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Okrem úp/ne horúcej ŕémy najb//žš/eho
obdobia - /(omuná/nyc/i vo//eb - b/íži sa sviaŕok , v ka/endári m/en živých osobiŕý a
zv/ášŕny Pamiaŕka zosnu/ých. L/prosŕreď
huriavku, po//ŕ/'c/fýcŕi, ň'nančných, rodinných
a osobných sporov je ŕo víkend, kedy s/
spomíname na našich na/Mžš/c/?, Mo/í nás
opusŕ/7/ a nechá// ŕu, napospas ve/kým /
ma/ým prob/émom, napospas každoden
ným sŕarosŕ/am a zápasí/ o čisŕý š ŕ/ŕ. Počas
ŕohŕo víkendu "oži/'ú" c/nŕor/ny hroby sa
zaskvejú v nádhere kveŕov a v ze/en/ ih//č/a,
v noc/ na n/ch bdejú sveŕie/ka spom/enok /
náde/7. Každý ŕam, v ŕom ŕ/chu a v ch/ade
sŕupavske/ / másŕske/ zeme, n/e koho máme.
Sme my živí / on/ mŕŕvi rovnako opusŕení,
hoc/ nás je viacej a v obave pred samoŕou
sa chrán/me rod/n o u, pr/aŕe/'m/ / náhodným/
/'uďmi. V ŕ/eŕo dn/ spom/name a vybavu/u sa
nám n/e posiedné chv//e pred roz/účkou
navždy a/e naopak ŕ/e na/7epšie spom/enky
a záž/ŕky časŕokráŕ veseié, humorné príbe
hy kŕoré nás s našimi spája/'ú. O ŕom je as/
ž/voŕ / smď, že nakon/ec zosŕávajú spo
m/enky kŕoré môže vymazaŕ' /en čas. Zosŕá
vajú v srde/, v mys//, zosŕávajú v nás.
/Vapr/ek všeŕkému kr/ku, h/uku, napr/ek
všeŕkým sŕarosŕ/am sa k nám vracajú,
os/ovu/u nás, sú nám pr/k/adom, povzbuden/m / oporou. Zo zvyku zapa/'u/eme
sv/ečku / doma, aby sme s/ ož/v/// /ch príŕomnosf a pozerajúc do jej pah/ŕného
p/ameňa uvedom/// s/ pom/nuŕe/'nosŕ'. /V/e/en
svoju kŕorá by nás pr/v/ed/a k depres/7, a/e
pom/nuŕe/hosŕ* všeŕkého oko/o nás. /^ž sa
č/o vek pre/akne a spyŕu/e sa sám seba /
z/sŕ'u/'e, čo má v/asŕne v ž/voŕe zmyse/, o
čom ŕo ŕrápen/e, každodenné sŕarosŕ/ / ŕúžby o čom ŕo v/asŕne je. O pom/nuŕe/'nosŕ/?
/V/e, ž/voŕ n/e je o beznáde/7 a bezc/e/'nosŕ/.
Ž/voŕ každým okam/hom ponúka šancu
nap/n/ŕ' ho n/eč/m, čo sa zap/še do pamáŕ/,
n/eč/m, čo nás nezahanb/. Obyčajne ŕo
nebýva zap/sané ve/'kým/ p/smenam/ vyŕesaným/ do mramoru ...
Vo/'akedy sa vyš/va// rubáše - pohrebné, na
pos/ednú cesŕu. Vyšíva// /ch b/e/ou n/ŕ'ou na
b/e/e p/áŕno. /Vamáhavý, z/ož/ŕý a prekrásny
vzor výš/vky nebo/o možné an/ rozozná ľ od
b/e/eho p/áŕna podk/adu. /S predsa sa vyší
va/o b/e/ym na b/e/e. áko keby nebo/a
dô/ež/ŕá pesŕrosŕ' a krása výš/vky. Dó/ež/ŕý
bo/ do/em be/osŕ/ a č/sŕoŕy.
7o bude as/ po/nŕa n/e/en ŕoho rubáša.
-ps-

V Stupave na "zeiobraní" všetkým chutilo aj kvasené zelé

Výsledky parlamentných volieb v Stupave
Zapísaných voličov bolo spolu 6245. Vydaných bolo celkom 5212 obálok, odovzdaných
bolo 5210 obálok. Platných hlasov bolo celkom 5184.
Výsledky politických strán a hnutí , ktoré voliči v Stupave volili (počet hlasov) :
HZDS(966), NaS (3), SMK (15), NSK(61), B-RRS(7), SOP(413),SDK (1979), SNS(470),
NEI(19), S1/4S (11), HTC (5), SDĽ (1029), KSS(lól), JSP(2), ZRS (37), SNJ(6).
Vo volbách sa zúčastnilo 83,45% voličov. Poradie najúspešnejších strán : SDK (38,17%),
SDĽ( 19,84%), HZDS(18,6%), SNS (9,06%), SOP (7,96%). (podfa:okrskových volebných kom isií)

