame všetkých
pr/azn/vcov
hádzané/
na
pos/edný zápas sezóny, kŕorý
sa bude konaf 9.5./ sobota/ o
f S. 30 s družstvom z Mart/na.
-/vko-

Zo záp/SA7//ra po//c/e
#Dňa 4.3. o 23.75 h preveh/a h//adka M sP ŕe/efon/cký oznam o
pož/an sŕodo/y v Sŕupave na
Hv/ezdos/avovey u//c/ u p. 7.
Pož/amašľasŕ/e z/sŕ/7/ včas a svq/pomocne ho rod/na p. 7 uhas//a.

*D ň a 76.3. o 79.30 h bo/
oh/ásený pož/ar v „B/ndrovom
sade", k pož/aru bo// pnvo/an/
pož/am/c/, kŕor/ ho uhas/7/.
wDňa 20.3. o 27.30 h ph konŕro/ney č/nnosŕ/ h//adka z/sŕ/7a podozňvo parku/úce voz/d/o Lada 7500
b/e/e/ farby, oproŕ/ z/aŕn/cŕvu na
/-//avney u//c/. Pň obh//adke voz/d/a
s dvo/č/ennou posádkou. h//adka
z/sŕ/7a, že na voz/d/e ye rozb/ŕé
veŕrac/e ok/enko a poškodená sp/nac/a skhnka. Voz/d/o s posádkou
odovzda/a h/zadka pr/s/ušn/kom
OO PZ Sŕupava.
*Dňa 26.3. o 77.00 bo/ oh/ásený
pož/ar v /oka/z'ŕe Žabáreň - sk/ádka. kde za p/oŕom sk/ádky hore/o
smeŕ/e a ŕráva. Po obb/zadke m/esŕa bo/z k pož/aru pňvo/an/ pož/amzc/.
#Dňa 29.3. bo/ oh/ásený pož/ar na
R/mskey u//c/. Oheň z hor/acey
suchey ŕrávy sa rozš/h/ až k /es/ku.
Pr/vo/aným
pož/arn/kom
z
Ma/ac/ek sa podah/o oheň uhas/ŕ*.
#Oňa 4. 4. prevza/a h/zadka
oznam, že pr/ e/ekŕrovode za
kofayn/cam/ hor/ suchá ŕráva. pňvo/an/ pož/am/c/ oheň včas /oka/zzova/z a uhas///.
wDňa 6.4. o 9.40 h bo/a h//adke
oznámená dopravná nehoda s
/ahkým/ zranen/am/ na u/, /-//avney
pred preda/ňou Orogéňa. K neho
de bo/a pňvo/aná dopravná po//c/a
z Ma/ac/ek.
#Dňa 9.4. v skorých ranných hod/nách bo/ h/zadkou MsP.prz
prav/de/ney konŕro/e p/vn/čnýcb
pr/esŕorov v byŕových domoch,
obyavený na u/. Budovaŕefskey
sp/ac/ muž p. M. Menovaný bo/
b//adkou z p/vn/ce vyvedený.
wDňa 77.4. o 20.00 h prevza/a
h//adka ŕe/efon/cký oznam o
pož/ar/ /esa nad novým c/nŕor/nom. /Sž do 27.30h as/sŕova/a
h//adka pož/am/kom z Ma/ac/ek pn
/zkv/dác/z pož/aru.
*D ň a 79.4. o 02.30 h bo/o
h/zadke
oznámené
rušen/e
nočného pokoya v byŕovke na u/.
S. Cha/upku č. 77. Po príchode na
m/esŕo hiiadka napňek dôk/adney
konŕro/e nezisŕ/7a pôvodcu rušen/a
nočného poko/a.

Zača// pnpravy S/ávnosfŕ
k a p u s ŕy
V soboŕu 25. aprí/a boí/ v
ku/ŕúmom dome o/zc/á/ne odšŕarŕované pr/pravy druhého ročníka
S/ávnosŕí kapusŕy kŕoré sa uskuŕočn/a v dňoch 2.-4. okŕóbra 7998.
Pôvodne p/ánovaný ŕerm/n, kŕorý
bo/ uvedený na prí/ež/ŕosŕnom
ka/endáh, sme muse/z z dôvodu
konan/a paňamenŕných vo/zeb
/24.-25.9./ presunúť o ŕýždeň

neskôr. Verzme, že počas/e vydrž/
a s/ávnosŕ/ sa opäť vydar/a.
-msks-

/Varod/// sa
Veronika Sokoiová
Cynŕia Cupperová
/Viko/a Kovačičová
Luc/a /Skanŕ/sová
Jakub S/áč/k
Sveŕ/ana Kubenková
Opusti/i nás
Maňa P/ŕomská
Andrea Dúbravč/ková
Jozef Šovčik
Šŕefan Suchý
/ng. Pavo/ Grúber
Franŕ/šek Krá/
Zosobáš/// sa
/van Orahoš a
h/e/ena Marošová
Maňan Móza a
/Snna Kubíčková
Peŕer Daráš a
Kaŕarína Mészarosová

Č/sŕ///sŕtvďn/č/fív
Č/enovza K/ubu s/ovenských ŕuňsŕov v Sŕupave každoročne v aprz/z
sa venu/ú upraŕovan/u ŕuňsŕ/ckých cesŕ/č/ek a prírody vôbec.
Veď uprosŕred prebúdzayúcey sa
prírody odpadky všeŕkého druhu,
ako keby ešŕe viac zdórazňova/z,
že do prírody nepaŕňa. Desaŕč/enná skup/nka v soboŕu 25. aprz/a
č/sŕ//a Hankeho sŕudn/čku pod
Payšŕúnskym hradom. Pap/erov,
piasŕových Z?/aš a p/echo vzék ŕu
bo/o až v/še m/ery. Vyč/sŕz/z a vyzb/era/z oko/ze sŕudn/čky, kŕorá svoyou ch/adnou vodou uhas/ smäd
všeŕkým. / rým, čo ŕu za sebou
zaneeba/z a zanechayú ŕakéŕo
smeŕ/sko.
-bo-

p/*op/o/77 /io
ŕŕns/70 /77d/b ?

- ŕrad/č/ié Stavan/e /ná/a s
ŕanečnou zábavou v Sŕupavske/ krčme, 30. 4. od 20.00
/?od
fufba/ové
derby
o
„Prvomá/ový pohár,, Sŕupavskí
hádzanári - sŕupavsk/ „sŕar/
páni" od 74.00 na šŕadíóne 7J
Taŕran sponzor/. ZO KSS
Sŕupava a sŕupavsk/ podnikaŕei/a
Ároncert
tn/ádežn/c/fe/
sÁfup/ny \/EG/\ zo Zohoru na
šŕad/óne TJ 7aŕran / pr/ saune/
od 75.00 hod.
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