VYDÁVA MESTO STUPAVA

^ ŕýcbŕo dňoch, ch ŕ/a c - nech ŕ/a c sa nás
doŕ/(/a / veíAá po//ŕ/Áa. M/e/en ŕá naša
s/ovens/(á, na /(ŕorú sm e s/ z vy/d/ svojsky,
/(aždýpodra v/asŕnébo uvážen/a, reagovaŕ*,
a/e / ŕá s/(uŕočne ve/Aá - sveŕová po//ŕ//<a.
Bo// cbv//e, a ešŕe n/č n/e je uzaŕvorené.
4edy sa v méd/ácb p/sa/o o ŕom, že hroz/
feŕ/a sveŕová vojna, ŕeda vojenský /<on7///(ŕ,
/(ŕorý sa môže doŕ/múŕ každého z nás. 7"o
sú momenŕy /(edy sa / ve/Aé prob/émy sŕávajú ma//chemým/. a/( by sa s/(uŕočne
n/ečo zom/e/o, sŕa// by sa nepodsŕaŕným/.
Nebo/som ešŕe na sveŕe, /(eďbroz//a sveŕu
druhá sveŕová vojna. Nemám z ŕohŕo obdo
bia záž/ŕo/< a je ŕomu ŕa/< u väčš/ny popu/ác/e. Pamáŕá s/ ho /en sŕarš/a generác/a a
zvy/d/ sm e s/ je j spom/en/(y braŕ' s
odsŕupom a rezervovane. Je ŕo pochop/ŕe/hé, n/e sú naše. V z/omových o/(am/hoch de/7n fudsŕva sa pravdepodobne dejú
aj úp/ne baná/ne vec/. Žena. /dorá per/e,
predpo/(/adá. že b/e//zeň aj vyves/, aby
uscb/o muž predpo/(/adá, že sa vráŕ/ z
práce a bude v/(rubu rod/ny večeraŕ* a der/
s/ po š/(o/e nap/šu domáce ú/ohy. ía/( bež/
normá/ny ž/voŕ a n//do nečaká rad//(á/nu
zmenu. Podobne ŕo bo/o a/ v ŕých z/o
mových o/(am/bocb a až nas/edu/'úce dn/
u/(áza//, že všeMo môže byľ úp/ne /na/(.
V/e, ŕu nejde o š/ren/e pop/ašne/ správy, je
o /en zamys/en/e sa nad rým, čo by sa
muse/o sŕaf, aby sm e pochop/// hrozbu a
prec/ŕ/// obrozen/e. /Máme ŕo šfasŕ/e, že v
m/en ž//ú už ŕr/ až šŕyh generác/e. Máme ŕo
nešŕasŕ/e, že nev/eme úp/ne pochop/ŕ*, čo
prež/va// ŕ/e /sŕé generác/e naprZ/dad v
býva/ej Juhos/áv/7. fo znamená, že prep/name ŕe/ev/zne sŕan/ce a pozerám e radše/
na re/damu a/(o na auŕenŕ/cAé zábery hrôzy
vojny. Ob/š// sm e dobre a/ pr/ /(aŕasŕrofe,
/(ŕorú spósob//a jú/ová povodeň. Znamená
ŕo. že sm e o poznan/e šŕ*asŕne/š/, než ŕ/
druh/ ? /4no. sme. Zároveň sa od nás
očakáva so//dar/ŕa, súc/ŕ a pochopen/e pre
druhých, /dor/ sa oc/ŕ// v núdz/. Uvedom/f s/
ŕo bez v/asŕne/' s/(úsenosŕ/ je ve/m/ ľaž/(é.
uvedom/ŕ' s/ ŕo po ne/, je už zbyŕočné.
Prebuďme v sebe č/oveč/nu. /dorá možno
dr/eme. preŕože nem ám e na ňu čas.
Nemáme čas na cudz/e prob/émy, veď
mám e dosŕ svoj/ch. N em ám e č a s na
úsmev, poh/aden/e, na oŕáz/(u, na
odpoveď... Nemáme čas, /ebo neb/adám e
ŕo dobré a správne, ŕo, čo pom áha,
t/e d n//do n/e je ŕa/(ý chudobný, aby nemoho/ darovaŕ' úsmev, a n//do n/e je ŕa/(ý
bobaŕý abyŕenŕo darmobo/odm/eŕnuŕ'. -ps-
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Šesínásľroč/iý 7omáš Ž/'vner zo Sŕupavy sa sŕa/ na fna/sŕfovsŕi/ác/i Európy j'un/'oros/ a
/(adeŕov s/ Arénach / 7.-8.2J 998/ Maj'sŕrom Európy v /(um/ŕe do 65 /(g. 7áŕo správa oh/eŕe/a

sveŕ, Európu, S/ovens/fo a ŕ/'ež Sŕupas/u. Prec/ŕ// sme poc/ŕom hrdosŕ/ na m/adého č/ove/<a.
/dor/ j'e prípadom pre rovesh//fov. 7omáš Ž/'vner po svo/'om úspechu poveda/ pre denn//(
Šport; " 7o Ďo/ mô/ prvý ša/np/'o/iá^ ve//(é amh/c/'e som nemá/. 7renér a ďa/š/ možno
očakáva//' odo mňa meda/7u, j'a som bo/ skromný. O ŕo v/'ac ma ŕeš/, že som s/ah o/ na ŕú
na/ce/ine/'š/u/' Karaŕe sa zača/ veno vaľ v ro/cu ^99^ a už a/(o dvahásŕroč/iý oh//e/(a/
súľažné /</'mon o Samura/'a Braŕ/s/ava, ŕeraz j'e č/enom Pap/'d Braŕ/'s/ava. Prvým j'eho ŕ/ŕu/om
ho/ Ma/'sŕer S/ovens/ra v zápase /(um/ŕe, Morý z/s/(a/ vo váhové/' /(aŕegór/7 do 40 /(p v /Vových
Zám/(oc/i. ^ m/'nu/om ro/(u, v decemór/ reprezenŕova/ S/ovens/(o na otvorených ma/'sŕrovsŕvách Juhos/áv/'e, /(de ohsad/7 í m/'esŕo. \/ ŕomŕo ro/(u, ešŕe pred exh/'híc/ou v
Arénach, z/s/(a/ v 7renč/ne Mu/ Ma/'sŕer S/ovens/o vo svo/'e/' /raŕegóh/ a m/mohadne ocene/i/'e - ŕ/ŕu/ /Va/ŕechn/'c/fe/'š/ dorasŕe/iec Ma/'sŕrovsŕ/ev SP */998. Po úspechu v Arénach ho
ča/(a/'ú súľaže vo ľe//fe/' Bhŕáh/'/' a ŕ/o/ands/(u, ŕo j'e p/án /eh na na/Mžš/'e ŕýždne. Skromný
ch/apec dos/'aho/ s/(ve/é výs/ed/(y vo svo/'e/' šporŕove/' /(ar/ére. 0/(rem /(araŕe sa venu/'e a/
maraŕóns/(emu hehu. ^ športovo nadané/' rod/ne, /(de sesŕra šermu/e a braŕ j'e vyn/'/(a/'úc/m
ŕanečn//(om - úč/n/(ova/ v súbore ^'eno/(, v S/VD v opereŕách a v DPOŕi v d/vade/nom predsŕaven/ ŽensAý zá/eon a ŕeraz v Lúčn/'c/', sa sŕáva hv/ezdou. Sŕupava je hrdá na s vo/b o
Ma/'sŕra, j'e naoza/' naším Ma/'sŕrom, Mor/ doráža/ n/'e/en obrovsAý ŕa/enŕ a amhíc/'e, a/e predovšeŕ/(ým ŕvrdo pracova/ na sebe a neúnavne /fráča za svo/'/m obrovským snom. Jeho
úspech nech j'e /nšp/rác/ou pre m/ádež, /dorá h/'adá svo/'e up/aŕnen/e a seharea//'zác/'u. /<
uznan/am, More pre/'av/7/ / na/'vyšš/ predsŕav/'ŕe//'a šŕáŕu, sa pn'pá/'ame so srdečným
h/ahože/an/m /c dos/'ahnuŕému športovému úspechu /

Zasacfntvŕ/e /nesŕs/fé/?o
zasŕívp/ŕeľsŕva
\/o šŕvrŕok dňa 26. februára sa koná
r/adne
zasadnuŕ/e
Mesŕskébo
zasŕup/ŕe/'sŕva Sŕupava s nas/edu/úc/m
programom .'
í Oŕvoren/e
2. S/o/'ba pracovného predsedn/cŕva,
návrhové; kom/s/e a overovaŕe/bv záp/sn/ce
3. Predá/ byŕov - /nformác/á Duspama,
spo/. s r. o. Braŕ/s/ava
4. Konŕro/a uznesen/
5. Zmena ŕerm/nu podávan/a daňoyýc/7
pr/znan/ na daň z nehnuŕe/hosŕ/ pre rok
7998
6. Súhrn opaŕren/ na zabezpečen/e p/nen/a rozpočŕu mesŕa a pr/spevkových organ/zác/7 zr/adených mesŕom v roku 7998 so
zapracovan/m pr/pom/enok zo sŕanov/ska
/-/K k rozpočŕom pre rok 7998
7. Pekonšŕrukc/a budovy Mesŕskébo
úradu Sŕupava - ŕ/nancovan/e
8. vyraden/e osobného moŕorového
voz/d/a z m ajeru mesŕa
9. fxpoŕour S/ovak/a 98 - /nformác/a
70. \/ybodnoŕen/e vyba vo van/a sŕažnosŕ/
v roku 7997 v podm/enkach samosprávy
mesŕa
77. Zbodnoŕen/e č/nnosŕ/ mesŕskébo
úradu a mesŕske/ po//c/e
72. Konŕro/a vykonan/a /nvenŕar/zác/e
MsKS a \/ak mesŕa Sŕupava
73. S/ec/ ma/eŕkové
74. /nŕerpe/ác/e
75. Pózne
76. /Vávrb uznesen/a
77. Záver.
Pokovan/e je vere/'né a z dôvodu
rekonšŕrukc/e budovy MsL/ uskuŕočn/ sa
v rokovace/ sá/e hoŕe/a Park so zač/aŕkom
o 74.00 bod/ne . Podrobne/š/e /nformác/e
phnes/eme v budúcom č/s/e.