Štyri roky vo!ebného obdobia
Za pár dn/ sa zavŕš/ druhé vo/ebné obdob/e samosprávnych orgánov. Podobne ako ŕeraz
/ pred pos/edným/ vo/'bam/ bo// prednášané a prezenŕované vo/ebné programy po//ŕ/ckých sŕrán a hnuŕ/, nezáv/s/ých kand/'dáŕov us/7'u/úce o z/skan/e phazne a rým / šance na
/ch uskuŕočnen/e prosŕredn/cŕvom rozhodnuŕ/ a uznesení mesŕského zasŕupiŕe/'sŕva. Po
druhýkráŕ bo/ do funkcie phmáŕora mesŕa zvo/ený /ng. <4nŕon Oa rás, kŕorý získaí dôveru
prevažne/ váčšíny voííčov. Vo/ebné obdob/e up/ynu/o ako voda a nasŕáva čas bíiancovan/a a bodnoŕen/a. Mesŕské zasŕup/ŕe/'sŕvo na sepŕembrovom zasadan/ sa uzn/es/o, že v
Sŕupavan- e bude uvere/nené vyhodnoŕeníe vo/ebného obdob/a, kŕoré vypracu/'ú pracovn/c/ mesŕského úradu. Predk/adáme ho č/ŕaŕe/bm a začneme č/nnosŕou mesŕského zasŕup/ŕe/^sŕva.
Mesŕské zasŕup/ŕe/'sŕvo zasada/o v roku 7994 v novom z/ožen/ ce/kom ŕr/kráŕ, z ŕoho na
m/mohadnom zasadan/ bo/o prí/'aŕé rozpočŕové provizórium pre rok 7995.
V nas/edu/ucom roku sa kona/o šesŕ' r/adnych zasadnuŕ/ a dve m/mobadne zasadnuŕ/a,
na kŕo/ých sa r/eš//a prob/emaŕ/ka Í7 P - výsŕavba Sŕupava /-/á/e vo vec/ posúden/a zm/úv
a k záverečnému účŕu mesŕa za rok 7994.
V roku 7996 sa kona/o osem r/adnych zasadnuŕ/ a m/mor/adne - ob/dve k oŕázkam územ
nosprávneho č/enen/a SP. V roku 7997 sa kona/o sedem r/adnych a jedno m/moriadne
zasadanie k prob/emaŕ/ke vysporiadania a ma/eŕko - právnych vzŕ'ahov vo vecí pozemkov,
na kŕo/ých má mesŕo zriadenú sk/ádku odpadov.
(dokončen/e na sŕrane 2)

fPo^račo^an/e zo sírany 7j

V roku f998 sa kona/o pár' riad
nych a dve mimoriadne zasadnuŕia MsZ k probiemaŕike noveíy záhona o obciach a doŕácií na
ŕep/o. O fom. že pos/anci ňeši/í
rad prob/émov; svedčí a/ počeŕ
pnjaŕých uznesení v roku 7995
(748;, r. 7996 (223), v r. 7997
(797). /ch p/nenie s/edova/a
h/avná konŕro/ôrka (PK) mesŕa,
kŕorú zasŕívpíŕe/sŕw poveriio
konŕroinými úiohami vychádza
júc/m/ zo záhona o obecnom
znadení. Konŕroiná činnosť sa
riadi/a p/ánom konŕro/nej činnosŕi pre kaiendárny rok. Za siedované obdobie PK pred/oží/a
40 maŕen'á/ov. Z ŕoho bo/o dva
násť sŕanows/í /f návrhom rozpočŕu, hospodáreniu mesŕa a
organizácii zriadených mes/om
a /ť záverečným účŕom mesŕa.
Vykonaía 22 konŕroíných previe
rok zameraných na dodržia
vanie schvá/ených všeobecne
záväzných nariadení mesŕa
(napr. miesŕne pop/aŕky daň z
nehnuŕe/ňosŕi, poskytovanie dofácií) a na dodržiavanie zákona
o rozpočŕových prav/d/ách a o
obecnom zriadení. O/frem ŕoho
od roku 7995 bo/i pravide/ne
poiročne vyhodnocované a zasŕupiŕe/šŕvu predk/adané správy
o sŕaye a úrovni prešeŕrovania a
vybavovania sŕážnosŕ/ a peŕŕciŕ
občanov v podmienkach miesŕnej samosprávy. Na každé
zasadanie MsZ bo/ pred/ožený
maŕeriái konŕro/y p/nenia pnjaŕých uznesení MsZ. Okrem už
vymenovaných ú/oh /-/K vypracova/a aj ďa/šie operaŕívne
maŕeriáiy napr. ána/ýzu pnjmov
a výdavkov mesŕa za obdobie
7994-7997.
Počas vo/ebného obdobia
mesŕské zasŕup/ŕeťsŕvo ŕvori/o
24 pos/ancov Gusŕáv Beíeš,
/ng. Ján Be/eá,Mi/an Daráš, Jo
zef Gašparovič, V/7iam Gašpa
rovič, Z/aŕica Pasonová, Pavo/
Puk, /ng. Ľuboá /vica, /ng. Pudo/f Ka/ivoda, ML/Or. Ján Koreň.
P aw / Kubíček, /ng. Pavo/ Miha/ič, Jusŕín Miáŕina, RNOr. Dahna
Nemcová, Ladis/av Pšenko, Pá
ve/ S/ezák, Peŕer S/ezák, /ng.
Pudo/f Suchý, /ng. Míchai Sŕoffá, /ng. Jozef L/kropec, Ján Va/achovič, Sŕefan ^ese/ý, /ng. Ľu
bom/r Ž/ak, Mgr. Marta Žo/nayová. (počas vo/ebného obdobia
sa pos/aneckého mandáŕu
vzda/i /ng. Dušan Pau/ík a Mi/an
Va/achovič). Poradným orgá
nom bo/a deväťč/enná mesŕská
rada a ŕiež odborné komisie, v
kŕorých okrem pos/ancov pracova/i aj občan/a. Zásŕupcom
primáŕora bo/ zvo/ený /ng. P.

Kaiivoda.

Hospoďáren/e mesŕa
Rozbodu/ucim ŕakŕorom ovp/yvňu/úcim činnosť mesŕa bo/o a
bude hospodárenie. K 7. 7. 95
mesŕo disponova/o nasiedovným ma/eŕkom; budovami v
hodnoŕe 703,8 mi/ Sk, sŕavbami
v hodnoŕe 26,7 mi/ Sk, sŕro/mí,
invenŕárom, dopravnými prosŕriedkami aŕď. v hodnoŕe 3,3 mi/
Sk a pozemkami v hodnoŕe 44
mi/ Sk. V roku 7996 bo/i zria
dené príspevkové organizácie
mesŕa a ŕo Vodárne a kana/izácíe, Mesŕský podnik ŕecbnickýcb
s/uiieb a Mesŕské ku/ŕúme stre
disko, kŕoŕým bo/ odovzdaný do
správy ma/eŕok ; pre MsP7S v
hodnoŕe 75,3 mi/ Sk, pre S/aK v
hodnoŕe 86,3 mi/ Sk a MsKS v
hodnoŕe 8,7 mi/ Sk. Sŕav ma/eŕku mesŕa k 30.9.7998 je nas/edovný .*budovy a sŕavby spo/u v
hodnoŕe 90,7 m// Sk, sŕro/e, prísŕro/e, doprav pmsŕnedky ínvenŕár v hodnoŕe 7,8 mi/ Sk a
pozemky v hodnoŕe 74,7 mi/ Sk.
Ma/eŕok mesŕa spo/u predsŕavuje 777,7 mii Sk. Okrem ŕoho k
30.9.7998 bo/a hodnoŕa rozpra
covaných invesŕícií v ce/kove/
čiasŕke 79,6 mi/ Sk
Mesŕo za up/ynu/é šŕyň roky dis
ponova/o nas/edovnými zdrojmi
prí/movf spoíu k 30. 9. 98);
daňové pri/my z ŕoho podie/ové
dane fyzických osôb 25,8 mi/
Sk, podie/ove dane právnických
osôb 5,4 mi/ a cestná daň 2,8
mi/. Ma/eŕkové dane fyzických
osôb (daň z nebnuŕei'nosŕi) a
právnických osôb vo výške 73,9
mi/ Sk. Ďa/šími pri/mami bo/i*
z prená/mu pozemkov 4 mii Sk,
správne pop/aŕky z ŕoho pop/aŕky za psov 273 ŕis Sk, za užíva
nie vere/ného phesŕransŕva 400
ŕis Sk, za ubytovacie kapaciŕy
767 ŕís Sk, za rek/amu 526 ŕis
Sk, z preda/a a/koho/u a ŕabakovýcb výrobkov 3,3 mi/ Sk f 8% ná daň), za vývoz odpadu 7,25
mi/ Sk, pop/aŕky zo vsŕupného
78 ŕis. Sk (5%- ný pop/aŕok z
predaných vsfívpeniek), z pre
vádzky kúpa/íska 35 ŕis, Sk, za
znečisŕbvaníe ovzduáia 68 ŕis.
Sk, z prevádzky puiŕu cenŕrá/ne/
ochrany 238 ŕis Sk, pri/em z
preda/a pozemkov 70,4 mi/ Sk.
V roku 7995 predsŕavova/í pri/my 54 mi/ Sk, v roku 7996 53,8
mi/ Sk vráŕane úveru z PK6 (5,4
mi/ Sk), v roku 7997 48,4 mi/ Sk
vráŕane úveru z PK8 ( 6, 7 mi/
Sk) a doŕácie z fondu živoŕného
prosŕredia (0,6 mi/ Sk) a k 30. 9.
7998 predsŕavovaii pri/my 50,9
mii vráŕane úveru z PKB (2,85