Sŕažnosŕ/, podneŕy, oznamy
a peŕ/c/e

sŕažnosŕ/, kŕoré sa v roku 7997
prešeŕrova//, nebo/o dor/ešenýcb 5
sŕažnosŕ/ a 3 peŕ/c/e. 7yka// sa pop/aŕkov
za rek/amu., sŕažnosŕ/ obč/anky na
zabraŕ/e verejného pr/esŕransŕva /ným
občanom., ž/adosŕ/ občana, aby bo/a
vykonaná
náprava
v
neusŕá/om
zneč/sŕovan/ komun/kác/e /Vová u//ca
sp/aškam/.
Sŕažnosŕ
podaná
r/ad/ŕe/sŕvom ZŠ Sŕupava na obyvaŕe/bv
kŕoň zneč/sŕu/ú puesŕory areá/u ško/y
bo/a po došeŕren/ v decembr/ r. 7997
odsŕúpená
na
konečné
r/ešen/e
Okresnému úradu Ma/acky. Sŕažnosŕ na
pňmáŕora mesŕa f neňešen/e byŕove/'
oŕázky rod/ny J. S J bo/a r/ešená na
mesŕske/ rade a mesŕskom zasŕup/ŕe/'sŕve
S/ŕuác/a bo/a vyr/ešená dočasným zňaden/m soc/á/nebo byŕu pre ŕúŕo rod/nu.
Deŕ/n/ŕ/vne nebo// donesené ŕu peŕ/c/e
občanov kŕoré sa ŕýkajú - presŕavby
/nfrašŕrukŕúry v /oka//ŕe Born/k Kremen/ca,
SL/P - obcbvaŕová komun/kác/a u/. L/pová
a oko//e, zaraden/e výsŕavby ŕra/bsŕan/ce
do rozpočŕu mesŕa na rok 7998 u/. /Vová a
Lesná. Dor/ešen/e prob/émov, na kŕoré sa
v peŕ/c/ácb poukazu/e je d/bodobe/š/ebo
rázu a sú ŕ/ež náročné na ŕŕnančné
prosŕr/edky. O posŕupe nešen/a bo// s/gnaŕáň peŕ/c/7 p/somne oboznámen/ v
zákonom sŕanovenom ŕerm/ne.
Pracovn/c/ mesŕskébo úradu pr/sŕupova//
k vybavovan/u sŕažnosŕ/ so zodpovednosŕou a snabou sŕažnosŕ vyheš/ŕ v
sŕanovenýcb /eboŕácb. /V/e všeŕky
sŕažnosŕ/ však bo// scbopn/ vybav/ŕ k
spoko/nosŕ/ sŕažovaŕe/'ov a v /eboŕácb,
kŕoré sú
sŕanovené.
M/mor/adnu
pozornosŕ s/ však zas/úž/a sŕá/e
nedoňešené sŕažnosŕ/ na neoprávnené
zabraŕ/e vere/nébo pr/esŕransŕva a
neusŕá/e zneč/sŕ'ovan/e vere/nébo pr/es
ŕransŕva sp/aškam/ na u/. /Vová.
/-/oreuvedené /nformác/e obsabu/e mare
ná/ S/ybodnoŕen/e sŕažnosŕ/, podneŕov
oznamov a peŕ/c/7 v podm/enkacb samo
správy mesŕa Sŕupava v roku 7997, kŕorý
predk/adá b/avná konŕro/órka mesŕa a
bude predmeŕom rokovan/a na zasadnuŕ/
mesŕskébo zasŕup/ŕe/'sŕva dňa 26.2.7998.
-ps-

V roku 7997 obdrža/ MsĹ/ Sŕupava
ce/kove 43 sŕažnosŕ/, podneŕov a peŕ/c/7 /
dá/e/ /en sŕažnosŕ//. Z ŕýcbŕo pracovn/c/
MsÚ a MsP r/eš/7/ 39, z ŕoho bo/o 6 anony
mov. Šŕyr/ sŕažnosŕ/ obdrža/ ML/ na
vedom/e - ŕ/eŕo sa ner/eš/7/. Sŕažnosŕ/ sa
sp/ašÁfov - aÁro a za
na/v/ác ŕýka// susedských vzfa/iov /74/ a
čo v roÁMv f 998
ž/voŕnébo prosŕred/a /70/, dá/e/ soc/á/ne/
ob/asŕ/ /4/, výšky pop/aŕku za rek/amné Je ŕo oŕázka, kŕorú s/ k/ad/e p/7b//žne 7285
ŕabu/e /7/, vodovodne; pr/po/ky na ma/7ŕe/'ov rod/nnýcb a byŕovýcb domov. 7o
Že/ezn/čne/' u//c/ /7/ proŕ/ obmedzen/u je pnb//žne počeŕ rod/nnýcb domov, kŕoré
prevádzky v /\mf/ŕeáŕr/ Sorn/k /7/. Peŕ/c/7 ku dňu 70.70.7997 nebo// napo/ené na
bo/o šesŕ a ŕýka// sa - prevádzky am//ŕeá- mesŕskú kana//začnú s/eŕ. K ŕomu /sŕému
ŕra Bom/k, prevádzky sŕre/n/ce v Bom/ku, dáŕumu s/ up/aŕn/7/ pož/adavku na vývoz
prevádzky Kav/arne De/ŕa, presŕavby sp/aškov ma//ŕe//a 564 domov zo Sŕupavy
/nfrašŕrukŕú/y na Kremen/c/, SL/P - ob- ŕ.j. 43,89%. S/ýška poskyŕnuŕébo pr/'spevku
cbvaŕová komun/kác/a / u/. L/pová a pre ŕ/eŕo domácnosŕ/ z MsÚ Sŕupava bo/a v
oko//e/, k rozpočŕu mesŕa na rok 7998 - roku 7997 vo výške 7, 495 m/7 korún, čo
pož/adavka na zaraden/e výsŕavby ŕrafo- znamená, že na jeden dom bo/ poskyŕnuŕý
sŕan/ce / u/. /Vová, u/. Lesná/. Z 39 pr/spevok pr/emerne vo výške 2 650.

^zb/adom na skuŕočnosŕ že z n/ekŕo/ýcb
domov s/ občan/a objednáva// vývozy
každý ŕýždeň, samozre/me prevažne na
nák/ady mesŕa, bo/o nuŕné vypracovaŕ
ňešen/e, kŕoré by všeŕkým občanom
umožňova/o čerpan/e rovnaké/ výšky
pr/spevku na vývoz sp/aškov. 7enŕo návrb
bo/ spracovaný z úda/ov roku 7997 a
vycbádza/o sa a/ zo scbvá/enébo
pr/spevku na vývoz sp/aškov pre rok 7998.
\/ýška pr/spevku predsŕavu/e č/asŕku 800
ŕ/s. Sk a počeŕ domov, kŕoré s/ up/aŕn/7/
vývoz v roku 7997je 564, z čobo vychádza
na jeden dom pr/spevok 7 478,40 Sk.
Pr/sun ŕ/nančnýcb prosŕnedkov do rozpoč
ŕu mesŕa preb/eba posŕupne, preŕo a/
poskyŕovan/e phspevku bude rea//zované
pod/a rež/mu a rovnomenre roz/ožené na
šesŕ vývozov v pnebebu ce/ébo roka, ŕ.j.
každý druhý mes/ac po 236,- Sk s rým, že
nárok na doŕác/u v roku 7998 nesŕráca, a/e
pr/spevok môže byŕposkyŕnuŕý napr/k/ad
jún/ naraz za prvý po/rok, a/e n/é opačne
ŕeda vjanuár/ na prvý po/rok.
Óa/šou zmenou je, že pr/spevok je poskyŕovaný /en na dopravné výkony. Sŕočné s/
občan p/aŕ/ zv/ášŕ pod/a skuŕočne
vyvezených m3 / 4 Sk za 7 m3/
Ko/ko ŕeda bude p/aŕ/ŕ občan Sŕupavy za
vývoz sp/aškov v roku 7998 ? Pn použ/ŕ/
auŕa L47P/4 ŕ.j. 77 m3 s doŕác/ou zap/aŕ/
237,- Sk + sŕočné., bez doŕác/e 467,- Sk +
sŕočné. Pb použ/ŕ/ ŕrakŕora ŕ.j. 8,3 m3 s
doŕác/ou zap/aŕ/ 737,- Sk + sŕočné., bez
doŕác/e 373,- Sk + sŕočné.
Ďa/šou akŕuá/nou oŕázkou je, č/ pr/spevok
p/aŕ/ pre každú rod/nu ž//úcu v jedne/
spo/očne/ domácnosŕ/ s jedným ev/denčným č/s/om. Odpoveď zn/e /V/E.
Pr/spevok sa vzŕabu/e na komp/eŕnú
samosŕaŕnú byŕovú jednoŕku. /Sk sú v jed
nom dvore dve rod/ny so samosŕaŕným/
byŕovým/ jednoŕkam/ má každá z n/ch
nárok na pr/spevok. Poŕvrden/e o
samosŕaŕne/ byŕove/ jednoŕke s/ ŕreba
vyž/adaŕ na MsÚ Sŕupava odbor výsŕavby
- /ng. Pau//k.
Záverom ŕreba povedaŕ, že ŕáŕo s/užba
občanom je vykonávaná bez ŕvorby z/sku a
M sPÍS Sŕupava je záv/s/ý od roku
ŕ/nančnýcb prosŕhedkov rak, aby bo/
schopný pok/yŕ nák/ady. Je ŕo jeden z
dôvodom prečo pracovn/c/ p/7 samoŕnom
vývoze /nkasu/ú proŕ/ poŕvrdenke / pop/aŕok za vývoz. Pod/á uvedeného preh/ádu
p/aŕ/eb sa ŕeda občan/a môžu phprav/ŕ na
/nkasovan/e pop/aŕku za daný výkon v deň
vývozu.
Súčasne upozorňu/eme obyvaŕe/'ov mesŕa,
že MsPÍS Sŕupava 74 dn/ po sp/aŕnosŕ/
fakŕúry zarad/ d/žn/ka do zoznamu
nep/aŕ/čov a občan/a ev/dovan/ ako
nep/aŕ/č/ s/ môžu up/aŕňovaŕ vykonan/e
ake/koA/ek s/užby až po vyspobadan/ svo
je/ pod/žnosŕ/.
Jusŕ/'n M/sŕ/na
r/ad/ŕe/' MsPÍS

Po//ca/né oďde/en/e ^ Stívpa^e
Po dvads/aŕ/ch dvoch rodoch, po neú
navnom a neusŕá/om záu/me predsŕav/ŕe/'ov mesŕa , konečne v p/aŕok73.
februára 7998 bo/o opáť s/ávnosŕne
oŕvorené obvodné odde/en/e PZ SP v
Sŕupave. Po roku f 989 paŕr/7o medz/ pňor/ŕy mesŕskébo zasŕup/ŕe/^sŕva a pr/máŕora mesŕa p re sa d í aby bo/o v Sŕupave

odde/en/a KP PZ SP p/k. dr. Pokorný,
p red n o sta OÚ Ma/acky /ng.
Prúzová,
pr/máŕor mesŕa Sŕupava /ng.
Daráš,
sŕarosŕov/a oko//ŕých obe/, r/ad/ŕe/'
Okresného r/ad/ŕe/šŕva PZ SP Ma/acky
p/k. M. Kuzma, zásŕupca r/ad/ŕe/a pp/k.
á. ŕ/o//ý, nad/ŕe/' odboru dopravne/' po//c/e
pp/k. S/ Okša, r/ad/ŕe/' Okresne/ prokuraŕú/y Ma/acky dr. Grendár, predseda

zr/adené odde/en/e s dosŕaŕočným poč- Okresného súdu Ma/acky dr. Pudák, zásŕom pr/'s/L7Šn/'A-ov, Mor/" by zabezpeč/7/ poň- ŕupca pr/máŕora mesŕa Ma/acky /ng.
adok / bezpečnosť v našom mesŕe. Po Kopča a dá/š/. Zr/aden/e po//ca/nébo odvzn/ku okresu Ma/acky sa sŕa/a Sŕupava de/en/a v Sŕupave je dôkazom ŕobo, že
druhým mesŕom okresu a bo/ ŕL/ už obo/'- nadr/adené orgány venu/u pozornosť
sŕranný záu/em, ŕ.j. / zo sŕrany Okresného rasŕúce/ kr/m/na//ŕe a ŕresŕne/ č/nnosŕ/ vo
r/ad/ŕe/'sŕva PZ SP v Ma/ackách, aby sa v váčš/ch mesŕácb a zv/ášŕnu pozornosť s/
Sŕupave odde/en/e zr/ad/Vo. Medz/ prvým/ zas/ubu/e / Sŕupava, kŕorá je saŕe//ŕom
Bezpečnosť občanov,
krokm/ bo/o zr/aden/e po//ca/ne/' sŕan/ce v ve/'komesŕa.
Sŕupave/ v budove mesŕskej po//c/e/. oebrana /cb ma/eŕku je b/avným a rozboOŕázkou je, č/ sa v ráme/ okresu ŕýmŕo du/úc/m dôvodom pre zr/aden/e odde/en/a
zvýš/7a úč/nnosťpo//'c/e, preŕože vZohore v Sŕupave. Podar/Vo sa presad/ť je/'
bo/o ŕýmŕo odde/en/e zrušené a zosŕa/a ŕu zr/aden/e, za čo paŕr/ poďakovan/e
/en sŕan/ca. S/užobný obvod sŕupavského všeŕkým, kŕor/ sa o ŕo zas/úž///.
odde/en/a s/aba od Bor/nky - Košar/ská až Adresa:
po Sucbobrad, čo je vzd/a/enosť cca 65 O b v o d n é o d d e t e n i e PZ SR
km, ďa/e/ sem paŕr/a P/avecký Šŕvrŕok, P ar k 14, 900 31 S t u p a v a
Lozorno, S/ysoká pr/ Morave, Zobor, te).: 0 7/ 5 93 6 030, 5936 032
Mar/anka, pr/com na ŕomŕo územ/ je
napr/k/ad 76 chaŕovýcb ob/asŕ/, kŕoré sú
"rev/rom" pre vykrádačov cháŕ a v/a- Daň z neŕ!HMŕe/Tr!osŕ/ v roÁtu V998
mačov. ^/zn/kom odde/en/a p o//c a/ŕ o m / zákon č. 377 / 7992 Zb. v znen/ neurč/ŕe "roboŕy" a pov/nnosŕ/ neubud/o. skorš/ch predp/sov / - dop/nen/e /nformáPoz/ŕ/vne pre Sŕupavu je, že sú ŕu, že /cb c/e občanom
je v/d/eŕ' - peš/a b//adka cez deň, konŕro/ná č/nnosť v noc/ a predovšeŕkým v sobo- Každý daňovn/k /v/asŕn/k nebnuŕe/bosŕ//
ŕu počas nákupne/ horúčky aŕd. V každom kŕorému vzn/kne daňová pov/nnosť
pr/pade sa Sŕupavčan/a môžu c/ŕ/ť /napr.kúpou, deden/m/ je pov/nný podať
bezpečne/s/e. /Va odde/en/ fungu/e daňové pr/znan/e k dan/ z nebnuŕe/ňosŕ/ v
nep/eŕrž/ŕá
ce/odenná
s/užba. zákonom sŕanovene/ /eboŕe ŕ.j. do
/Váče/n/kom ode/en/a je mjr. P Purban a 3 7.januára pr/s/ušnébo zdaňovac/ebo
s/úž/ ŕu 23 pr/s/ušn/kov PZ SP a jedna obdob/a. t/zhľado/n na vykonávan/e
rekonštrukčných prác m estského
obč/anska pracovn/čka.
\/ p/aŕok na s/ávnosŕnom oŕvoren/ sa úradu sa v roku 7998 pred/žu/e /ehofa
zúčasŕn/7/ vzácn/ bosŕ/a - kra/'ský r/ad/ŕe/' na podan/e daňového pr/znan/a o
PZ p/k. dr. D/apa, vedúc/ ekonom/ckého jeden mes/ac ŕ.j. do 28.februára 7998.

Zv/ášť upozorňu/eme v/asŕn/kov byŕov
kŕon nadobud// byŕ do v/asŕn/cŕva pred
7.7.7998, na up/aŕnen/e s/ nároku os/oboden/a od dane v daňovom pr/znan/ do
sŕanovene/ /ehoŕy. /\k pr/znan/e n/e je
podané včas, zan/ká v pr/s/ušnom zdaňovacom obdob/ /roku/ nárok na os/oboden/e a správca dane je pov/nný u/ož/ťpokuŕu do 70% daňové/ pov/nnosŕ/.
zm ys/e zákona
o dan/ z
nehnuŕe/'nosŕ/ sa upravu/e / oznamovac/a pov/nnosť. 7o znamená, že ŕyz/cká
osoba a/ebo právn/cká osoba je pov/nná
oznám/ť vzn/k a/ebo zán/k daňové/ pov/n
nosŕ/ / nadobudnuŕ/e nebnuŕe/ňosŕ/ a/ebo
predá/ a pod. / správcov/ dane / Mesŕo
Sŕupava/ a ŕo do 30 dn/ odo dňa, keď ŕ/eŕo
skuŕočnosŕ/ nasŕa//.
/Vesp/nen/e ŕe/'ŕo pov/nnosŕ/ sa na rozd/e/
voč/ predchádza/ucemu zdaňovac/emu
obdob/u sankc/onu/e - za nesp/nen/e
oznamovace/ pov/nnosŕ/ správca dane je
pov/nný u/ož/ť pokuŕu /yz/ckej osobe
na/v/ac 500,-Sk a právn/cke/ osobe na/v/ac 5000,-Sk. /4k sa v os/obodenýcb
nebnuŕe/'nosŕ/acb začne podn/kať a/ebo
sa prena/'mú, daňovn/k je pov/nný podať
do 30 dn/ od ŕe/ŕo skuŕočnosŕ/ daňové
pňznan/e správcov/ dane.
Ešŕe k sp/aŕnosŕ/ dane. Daň do 500,-Sk je
sp/aŕná naraz do 37.3.7998. Daň presabu/ucu ŕúŕo sumu je možné p/aŕ/ť v šŕyrocb sp/áŕkach //.sp/áŕka do 37.3.7998/. S/
m/nu/om obdob/ sa daň nevyrubova/a, ak
nepresabova/a sumu 70,-Sk. Od ŕobŕo
roka sa už p/aŕ/ daň od 7,-Sk.
\/ zmys/e zákona o dan/ z nehnuŕe/'nosŕ/
je správca dane pov/nný vyrúb/ť pená/e z
omeškan/'a, ak daň nebo/a zap/aŕená na/neskór v daň sp/aŕnosŕ/ dane a ŕo vo
výške 0,3 % dane za každý deň omeškan/a.
Všeŕky dorazy na ŕému dane z
nebnuŕe/ňosŕ/ \/ám poskyŕnú pracovn/čky
odd.dan/ a pop/aŕkov na mesŕskom úrade
/pr/zem/e č. dv 4/.
- dk -

Sŕr/eborná JánsÁfeÁyo p/aÁreŕa
Pracovn/kov/ Mesŕského podn/ku ŕecbn/ckých s/už/eb v Sŕupave p. Maňánov/
P/šero v/, kŕo/ý paŕr/ medz/ d/boročnýcb
dobrovo/ňých darcov krv/, bo/o ude/ené,
zaŕ/a/'na/'vyšš/e vyznamenan/e, sŕnebomá
P/akeŕa profesora ML/Dr. Jana Jánskeho "
Za darovan/e krv/ - za záchranu ž/voŕa".
Pnpá/'ame sa k r/ad/ŕe/bv/ MsPÍS, kŕorý
p. F/šerov/ ŕouŕo cesŕou vy/adru/e podáko
van/e za vzácny a humánny posŕo/ k darcovsŕvu a k záchrane /udského zdrav/a a
ž/voŕov.

Mí/drosŕ/ o w n e...
/V/ekedy sŕač/ dec/ a hneď sa neš/a vec/.
/Vechvá/ v/nnu p/vn/cu dok/a/'z ne/ neod
chádzaš.
P /, a/e rozum nepre/e/.
f O wne pod/a R. Peš/a )

4?
S ŕ t/p a v s Á fá

s ^ /á d Á fa

/Sj nezasvätený ľahko poc/iop/, že
sú časn á neľahká s/ŕuác/a, kŕorá
súv/s/ s rozpočŕom mesŕa, s yebo
f/nančným/ možnosŕ^am/ v c/ruhe/
po/ov/c/ minu/ého a ŕera/š/ebo roka,
úzko sú y/s/
s obm edzen/m pre
vádzky sk/ádky. Sk/ádky odpadov v
súčasnosŕ/, a/ keď ŕo nevyzerá pr///š
vznešene a vábne, a/e skuŕočnosť ŕo
jednoznačne poŕvrdzu/e, predsŕavu/ú
pre kohokoľvek, o ŕo v/ac pre mesŕá a
obce jednoznačne /sŕý pr/ýem a ŕ/ež
z/sk . Produkcia odpadov je na vzosŕupe, /ch /ikvidáciu upravu/ú prísne
zákony ŕeda o sk/ádkovanie odpadovje
neusŕá/e záu/'em. Sŕupavská sk/ádky
vzh/adom na s vo/ ročný obraŕ i vypro
dukovaný z/sk, paŕh/a v našom mesŕe

medz/ na/váčš/'e "firmy" / prevádzka
sk/ádky je súčasŕbu Mes-ŕského podn/ku ŕechn/ckých s/už/eb Sŕupava/.
Tenŕo ko/os, č/ chceme a/ebo n/e, produkova/ finančné prosŕriedky z ktorých
bo/ financovaný ve/'korysý invesŕičný
program mesŕa, z ŕýchŕo peňazí mesŕo
fungova/o a pochopiŕe/'ne, že časŕ*z n/ch
sa vraca/a do budovania sk/ádky. Zo
svo/Vch sk/ádok ži/ú a/* iné obce a mesŕá,
zo svq/icb sk/ádok profiŕu/ú súkromné
spo/očnosŕ/. /de ŕu ŕoŕ/ž o ve/'ký biznis,
kŕo/ý pre svo/'u úspešnosf vyžadu/e a
predo všeŕkým
presadenie
sa
v
konkurenčnom bo/'/'. vyžadu/'e modernú
ŕechnoióg/u, dynamický manažmenŕ a

-

a M

t /á /n y s ŕ a v
ŕ/ež imidž. O
modernú ŕechno/ógiu usi/u/'e
sk/ádka od je/
s p u s ŕe n ia ,
budu/'e sa rak,
aby
zodpoveda/a prís
nym
eko/og / c k ý m
k r/ŕé r /á m ,
kŕoré upravu/u
z á k o n y .
Bohužiaľ an/
ŕo sa nepodar/7o rea/izovaľ
rak, aby sa
nesŕa/o, že rozhodnuŕím Okresného
úradu v Ma/ackách bo// sk/ádke u/ožené
osob/ŕné podmienky pre je/ prevádzko
vanie. Sŕa/o sa rak 7. jú/a 7997. Sk/ádka
v ŕomŕo režime fungu/e od 25.7. 7997.
Sk/ádka A S. A v Zohore nezabud/a an/
na dá/š/e dva momenŕy úspešnosŕ/ a
budu/'e s/ sŕarosŕ/ivo svo/' /m/dž ako
spo/ah/ivá firma. Práve spo/abi/vosf,
bezprob/émovosŕ* a sŕab/7/ŕa bo// v prí
pade naše/ sk/ádky ohrozené spomí
naným opaŕren/m. Od/š// sŕá// zákazníci,
naši/ s/ iných parŕnerov. Okrem sp/nenia
podmienok, kŕoré okresný úrad u/ož/7,
musí sŕupavská sk/ádka budovaf nové
obchodné vzľahy a predovšeŕkým
dokázaf svo/u sŕab/7/ŕu.
Čo ŕo v/asŕne sú za podm/enky, kŕoré
mus/
pre
vádzková ŕeľ
sp/n/ŕ' aby
s k / á d k a
mob/a fun
goval
v
b e ž n o m
rež/me?
Medz/
ŕ/'e,
kŕoré
bo//
d o ŕ e r a z
sp/nené, paŕrí
napr/k/ad
um iesŕnen/'e
informačnej
ŕabu/e pred vsŕupom do areá/u,
zabezpečenie
uzaŕvorenia
areá/u
op/oŕením a uzamykaŕe/hou bránou,
zam edz/ŕ vsŕup cudzím osobám do
areá/u sk/ádky / sŕrážna s/užba/
zabezpeč/ľ mon/ŕor/ng kva//ŕy pozem
ných vôd / 4x do roka/., vybudovanie
p/ynových sŕudní na odvádzanie p/ynov,
zabezpečenie moniŕoringu p/ynu, vybu
dovanie nových moniŕorovacích vrŕov /
3 /pod sk/ádkou, pred/oženie def/n/ŕívneho riešenia prísŕupove/ komunikácie ku
sk/ádke / zosŕa/a a bo/a schvá/ená
pôvodná komunikácia/ /Va/váčš/m prob/émom sk/ádky bo/o vodné hospodársŕ-

vo, ŕ.j. nak/adanie s vodou, kŕorá sa ŕu
kumu/ova/a po d/hé roky a vyŕvor/7a
bezodŕokové 'jazero". \/oda z neho sa
používa/a na za/ievanie sk/ádky avšak v
konečnom dós/edku cirku/ova/a a vra
ca/a sa " obohaŕená" o rozpusŕné /áŕky
naspäť do jazera. Podmienkou je ŕechnicky vyrieš/f a zrea/izovaf odde/enie
prevádzkove/ p/ochy sk/ádky od akumu/ačne/ nádrže priesakove/ vody. ^ mínu/om roku počas /eŕných mesiacov bo/o
osadené čerpad/o , vodou sa za/ieva/a
sk/ádka, čím sa zn/ž/7a h/adina vody cca
o 65 cm, čo predsŕavu/e ob/em 60-70
ŕ/'síc m3 vody / Ďa/šia podmienka ŕiež
súvis/ s vodou - mus/ sa vybudovaŕakum u/ačná nádrž priesakových vôd prečerpanie vody z jazera , uprav/ŕ ju
rak, aby moh/a hyŕ vypusŕená do kana/izác/e a ČO S/ Zároveň, aby sa zabráni/o
d'a/še/ akumu/ác/7 vody ŕreba vybudovaŕ
obvodový drenážny sysŕém pre odvod
povrchových vôd, aby voda nevnika/a
do ŕe/esa sk/ádky z oko/iŕého ŕerénu.
Povrchová voda môže hyŕ odvedená do
poŕoka. Súčasne sa začne posŕupne
reku/ŕivácia na už uzaŕvorene/ p/oche
sk/ádky.
77eŕo podmienky musia byf sp/nené do
30. 77. 7998. Pochopiŕe/he čas je ve/'m/
drahý a v ŕomŕo prípade je o ŕo drahší,
že mesŕu unikä/ú pri/my kŕoré pre svo/
rozvo/ poŕrebu/e.
Momenŕá/ne sa na sk/ádku vyváža
komuná/ny odpad, sŕavebná suŕ a zemi
na, ŕeda ani jeden druh odpadu, kŕo/ý je
uvedený v kaŕegór/7 nebezpečných
odpadov. /Va sk/ádke je zamesŕnaných 5
pracovníkov a vedúc/ sk/ádky sŕrážnu
s/užbu zabezpeču/u dva/a sŕrážn/ci.
Prevádzka
je
ce/oŕýždenná.
Prevádzková doba pre občanov Sŕupavy
je od ponde/ka do nede/e v čase od 7.30
- 72.00 a od 72.30 - 79.00 hod, pre cud
zích dodávaŕe/'ov od ponde/ka do piaŕku
v čase od 7.00 - 72.00 a od 72.30 75.30 hod. Pre občanov Sŕupavy p/aŕia
ceny so z/avou oproŕ/ cenám pre cud
zích. Pred jarným upraŕovaním upozorňu/eme záhradkárom že odpad zo
ze/ene, kríkov, sŕromo^ je možno
doviezľ priamo na sk/ádku, nie však
uk/adaŕ do ve/'koob/emových konŕajnerov umiesŕnených v mesŕe /
Čo povedaŕ' na záver ? Môžeme sa
ŕvár/Ľ že ŕo nie je pravda, a/e skuŕočnosf
je ŕaká, že peniaze, kŕoré sk/ádka
prináša/a do rozpočŕu mesŕa momen
ŕá/ne chýba/u. S/ minu/ých rokoch ŕenŕo
zdroj výdaŕne pom áha/ pri rea/izácii
invesŕičnýcb akcií a rozvo/7 mesŕa.
Znamená ŕo dorieš/ľ urých/ene všeŕky
prob/émy nie sme ŕoŕ/ž ŕakí bohaŕí, aby
sm e s/ moh/i dovo/if ŕúŕo agóniu
pred/žovaf. Lirob/f všeŕko pre ŕo, aby sa
vyna/ožené /nvesŕíc/e zača/i vraca ľ a
posŕupne phnáša/i zas/úžený zisk. 7b
bude úp/ne normá/ne a správne.

Mám prob/ém...
peďagog/cko-psycňo/og/cká poradňa
Dcéra sa narod//a 6.5. f 992. Pan/ uč/ŕe/íka
maíerske/ š/ío/y nám oc/poruč//a pož/adaľ o
odÁf/ad pov/nne^ ško/skč^ dochádzky o
jeden ro/(, vzhľadom na ío, že d/eťa n/e je
zre/é pre vsíup do ško/y. ^ko /ná/ne posfnpovaf ?

Škoiská zreiosť je schopnosť dieťaťa
zv/ádnuť pož/ada vky vzdeíávacieho pro
cesu, ako i všeŕky nároky, kŕoré sú
la d e n é na ce/ý jeho organizmus - č/že na
inŕe/ekŕ i ciŕovú sŕránku dieťaťa.
Povinná škoiská dochádzka sa zač/na
spravídia začiaŕkom ško/ského roka, /do/ý
nasíedu/e po dn/, keď dieťa dovŕš/ šiesŕy
rok veku / pre škoiský rok 7998/99 . od
7.9. 7997 do 37.8. 7992/. /\k dieťa po
dovŕšení šiesŕeho roka veku n/e je fe/esne
a/ebo duševne p r/merane vyspe/é a ak o
*o požiada jeho zákonný zásŕupca, iekár
,7ebo hadiŕe/ka predškoiskébo zariade
nia, odioží mu nad/ŕe/' škoiy na zákiade
písomne/ ž/adosŕ/ rodiča a vy/'adrenia
pedagogicko - psyc/7o/og/c/<e/ poradne,
začiaŕok povinne/ ško/ske/ dochádzky o
jeden ško/ský rok.
Ak je doporučený odk/ad povinne/
ško/ske/ dochádzky o jeden rok, je nevyhnuŕné ŕenŕo rok využ/ť k vývo/ove/' sŕimuiácii a k predškoiske/ pnpravenosŕ/ v
maŕerske/ škoie, a/e i v rod/ne.
Ak zásŕupca ž/aka pož/ada o ŕo, aby do
ško/y bo/o výnimočne pri/aŕé d/e ľa, kŕoré
dovŕš/ rok veku v čase od začiaŕku škoiského roka do konca kaiendámeho roka /
národ. 7.9. 7992 - 37.72.7992/ na prís/ušnú zá/dadnú škoiu, pr/7ož/ k ž/adosŕ/ a/'
vy/adren/e pedagogicko - psyc/io/og/c/(e/'
poradne a iekára.
Okresná pedagogicko - psycboiogická
poradňa v Ma/ackách zr/ad/7a, za podpo/y
^ s príspevkom mesŕa Sŕupava, pobočku
v MŠ na Ružovej uiici v Sŕupave.
Úradné hodiny . sŕreda od 8.30 do 74.30
hod. Poskyŕu/'e nas/edovné siužby ; psycho/ogické, špec/á/no - pedagogické,
íogopedícké a výchova a proŕidrogová
prevencia.
Siužby sú poskyŕované bezp/aŕne, pre
žiakov predškoiskébo a škoiského veku.
Rod/č/a môžu svo/e d/eŕá prihíásiť na
vyšeŕren/e . osobne počas úradných
hod/n a/ebo ŕe/efon/cky . 0703/724293.

SŕMpavs/fý poŕo/f
\/ jú// m/nu/ého roku sme bo// svedkami
ŕoho, čo dokáže náš Sŕupavský poŕok,
nenápadne ŕečúc/ a šumiaci cez ce/ý
kaŕasŕer Sŕupavy. Povodie Duna/a, pod
nik. kŕo/ý poŕok spravu/e, po povodni
vyč/sŕ/7 a začiaŕkom ŕ.r. sa poŕok vráŕ/7 do
svo/ho koryŕa 8 oh už/a/' už ŕeraz je vidieť,
že sa opáť sŕáva smeŕiskom, vodnou
sŕokou, do kŕore/ je dovo/ené hádzať
čokoivek. Okrem ŕoho napríkiad pod

Ma/erom je oko/ie poroba až zaráža/uco
znečisŕené odpadkami všeŕkého druhu.
/Va ná/dady mesŕa sa pred dvom/ ro/tm/
vy/<ona/o dó/</adné vyč/sŕen/e brehov a
ŕoŕo m/esŕo na chv//'u vyzera/o až pr///s
romanŕ/c/(y na ŕo, aby ŕo ŕa/< vydrža/o.
/-/oc/ je ŕo časť Sŕupavy /dorá n/e je v
cenŕre, zas/úž/ s/ pozornosť a ŕo /
vzh/adom na nedá/e/(é s/d//s/<o na u//c/
J/7emn/c/<ého,
/<de
ŕ/ež
býva/u
Sŕupavčan/a. Momenŕá/ne spom/nané
m/esŕo paŕr/ medz/ ve/bi/ zanedbané /<úŕy
Sŕupavy. /Váde/, že cudz/e o/<o - o/(o
návšŕevn//<ov Sŕupavy, ŕoŕo
m/esŕo
neuzhe, je s/ce dosť pravdepodobná, a/e
má/o uspo/<q//vá pre občana, /dorý chce
byť hrdý na ŕo, že ž//e v Sŕupave.

/V/sŕóf/a nás preÁrvapív/e
Záu/em o h/sŕór/u, o ŕo, čo sa sŕa/o práve
na ŕýchŕo m/esŕach pred n/e/(o/'/(ým/ ro/<m/
a/ebo sŕoroč/am/, vychádza z poŕreby
poznať a vn/mať seba samého v súv/s/osŕ/ach. 7eda n/e/en v pnŕomnom čase,
a/e / v čase m/nu/om, /<edy ŕu ž/7/ a pracova// naš/ predkov/a. Mesŕs/<é /(u/ŕúrne
sŕred/s/(o v Sŕupave vyŕvoh/o referáŕ pre
zb/er/(y a múze/n/cŕvo mesŕa Sŕupava.
V/ed/o nás /( ŕomu presvedčen/e, že
neúprosnosť času ohrozu/e každým
dňom možnosť zozb/erať zaev/dovať a
pre budúcnosť zachovať dó/ež/ŕé p/somnosŕ/, ŕoŕogra/že, poh/ádn/ce, a/e ŕ/ež auŕenŕ/c/(é spom/en/<y /úd/ - pamáŕn//(ov.
Medz/ prvé ú/ohy reŕeráŕu, /<ŕorý je
obsadený jed/ným pracovníkom - nadšen
com, je zaradená pasporŕ/zác/a h/sŕohc/(y
cenných náhrobníkov a pomníkov na
sŕarom sŕupavskom c/nŕoríne s popisom a
sŕručným žívoŕopísom osobnosŕí, kŕoré sú
ŕu pochované, ^yŕvára sa ŕ/ež fond písomnosŕí a ŕoŕogra/ží. Medzí prvým/ vzácnym/
dokumenŕam/
sú
napr.
Sŕanovy
Okráš/ovacíeho spo/kuzr. 7932, pamáŕné ŕab/o obecného úradu v Sŕupave z r.
7906-70, ŕoŕograŕíe z prve/ výsŕavy ovocia
a ze/eniny v Sŕupave s poh/adom na
inŕehér sk/eníka a rad d'a/ších. Veríme, že
medzí sŕarším/ občanmi sú opaŕrované a
uchované dá/šie cenné dok/ady minu/osŕí. Obraciame sa na vere/nosť s pros
bou o zapožičanie maŕeriá/o^ kŕoré obohaŕia ŕúŕo zbierku. Maŕená/y po vyhoŕovení
kopíí vráŕime. Vyŕvorením ŕe/ŕo zbierky
zachováme pre budúce generácie
spo/očný pok/ad, kŕorý bude pre n/ch
dôkazom naše/' ku/ŕúrnosŕi a hrdosŕ/ na
svo/e rodné mesŕo. Bí/žšie informácie
získaŕe v kanceiári/ Ku/ŕúrneho domu.

Záp/s der/ do fwaŕers/te/ š^o/y
Riadiŕe/ky maŕerskýcb škó/ na u/ic/ Ružová.
Janka krá/a. Hs/zezdos/avos/e; oznamu/ú verejn o s ŕ/. že v dňocb od 2. m arca do 6. m arca ŕ.r.
sa usktvŕoční zápis deŕí do ŕýchŕo maŕerskýcb
škô/ pre ško/ský rok 7998/99. Rodičia, kŕorí
ma/ú záu/em prib/ásiť svo/e dieťa nech sa
prib/ásia u riadiŕe/ky zariadenia.

Výzya rod/čom
S/ážení rodičia, ak Vaše dieťa nenavšŕevu/e maŕerskú škoiu a v ŕomŕo roku pô/de
do prvého ročníka zákíadne/ ško/y máŕe
možnosť u/'ahčiť vsŕup dieťaťu do ško/y
predpňpravou v prípravnom oddeíení MŠ.
Pri dosŕaŕočnom záu/me bude ŕakéŕo odde/enie oŕvorené pri maŕerske/ škoie na
Ružové/ u/ici v Sŕupave. B/ižšie in/brmácie s/ vyžiada/ŕe na ŕ.č. 07/5934558 p. ňadiŕe/'ka E Siezáková.

Deŕs/rý /aš/angový p/es
Farský úrad v Sŕupave v spo/uprácí s
m/ádežníkmi pr/pravii pre der/ a m/ádež
Deŕský maškarný faš/angový p/es, kŕorý
sa kona/ v nede/'u 22. februára v budove
Pasŕoračného cenŕra v Sŕupave. Deŕi,
rodičia i sŕarí rodičia spo/očne sa zabáva/i
vpriesŕoroch, kŕoré začína/ú s/úžiť s vo/mu
pos/aniu - náboženskému, ku/ŕúrnemu a
spo/očenskému živoŕu sŕupavske/ /árnosŕi.

S/ovensÁfá po/sŕbvna
/nŕof/WM/e
V rámci skvaiiŕnenia s/užieb občanom poisŕencom S/ovenske/ poisťovne a. s
pobočka v Pezinku oznamu/e, že zriadi/a
zasŕupiŕe/'sŕvo poisťovne v Ku/ŕúm o m
dome v Sŕupave. Zároveň sŕanovi/a úrad
né hodiny nas/edovne . ponde/ok od
74.00 do 78.00 hod, sŕreda od 75.00 do
77.00 hod, piaŕok od 70.00 do 76.00 hod.
Veríme, že rozšírenie siužieb prispe/e k
spokq/nosŕi občanov.

Me/7ronočná výsŕava
Doinozáhorské ku/ŕúrne cenŕrum organizu/e
pod
zášŕiŕou
prednosŕky
Okresného úradu Ma/acky výsŕavu veno
vanú ve/konočným ŕradíciám na Záhorí.
Obraciame sa na vere/nosť s ponukou
zapo/iť sa svq/im/ výrobkami do ŕohŕo
podu/aŕia, kŕoré bude reprezenŕaŕívnou
prebiiadkov ŕvorivosŕ/ deŕí, míádeže i
dospeiých. S/ prípade, že máŕe záu/em
vysŕavovať, pňh/ásŕe sa na ŕ. č.
07/5934372 p. S/ezák, na/neskôr do 75.
marca ŕ.r.

Pozvánka na f//mové ŕ?/ŕy
K/no Živor Sŕupava pozýva na ŕ/imové
predsŕavenia.

^7. 3. o 20.00

24. 3. o 20.00
7 M a n /c

ŕ

C/?a//enge Day f 998
/tsociácia šporŕu pre všeŕkých S P pnpravu/e /' v
ŕomŕo roku korešpodenčné zápo/enie s/ovenských miesŕ vpohybových akŕiviŕách Cha//enge
Day 7998, kŕoré sa uskuŕoční v pos/ednú
májovú sŕredu dna 27. mája.
Naše mesŕo sa zapoji/o do ŕe/ŕo akŕ/'wŕy po
prvýkráŕ v minu/om roku. Zúčasŕn/7/ sm e sa ho
s ciefom vyŕvonf pre občanov aspoň jeden deň
v roku, kedy pohyb a športovanie majú ze/enú
s/<ufočne pre všeŕkých. Po skúsenosŕiach a
predovšeŕkým dobrom oh/ase Sŕupavčanov sa
Sŕupava zapoj/ i ŕenŕo rok s rým. že h/avným
predsavzaŕím je sp/nen/e všeŕkých podmienok
a zabezpeč/f ŕakú úroveň, kŕorá nám umožní
uchádzaf sa o nomináciu do medzinárodnej
súfaže /nŕernaŕ/ona/ Chai/enge Oay 7999.
íenŕo vysoký c/e í s/ organizáŕon posŕav/7/ preŕo,
že v roku 7999 Sŕupava si phpomenie 730.
výročie prvej písomnej správy a účasŕ' v m e
dzinárodnom zápo/ení,
by bo/a skve/ou
prí/ežiŕostou pre prezenŕác/'tv Sŕupavy na
S/ovensku i v zahraničí.
O príprave podu/aŕia budeme priebežne infor
m oval

Expoŕoí/r S/ova/r/a 98
Za účasŕ/ s/ovenských miesŕ a regiónov sa
koná v dňocb 72.-75. marca ŕ.r. v Ž/7ine 7.
medzinárodný ŕurisŕický vefŕrh. S/oganom výsŕavy je " S/ovensko ako na d/ani", ŕeda /de o
prezenŕáciu možnosŕí a ponúk pre ŕuňsŕov a
ŕuhsŕické akŕ/v/ŕy smerom na S/ovensko i do
zahraničia. Mesŕo Sŕupava sa vefŕrhu zúčasŕní
v ráme/ expozície Braŕ/s/avský /(raj - okres
Ma/acky. Minu/ý ro/< o/<res reprezenŕova/o
mesŕo Ma/acky. Pro/ekŕ naše/ účasŕ/ je však
širší a vychádzame zo vzájomnej prepojenosŕ/
obe/ Zábors/(á Bysŕhca, Mahanka, Bonnka a
Sŕupavy ako cenŕra /oka/iŕy s naj/epším
zázemím a infrašŕrukŕúrou pre ŕunsŕ/7<u a cesŕovný rucb. S/ expoz/c/7 Sŕupava a o/(o//e sa
predsŕavia spom ínané obce s ponukou
ku/ŕúmych, hisŕorických pamáŕíbodnosŕí a
námeŕm/ pre vychádzky do prírody. Garanŕom
rea/ízácíe je Mesŕské ku/ŕúme sŕredisko
Sŕupava pod zášŕíŕou m esŕa Sŕupava a
Okresného úradu v Ma/ackách. Na s/ávnosŕnom oŕvorení vysŕúp/ v ce/odennom programe
dycbová budba Vese/á muzika zo Sŕupavy.

Prázďn/nový pobyŕ v Ľecŕiŕa/e
Nezisková asociácia JEK/S so síd/om vBruse/i
od roku 7960 organizu/e prázdninové pobyŕy a
dovo/en/(y v pobyŕovýcb zák/adniacb v 74
európskych šŕáŕocb. Na zák/ade v/asŕnýcb
dobrých skúsenosŕí ponúkame Sŕupavčanom
možnosŕ' aŕrakŕ/'vnych prázdnin za prísŕupnú
cenu v prekrásnych íiro/ských /S/pách /yžiarske a ŕuhsŕické cenŕrum Lechŕa/. Loka/iŕa
ponúka veiké množsŕvo akŕivíŕ pnmeraných
vekovým kaŕegóhám - rúry. vychádzky popri
jazerách P/ansee,
Visa/psee, návšŕeva
Sa/zburgu, innsbrucku, vý/eŕ na rozprávkovo
krásny
hrad
H obenschw angau.
Neuscbwansŕe/n, k vodopádom Pýna a/ebo k
Bodamskému jazeru. Prázdninový pobyŕ začí
na 27.6. a končí 3.7. ŕ.j. 8 dní ,6 nocí. Cena

pobyŕu na osobu 4500,- Sk, der/ od 2-7 rokov
p/aŕia dopravu /7050 Sk/ a 50% ceny pobyŕu.
Záu/emci o pobyŕ sa môžu /nformovaŕ na ŕ.č.
5934 050 p. Magda Kýva/ová nay7?eskór do 6.
marca ŕ.r. Pre pnh/ásených sa uskuŕoční 6.3.
sŕreŕnuŕie v Ku/ŕúmom dome.

K oncert" Ma//ow Ve//ow"
Mesŕské ku/ŕúme sŕredisko Sŕupava pn'prav?/o
koncert m/adej rockovej kape/y Maí/ow Veí/ow,
kŕorý sa uskuŕoční dňa 28. februára ŕ.r. v
Ku/ŕúrnom dome v Sŕupave o 75.00 hodine. V
programe ŕiež vysŕúpia skupiny moderného
ŕanca pn Ku/ŕúmom dome.

Me/'/ronočný yanno^
Mesŕské ku/ŕúme sŕredisko v Sŕupave phpravi/o na soboŕu 28. marca ŕ.r Ve/konočný jarmok,
kŕorý sa uskuŕoční pred Ku/ŕúrnym domom. Na
jarmok pozývame záujemcov o p re d a j. kŕorí sa
môžu informovaŕ'na ŕ.č. 0/75934372

Oŕvorená ňoď/na ang//čŕ/ny

Na/váčším /ákad/om ŕombo/y bo/a cena, kŕorú
venova/i ma/iŕe/ia boŕe/a - ŕýždenný pobyŕ vo
Vysokých 7aŕrácb pre dve osoby, poŕeš/7 však
a/ poukaz na vo/hý nákup vsŕavebninách a.s.
Cevaserws i bohaŕý darčekový kôš od pnmáŕora. /-/osŕia sa v dobrej ná/ade rozchádza/i od
skorého rána až do... budúcoročného p/esu.

p/es
Vedenie zák/adnej ško/y v spo/upráci s
rodičovskou radou ško/y pnpravi/o prvý ško/ský p/es. Vzniká rak nová ŕradícia i možnosŕ
vyŕvorenia nového vzŕ'abu rodičov/ verejnosŕ/ k
sŕupavskej ško/e. Veď i v minu/osŕi ško/a a
učiŕe/ia bo/i rozhodujúcou s/7ou pn organizo
vaní ku/ŕúrneho a spo/očenského živoŕa. íýmŕo
krokom vedenie ško/y avízu/e i dáva signá/ o
živoŕaschopnosŕ/ ško/y o nadšení pedagogic
kého zboru a snahe dosiabnuŕ dósŕojné a
právom popredné miesŕo v rebríčku pozornosŕ/
a záu/mov sŕupavskej vere/nosŕi.

L/sŕáren

O ŕom, že der/ sa učia vefmi rých/o, neŕreba asi
nikoho presMedčaŕ. Vnímanie a predovšeŕkým
schopnosŕ "zápisováŕ* si" do pamáŕi je skuŕočne obdivuhodné. Presvedč/7/ sa o ŕom i
rodičia deŕí, kŕoré navšŕevu/u kurz ang/ickébo
jazyka v rámci akŕivíŕ maŕerskej ško/y na u/.
Pužovej v Sŕupave. Nauč/ľ sa počúva ŕ* cudzí
jazyk a vnímat hovorené síovo spo/u s učením
sa jednoduchých výrazov; ŕo sú híavné cie/e,
ku kŕorým sa kurz uberá. Na oŕvorenej hodine
ŕieŕo šŕvorročné der/ reagova/i sponŕánne a živo
komunikova/i s iekŕorkou p. /. Peídbauerovou.
Konŕakŕ s cudzím jazykom v ranom veku
vzbudzu/e záu/em i chuŕ* do učenia. V ŕe/ŕo
maŕerske/ škoie je ŕiež skupina deŕí vo veku 56 rokoy kŕoré ma/u šancu pokračovaf v ang/ičŕine už v prvom ročníku na zák/adne/ ško/e.

Pán pn'máŕor znovu Vás ŕouŕo cesŕou os/ovujem a v prvom rade ďakujem za zvere/nenie
príspevku v Sŕupavane o spôsobenom vanda/izme na našich pošŕových schránkach.
Neup/ynu/ ani m esiac a pošŕovú schránku
spred budov/ pošŕy nám znovu kros/ vy/om/7 /
vyŕrho/ ce/ú prednú časľ schránky/ a
zarážajúce je, že sa rak sŕa/o asi ŕn hodiny po
ŕom, čo nám ju p. Knieŕe/* 28.7. 7998 úp/ne
novú namonŕova/. Nechce/i sm e venľ v/asŕným
očiam, keď sm e ŕúŕo skuŕočnosf zisŕ/7/ ešŕe v
ŕen isŕý deň. Žiada/a by som Vás znovu, ak ŕo
uznáŕe za vhodné, zverejniŕ ŕenŕo môj príspe
vok, preŕože sa mnohí občania sfažu/u, že
schránka ŕam chýba, zaŕ/af čo iní náš majeŕok
a nám ahu ničia pham závraŕnou rých/osľou.
- Vedúca pošŕy Sŕupava-

Se;n/nár

K /ív b s / o v e n s / ( ý c / 7 ŕ ^ r / s ŕ o ^

V rámci programu rozvoja akŕivíŕ ŕe/esnej
výchovy sa v piaŕok 20. februára uskuŕoční/ v
Zák/adne/ ško/e v Sŕupave okresný ŕeoreŕicko prakŕický seminár. Organizáŕorom bo/ Odbor
ško/sŕva a ku/ŕúry
O kresného úradu v
Ma/ackách. Odbornú sŕránku podu/aŕia garanŕova/a Kaŕedra ŕe/esnej výchovy - dr. Óurechová. /-//avnou ŕémou seminára bo/o rozví
janie akŕivíŕ ŕe/esnej výchov/ deŕí predško/ského veku.

KS7* íaŕran Sŕupava z poverenia regioná/nej
rady KS í Ma/é Karpaŕy pozýva na oŕvorenie
ŕurisŕicke/sezóny 7998. 7unsŕické podujaŕie sa
uskuŕoční 27. m arca o 77.00 hodine na
Košansku za Bohnkou. Podrobne/š/e informá
cie budú uverejnené na informačne/ ŕabu/i
KS í Sŕupava - pn sŕupavskom kosŕo/e.
-bo-

Mesŕs/fý reprezentačný p/es

Cenŕrí//n poraďens/(o - psyc/?o/og/c/rýc/7 s/í/ž/eb

7radičný už š/esŕy mesŕský reprezenŕačný p/es
sa kona/ pod zášŕiŕou
pňm áŕora m esŕa
Sŕupava v soboŕu 24. januára ŕ.r. y hoŕe/i
Sŕupava - kongrescenŕrum. Do dobre/ ná/ady
ako m/7é osvieženie, paŕň/o i vysŕúpenie
ŕanečného súboru Niagara z Berno/ákova.
Jeho č/enovia predvied/i dobové ŕance ibúdivý
kankán. Poŕom sa phda/ sŕupavský súbor mo
derného ŕanca pod vedením M. Bubničovej,
kŕorý rozprúdi/ krv pnzerajúcich sa ŕancami v
šŕý/e sú č asn e j hudby. Búr/ivý poŕ/esk si
zas/úži/i predovšeŕkým "čirky". kŕoré pósobií/i
ako sprcha sŕudeným
šam panským .

S ŕí/p a v a p o z ý v a

Oznamu/eme verejnosŕ/. že Cenŕrum poradensko-psycho/ogických s/užieb v Ma/ackách na
u/. M. P ázu sa 30/ objekŕ je známy ako býva/é
deŕské jas/e na u/. 7. má/a. kde v súčasnosŕ/
síd/i i č a sf okresného úradu/, rozšín/o svo/e
s/užby pre novouŕvorený okres Ma/acky
Poradňa poskyŕu/e s/užby jednoŕ/ivcom, kŕorí
sa nevedia vyrovná ŕ* so svoy/mi prob/émam/.
snúbencom, manže/ským párom / rodinám
S/užby sú bezp/aŕné, poskyŕu/u sa denne od
7.30 do 76.00 bod. Možno sa ob/ednaŕ*osobne
na uvedene/ adrese a/ebo na ŕe/. čís/e 0703 /
72 54 72.

7
SŕívpavsÁfá že/ezn/ca

ŕe/egraňckou peč/aŕkou.
Po zhaden/ Česko-S/ovenske/ repub//ky v roku
íraŕ* zo Sŕupavy do Dev/nskeho Jazera da/
7979 bo/a zhadená ŕzv. úhrnná preprava po š
posŕav/f uhorský šŕáŕ / preŕo sa phpom/na/o
ŕová na ŕraŕ/ Dev/nske Jazero - Sŕupava s v/asŕM./S. V. - Maďarské šŕaŕne že/ezn/ce/. /sŕe. že ŕu
nou pošŕovou peč/aŕkou. Vo v/aku bo/ poverený
zohrá// ro/u / /nŕervec/e pansŕva. aby sa / ŕenŕo
za-mesŕnanec, ma/ jedno kupé a v ŕomŕo pošŕu
obvod do novovzn/knuŕej že/ezn/čnej s/eŕe
preprevova/. / Vo v/aku z Braŕ/s/avy do Ska//ce
zapq/7//. /Svšak pansŕvo zo Sŕupavy, kam c/iod/7
ŕo bo/ z^ášŕny pošŕový yygón s oŕvorom na
na pofovačky váčá/nou d/p/omaŕ/ z V/'edne a
vhadzo van/e zás/e/ok/. Peč/aŕka ŕe/ŕo preprav/
Pešŕ/ a mnoho spr/aŕe/enej šfachŕy, aby
je uschovaná v Dokumenŕačnom sŕred/sku
nemuse// /sľ až do Dev/nskej A/ovej Vs/, ŕam
spo/ov v Braŕ/s/ave / ma/é pošŕové múzeum /.
presŕupovaf/obyčajne bo// v dobrej ná/ade /,
íakŕo ma// Sŕupavčan/a za/sŕenú dopravu pošda// yybudovafz Dev/nskeho Jazera odbočku
ŕových zás/e/ok / po odchode r/adnej pošŕy.
ŕraŕe po mosŕ cez Moravu. kde sa obe ŕraŕe
Využ/va// ŕo najmá ŕuhsŕ/. kŕor/ sa v/akom vra
sŕreŕ//. íakže z Devínskeho Jazera sa vyŕvo n/
ca// domov, na sŕan/c/ nap/sa// pozdravy a
že/ezn/čný ŕrojuho/n/k. ako ŕo môžeme v/d/ef /
pob/adn/ce vhod/// do ŕam sa nachádzajúcej
na súčasných
vojenských
m apách /
schránky.
špec/á/kach /. Vysoké p/7/ere, po kŕo/ých ŕraŕ*
Sŕupavská sŕan/čka s/úž/7a donedávna ako
wed/a až k Morave, sm e časŕo obd/vova// ešŕe
nak/adac/a sŕan/ca pre dobyŕok. /Va sŕan/c/ bo/a
za p/ve/ repub//ky Posŕupne p/7/ere ako zdro/'
vefká veŕehnáma kn/ha, kde zvero/ekár kŕorý
sŕavebného maŕená/u m/z//, a/e /ch zák/ady a
nak/ádku konŕro/ova/, zap/sova/ zdravoŕné
spodná časf ŕam bo// ese po //. sveŕove/ vojne.
úda/e o nak/adanom dobyŕku. /Vuž, sŕan/čka je
Keďŕo pad/o do hraničného pásm a, bo// úp/ne
ŕo ma/á, a/e b/sŕóhu má bohaŕú.
z//kv/dované.
/prevzaŕé z Maše Záhor/e6/97, Pavo/ ŕia//on/
uhorskom jazdnom po hádku bo/a ŕáŕo ŕraŕ
jznačená ako Dévenyŕó - Marchegg - č/že
K a /e n c fá r /ív m - f e b r u á r
Dev/nske Jazero - M archegg/ŕam sa ŕoŕ/ž normá/ne a bežne na V/eden presfupova/o/a ma/a
č/se/né označen/e ako ŕraľč.543. Podfa ŕohoŕo
KORNEL SCŕV/MPL sŕ.
jazdného pohadku / rok 7977 /, pravŕde/ne pre
fV886 - f 935;
máva/ v/ak do V/edne s odchodom z
Korne/ Sch/mp/ sa národ// 73. 2. 7886 v//ave.
Dev/nskeho Jazera o 77.78 hod a o 73.25 hod
Pracova/ ako hudobný pedagóg, regenseboh,
bo/ vo V/edn/. Spoj z V/edne bo/ o 72.05 a o
sk/adaŕef, uč/'ŕePsprávca ško/y v Sŕupave.
73.58 hod bo/ v Dev/nskom Jazere. Druhý spo/
Jeho manže/ka bo/a Cec///a. rod. Pudašová,
do V/e dne ma// z Dev/nskej /Vo vej Vs/ dvakráŕ
ma/
ŕn dcéry a dvoch synov. Z n/ch vyn/ko/
denne.
Korne/ C7907-7985), kŕofý kráča/ v šfapajách
Pansŕvo. keď poŕrebova/o /sf do V/edne sa
svo/ho oŕca, bo/ d/hgenŕ. hudobný pedagóg a
sam ozrejme nezdržova/o ŕýmŕo cesŕovným
sk/adaŕef. V rokoch 7896-7907 šŕudova/ na
pohadkom, veď preŕo s/ da/; vybdovaľ ŕú
gymnáz/u v írenč/ne, poŕom v rokoch 7907-05
odbočku z Dev/nskeho Jazera, ma/o v/asŕnú
na uč/ŕe/skom úsŕave v Sp/šskej kap/ŕu/e.
sUpravu a jazd/7o. ako sa /m ŕo hod/7o. Preprava
/Veskór pobudo/ kraŕš/ čas v ško/e c/rkevnej
na ŕraŕ/ bo/a vredy ešŕe s/abá, ŕakže sŕupavská
hudby v Pegensburgu u profesora Pabehebo.
súprava na ŕraŕ/ nezavadza/a a /s fe ŕo ma// so
Po skončen/ šŕúd/7 pósob/7 v rokoch 7906-76
že/e-zn/cou dohodnuŕé, ako môžu jazd/f.
na uč/ŕe/skom úsŕave v Sp/šskej Kap/ŕu/e ako
Samozrejm e okrem pansŕva mohŕ/ rade
profesor
hudby a prechodne aj ako regenseboh
dopravovaŕ* aj nák/adný ŕovar, a/e ŕen chod/7
v b/skupskej kaŕedrá/e a d/hgenŕ kaŕo//ckeb/
cez Dev/nsku A/ovú Ves v dôs/edku prec//evaspevoko/u. Po prevraŕe v roku 7978 pracova/
n/a z L/horska vyvážaného ŕovaru.
ako uč/ŕef v Jurovej. Od roku 7924 až do svo
(áro/yovc/ ako d/p/omaŕ/cká rod/na s
množsŕvom už spom/naných hosŕ/ najmá na je/ smd/ bo/ správcom ško/y a uč/ŕe/b m v
Sŕupave. Bo/ považovaný za výborného
poľovačkách ŕúŕo ŕraŕ* poŕrebova// a /sŕe sa /m
renŕova/a. Veď on/ zap/aŕ/// /en ŕen ma/ý úsek v pedagóga a hudobn/ka. Je auŕorom v/ace/ýcb
voká/nych a /nšŕrumenŕá/nycb c/rkevnýcb /
ŕrojuho/n/ku / jednu jeho sŕranu /, zbyŕok da/
posŕav/ŕ' šŕáŕ. Je však poŕrebné spom enúľ / sveŕských sk/ad/eb ('okrem dvoch zborov
zosŕa// všeŕky vrukop/sej. Jeho prednášku o B.
pošŕové s/užby sŕupavskej že/ezn/čnej sŕan/ce.
Smeŕanov/ a n/ekŕoré z jeho sk/ad/eb sú v
Ma/a jedno pdv/7ég/um. /\/a sŕan/c/ bo/a um/esŕzb/erkach S/VM v Braŕ/s/ave. n/ekŕoré bo// uve
nená zv/ášŕna pošŕová schránka pre v/akovú
dené aj v rozh/ase. kde sa sŕa/ známy jeho
pošŕu. Zás/e/ky do ne/ vhadzované sa peč/"Pochod" pre ve/'ký orchesŕer.
aŕkova// zv/ášŕnou pod/hovasŕou peč/aŕkou v
Známy hudobn/k a sŕupavský uč/ŕe í Kóme/
rámčeku s názvom sŕan/ce SÍOMF/S. Pred
Sch/mp/ sŕarš/ zomre/ pomerne m/adý vo veku
odchodom v/aku /ch sphevodca vybra/ a opeč/aŕkova/ vedia známky ŕouŕo peč/aŕkou. V 49 rokov 3. 2. 7935 v Braŕ/s/ave.
Dev/nskom Jazere /ch da/ do v/ako vej pošŕy,
077LM JOZEE/M4 MAJEROVÁ
kŕorá sa nachádza/a vo v/aku zo Ska//ce do
f?831 Braŕ/s/avy a ŕam opeč/aŕkova// známky /ch
Pádová sesŕra Oŕ///a Jozefína Ma/erová sa narpečaŕkou SZ/tKOĽCZ/S - POZSO/VY 773 /
od/7a v roku 7837.
a/ebo 774/ a da// k dá/še/ preprave.
Z náp/su na je j náhrobnom kameň/ sa
Takéŕo zv/ášŕne schránky sa um/esŕňova// na
dozvedáme, že 27 rokov bo/a predsŕavená v
ŕých sŕan/c/ach, kŕoré bo// dá/eko od cenŕra
sŕupavskom k/ášŕore m/7osrdnýcb sesŕ/er a
mesŕa - cenŕrá/nej pošŕy. a/e ma// váčš/u
zdravoŕná sesŕra. Peho7u M/7osrdných sesŕ/er
frekvenc/u. /Va Záhor/ bo// ešŕe v Ma/ackách a
fV/ncenŕ/ekj za/ož/7 roku 7633 sv. V/ncenŕ z
Dev/nskej /\/ovej Vs/. Okrem ŕoho ŕe/egraf/sŕa
Pau/y (J587-7660) v Par/ž/. V/ncenŕkysa or/ensŕupavskej sŕan/ce muse/ ph/zmaŕ hadne poš
ŕova// najmä na opaŕrovaŕeískú č/nnosŕ* v s/roŕŕové zás/e/ky / ŕe/egramy a ba//ky, peňažné //sŕy
/ncoch, chudob/ncoch, /nŕemáŕoch a zdravoŕa poukážky / doporučené //sŕy. Bo/a ŕo dohoda
n/ckych zar/aden/ach. Zrejme pracova/a v sŕu
medz/ uhorskou pošŕovou a že/ezn/čnou
pavskom "cbudob/nc/", dnes je v ŕe/ŕo budove
správou. Zás/e/ky opeč/aŕkova// svojou

íudová ško/a umen/a. V. Erdé/y/ a J. Mader v
monogra/ž/ o Sŕupave z roku 7969 uvádzajú, že
na dnešne/ S/ovenske/ u//c/ (za ka/váhouj bo/a
d/evčenská k/ášŕorná ško/a a škó/ka, kŕorú
v/ed// rádové sesŕry. Bo/a za/ožená v roku 7884
z /n/c/aŕ/vy grófa Káro/y/ho a zan/k/a až v roku
7920, kedy ju opusŕ/7/ pos/edné ŕn mn/šky. Je
ŕeda ve/m/ pravdepodobné, že paŕn/a k ŕýmŕo
rebo/n/čkam .
Z náhrobn/ka sa
dá/ej
dozvedáme, že je j bo/ ude/ený ženský /yŕ/ersky
P a d Franŕ/ška Jozefa, /de zrejme o P ád
/Wžbeŕy
fE/ŕsabeŕb-Orden)
za/ožený
Pranŕ/škom Jozefom /. f7830-7976) v roku
7898 na pam/aŕku svojej zavraždenej
manže/ky /S/žbeŕy /znám ej pod menom S/s//
(1837-7898). 70. 9. 7898 ju na brehu
Ženevského jazera, keď sa ponáh/a/a v pr/sŕave na pam /k prebodo/ p//n/kom ŕa//ansky
anarcb/sŕom Lu/g/ Luchen/. /de o dámsky
zás/užný rad, ude/ovaný bez oh/adu na sŕav
a/ebo nábožensŕvo. De/// sa na ŕn sŕupne.
vefkokr/ž fvefkosŕuba, hv/ezdaj, 7. a 2. ŕr/edu.
Bo/ ude/ovaný / zas/úž//ým ošeŕrovaŕefkám.
P á d zan /k o /sm o n arch /ou v roku 7978 /Sk sa
poŕvrd/, že P/msko-kaŕo//cku d/evčenskú ško/u
a deŕskú opaŕrovhu v Sŕupave v/ed// M//osrdné
sesŕ/y - V/ncenŕky. okrem scháŕranej budovy
ško/y máme na ne v Sŕupave / /nú pam/aŕku.
Prob zdravoŕnej sesŕry a predsŕavenej
rehofných sesŕ/er - V/ncenŕ/ek, Oŕ///e Jozef/'ny
Majerove/. Zomre/a vo veku 76. rokov 27.
februára 7907. J e pochovaná na sŕarom
kaŕo//ckom c/nŕor/ne v Sŕupave.

Narod/// sa;
/Sdam Ba/og
/V/ko/a Vosŕ/kova
Jakuó Lukáč
Barbora Be/zárová
Pana Vese/á
Kr/sŕ/na Kamr/ová
Lukas Maňák
Kr/sŕ/na Erdé/y/ová
Poma/ia Gašpareková
/vaňa Gašpareková
Peŕer Krpe/a
M/chae/a Moravč/ková
M/'cŕ?ae/a Košuŕová
/S/exandra Smo//nská
Dom/n/k Mo/nar
/Vaŕá/za M/k/eŕ/čová
Mare/ Be/zár
/Sndre/ B/echa
0//ver Pasoň
Maroš M/ŕko

Opusŕ/// nás;
Karo/ Vede/
Marta Kopa/o vá
Jú//a Jančová
V/ŕézs/av Ba/ušek
Em///a Po/ková
Pozá//a Pokorná
Jozef P/scher
7eréz/a Suchá

vo/b/, necb sa zamisií/ - pov/dám. Do
L/ž mňa ŕ/ e/ekŕnkán viŕáča/'újak žáro/ku s vo/eb snad rožnú - pov/dá ŕen mú/ í/iozóf
ŕím je/ích vipínaním. Zrovná voiaca išuo a m/s//ŕe/. Já v/m, že rožnú, ŕ/ mňa n/kedi
na /Vov/e, ker vipii prúdim a jak v rohu, nepochopíš ceú, vzd/ebua sem s/ a
vč/7ék v fe/ m/krov/nene/ ŕrúbye m/ osŕaua spomenua na Sueiínu z Da//asu. V ŕem sa
večera, co sem sŕarému /sua zehríŕ, ja A* rožuo. /-/á , ŕo b/uo radosci, m/ sme ju
ŕaká v/7a sem /sua s rožiú svíčkú oŕvíraŕ ŕ/ mne// a/ s obňosŕrq/em. Z ŕe/ mikrovinene/'
dvérka. 7en mú/ m/ pov/dá, v/dzíš ŕo je ŕrúb/ sa vám /skriuo, hviezd/ od ŕáŕ /éra//,
ŕen modem/ s v/eŕ, všecko na eiekŕriku a b//kauo ŕo ja A* ring/špíi... V/pn/ ŕo, /ebo sa
ker í není, môžeš m/ večeru zhrívaŕ nad zbáuzn/m, ŕ/s/c šiiingú a ko/ko sŕracbu
piaménkem. Budz cicbo, já sem ráda, že mňa sŕáua a ŕč/V m/ zbor/ v p/ameňocb
sem našua svíčku a nen/ ŕo až rak sŕu peke/ních - jačaua sem. 7á/(, jak nad jebo
dené, poŕ okošŕovaŕ. Chiípeu s/ ráz, on je brobem ráz budem naríkaŕ. Uŕekau ŕo v/psŕrašne ŕa/nová huba, on masovú poié/ku núŕ opaŕmo oŕevreu dverka na ŕe/
í rak vreú, že poráŕ sa mu z n/ cbrbeŕ a kosénee. Mo/e nerv/ - zrevaua sem, šaks
čeuo ros/, ŕá voda z n/ mu sŕeká z čeua, ŕam zbnvau už/čku, co sem ŕ/ pov/daua,
ŕŕed/ /e akoráŕ. Eném b/ b/ua ŕroiinku že kovové ŕam nemôže /ŕ. On ŕam sŕrč/u
vuažní, ŕaká jak osŕaŕní /udé ju jedzá, on už/čku, /ebo m/ právda/ íme dreven/ma
bneŕ je boroví a povi, že sa ŕo nedá jesŕ, užičkama, keré poŕom sv/cá a púšča/'ú
je ŕo sŕudené. Dobre, ker je ŕo sŕudené, bv/ezd/. Co s ŕa/dm obúdem a/ sem s/
sŕrč ŕo naspáŕki, poŕom sa ŕo zebre/e. poš/(/éb/ua, on v/seu ven, že de je seAera.
Zacbví/u, ŕurŕ ŕen prúd neb/u, a on buadní, An/ sem mu neodpov/daua, Aeŕ neb/edá
že s/ ide vo/aco ukro/7ŕ do špa/'zi. Dzi, šŕrane/í, že b/ sa /seu ^ešaŕ, ŕaA s/ z ŕebo
pov/dám, eném da/pozor je ŕam vkasŕrói/ mq/ébo nešcascá moc nerob/, co mňa po
masŕ. Co sem ŕo dopov/daua, už bíuo nem. Zacbv//u došeu, donéseu v Aoš/
neskoro, kone do n/ viézeu, a/' s papučú a po/énAa, a/ ŕaAé ŕenAé, že zaAúr/ v
breš/u a višeŕrovau, že co ŕo b/uo za čo- šporbé/ce a Aonečne s/ zebre/e ŕú
v/eka sprosŕébo, co ŕo b/uo za rozum večeru. Co na ŕo pov/ŕe, eném na ŕen
siepačí, dar do prosŕrídka kasŕrói s žaúde/( m/s//, eném ab/ ŕo mneu vreué.
mascú.Mne sa ŕo jebo višeŕrovaní ve//ce On prúd nepoŕrebu/e.
Mar/š P/7ná
poiubu/e, jak ŕo on ziscu/'e ŕebo
neznám ébo pacbaŕe/a, pr/ŕem dobre v/,
Č/nnosŕ' mesŕs/íej po//c/e
že sem ŕo mobua b/ŕ jed/ne já. 7o ŕá jebo
S/ roAu 7997 v Sŕupave bo/o mesŕsAou
/áska mu nedovo/í povídaŕ ŕo na p/nú po//c/ou pr//aŕýcb 645 oznámen/ občanov
bubu, proŕo sa on rak p/ŕá. Já sem sa a vyAonanýcb 679 zásabov. Z ŕýcbŕo bo/o
nedaua. reku jak ŕ/ môžeš v/edzeŕ, že 745 pr/padov odovzdaných na dá/š/e
kone v prosŕrídku je ŕen bmec, ker je ŕam r/ešen/e 0 0 PZ SP Zobor. Pr/ 25 prí
ŕaká sŕrašná ŕma a jak sem já mobua padoch bo// zadržan/ / pácbafe//a. Bo/o ŕo
v/edzeŕ. že sa vo/ade poŕrba/ú dráŕ/ a pn Arádež/ach v ob/eMocb, rod/nnýcb
nebude prúdu a ŕ/ proŕo v/ezeš do mase/. domoch, Arádeže b/cyA/ov, Arádeže v/áA ne/ez m/ na ŕen ŕepich s ŕú pomascenú man/m do auŕomob/Vov a Arádeže zbrane.
panŕoŕ/úí - ŕo sem zas zahrešiua zas já, Pácbaŕe//a bo// odovzdaní na 0 0 PZ SP
/ebo a/ ŕá svíčka daua dosŕ sv/eŕua na ŕo, Zobor. V pr/ebebu roAa vyr/eš/V/ 747
abich v/dzeua ŕú kaŕasŕrófu co sa cb/sŕá s pr/esŕupAov pokarhaním na m/esŕe a 8
mo/ím ŕep/ebem. On b/ nedbau s/ ŕú bor pr/esŕup/<ov bo/o vyriešených b/oAovou
poucíraŕ o ŕen ŕepich. /Vo skoro sme sa poAuŕou vo výške 2 400 korún. Mesŕská
začai/ vadzíŕ, ná je m/ ŕoŕo ŕreba, ab/cb sa po/ícía spo/upracovaía s dopravnou a/ebo
ve sŕredu se sŕar/'m žraua skrz eiekŕriku?/ día/h/čnou po/ícíou pr/ 47 dopravných
Já idem nekomu zavo/aŕ, nekoho dobre nehodách, s dobrovo/'nýmí a/ebo profepodpichnúŕ, poráŕ m/bude iepší. K n/m sa s/oná/nym/ pož/arn/Am/ pr/ 77 požiaroch.
nedovo/áš - pov/dá m ú/ jak zbadau, že Pri narušení objekŕov napo/enýcb na PCO
biedám v seznamje č/s/o. Jak môžeš zasabovaí/ 67 kráŕ.
v/edzeŕ komu /dem voiaŕ - prskua sem Mesŕská poíícia v roku 7997 ob/asňovaia
mu, /ebo vč/7 sem b/ua já, ŕá co sa sŕará.
745 pr/esŕupkov, a ŕo . 70 proŕ/ vere/nému
Do Mauacek sa nedovo/áš - a mneu prav poriadku, 40 za zabraŕie vere/ného priesdu. /Vekomu ze Sŕupavi, sem sa dovo/ám ŕransŕva, 30 za rušenie nočného k/'udu, 35
- pov/dám s/ a bneŕ mňa napaduo, reku pr/esŕupkov ma/eŕkovýcb, 27 pr/esŕupkov
prímáŕo/ovi. Op/ŕám sa bo es// on svící, na úseku ochrany živoŕnébo prosŕred/a a
es// p/o Másŕ nev/bav/u ne/akú vínimku.
79 proŕ/ občianskemu spoiunažívaniu.
Co s/ sprosŕá, ná co ŕ/ on pomože, co má 7*ieŕo priesŕupky bo// vyriešené nas/eve dvor/
eiekŕrárňu /ebo d/namo? dovne. v 68 prípadoch pokarhaním, 34
Pr/pomenem mu, že cochvíia budú zas uiožením , 22 odiožením, 9 priesŕupkov

boio odsŕúpenýcb na riešenie Okresnému
úradu Ma/acky, 3 priesŕupky sa ob/asňu/ú,
5 priesŕupkov boio vyriešených biokovou
pokuŕou vo výške 7 400 korún,
ŕ/oreuvedené /nŕormác/e obsahu/e mare
ná/ b/avne/ konŕro/órky Zhodnoŕen/e č/n
nosŕ/ Mesŕského úradu Sŕupava a
mesŕske/ po/ície Sŕupava v roku 7997,
kŕo/ý je predmeŕom rokovania na zasadnuŕí mesŕského zasŕupiŕeíšŕva Sŕupava
dňa 26.2.7998.

Zo záp/sn/Ára mesŕske/
po//c/e
Dňa 6.7. 7998 v sko/ýcb ranných hodinách
prevzaia b/iadka MsP ŕe/eíbnický oznam,
že na ui. S. Cbaiupku 77 sa bi/u dva/a
muži. Po príchode na miesŕo b/iadka zisŕíia, že b/ŕkou s/ riešia probiémy braŕia G.
Dpozomenie h/iadky vza/i na vedomie a
uki'udniii sa.
7oho isŕého dňa o 74.00 hod boio hiiadke
oznámené, že na ui. Kai/nč/akove/ sŕo/7
Av/a a je/ posádka sype hrubý odpad do
konŕa/nera í mimo nebo. Po príchode na
miesŕo sa zisŕiio, že odpad sem doviezoi
O. P a zneč/sŕ'ovai a/ vere/'né priesŕransŕvo.
Menovaný bo/ na svo/e konan/e upozor
nený a nap/nený konŕa/ner da/ na v/asŕné
nák/ady prosŕrednícŕvom MsPÍS vyv/es ľ.
Podákovanie za občiansku angažovanosť
a záu/em o živoŕné prosŕredie v Sŕupave
paŕrí občanov/ Sŕupavy, kŕorí ohiás/7
porušenie VZ/V o ž/voŕnom prosŕredí.
Dňa 77. 7. o 77.20 bod ŕe/eŕbnícky boio
oznámené, že okoio /á/y sa dihšiu dobu
pohybu/e podozrivý muž a nazerá do okien
budovy. Po príchode hiíadka zadrža/a Š.Z
z Bašŕína pri Parŕizánskom. Menovaný
nema/ pn sebe okrem znebodnoŕeného
rodného //sŕu žiadne dokiady a nakoi'ko bcŕ
nikŕo nepozná/, ce/á vec bo/a posŕúpená
0 0 PZ Zobor.
Dňa 75.7. o 27.45 hod prevza/a h//adka
oznam, že na u/. S. Cha/upku ŕro/íca
hiučných m/ádencov na dome č. 77
kopaním rozbi/a sk/ené výp/ne dverí. Po
príchode h/iadky bo// už rozb/ŕé ŕr/ výp/ne.
Podozriví m/ádenci boi/ zadržaní pri
garážach nedáieko zdravoŕného sŕrediska.
Zadržaní boi/ prevezení na sŕanicu MsP
kde sa priznai/ a si'úb/7/ zapiaŕiť vzniknuŕú
škodu i biokovú pokuŕu. Prípad osŕáva v
riešení MsP
Dňa 26.7. o 77.00 hod ŕeie/bnicky boio
oznámené, že na uiici Mávne/ borí. Po
konŕroie biiadka zisŕi/a, že rodina Z. vo
dvore pá/í/a väčšie množsŕvo pneumaŕík.
Po upozornení oheň okamžiŕe uhasiii.

Mesačník Sŕupavan. V/dáva mesŕo Sŕupava. Pedakčná rada. /ng. A, Daráš (predseda PP), Č/enoviar /ng.B. Jankovíchová, /ng í
/vica. A Lachkovičová, /ng. J L/kropec, /ng Š. Turek, P S/ezák fšéŕredakŕor).
Uzávierka 23 2. 7998. Pedakc/a. MsKS Sŕupava - Ku/ŕúmy dom, Agáŕová 76. 900 37 Sŕupava, /e/./fax. 07/5934 372
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