mi/ Sk), doŕácie z fondu rozvo/'a
bývania (8,0 mi/ Sk) a úveru na
ŕep/oŕŕkáciu (73 mii Sk). Za siedované obdobie sa pri/my z pre
vádzky sk/ádky odpadu - ukiadané na eko/ogický fond vyv/ja/ŕ
nas/edovne 7995 (26.6 mii Sk),
7996 (29,6 mi/ Sk), 7997 (79,5
mi/ Sk) a k 30.9.7998 (7,9 mi/
Sk). Pnj'my za s/edované obdo
bie predsŕavova/i čiasŕku 207,3
mi/ Sk.
Mesŕo vo výdavkovej časti
hospodári/o nas/edovne.* na
príspevky organizáciám, kŕoré
zriadi/o vyna/oži/o (za 4 roky
spo/u) - pre M sPíS 22,4 mii Sk,
pre VaK 7,6 mí/-Sk a pre MsKS
9.8 mi/ Sk. Ma opravy komuniká
cií sa vynaioži/o 5,4 mi/ Sk, na
bytové hospodársŕvo ( komuná/ne byŕy) 0,62 mi/ Sk, na /nvesŕíčnú a pro/ekčnú činnosŕ' 7,8 mi/
Sk, na požiarnu ochranu 0,63
mi/ Sk, na obsŕarávanie kapiŕáiových akŕív 0,53 mi/ Sk, na osŕaŕné výdavky v ku/ŕúre 0,97 mi/
Sk, na zdravotníctvo a býv. jas/e
4,2 mi/ Sk, na MsSS od r 7996
4.9 mii Sk, na sociá/ne zabez
pečenie 0,72 mi/ Sk, na činnosť
mesŕske/ poiície 7,5 mi/ Sk, na
samosprávu 24,5 mi/ Sk, na
sp/áŕky úverov 6,25 mi/ Sk, na
ŕe/ovýchovu a spod 0,89 mi/ Sk,
na úroky z úveru 4,2 m/7 Sk a
príspevky nepodnikaŕefským
sub/ekŕom 7,6 mii Sk. iVeinvesŕíčné výdavky spo/u predsŕavo
va/i v roku 7995 (23,4 mi/ Sk),
7996 (34 mi/ Sk), 7997(34 mi/
Sk) a k 30.9.7998 (22,9 mi/ Sk),
čo za áŕyri roky spo/u predsŕavuje čiasŕku 774,3 mi/ Sk.
/nvesŕičné výdavky v s/edovanom období sa vyvi/a/i nasiedovne 7995 (30,7 mi/ Sk), 7996
(78,6 mi/ Sk), 7997 (74,7 mii Sk)
a k 30. 9. 7998 (30,5 mii Sk) Za
ŕieŕo roky invesŕičné výdavky
predsŕavova/i čiasŕku 92,9 mi/
Sk. Spo/u výdavky predsŕavu/ú
čiasŕku cca 207 mi/ Sk.

/nvesŕŕčné aŕtcŕe
/Va výsŕavbu komunikácií bo/o
preinvesŕovaných 5,5 mii Sk,
op/oŕenie cintorína 0,68 mi/ Sk,
výsŕavba kráŕkych vodovodných
spq/ov 3,7 mii Sk, odvodnen/e
u/íc Ma/acká a Rímska 0,7 mii
Sk, eiektrof/kácía u/íc Lesná a
Dzí/ečky 7,2 mi/ Sk, rekonáŕrukcia MsSS 0,75 mi/ Sk, rekonšŕrukcia požiarne/ zbrcynice 0,4
mi/ Sk, rekonáŕrukcia zdravotné
ho sŕrediska 0,24 mii Sk, rekonáŕrnkc/a budovy MsP 0,79 mi/
Sk, rekonáŕrukcia admínisŕraŕívne/ budovy mesŕského úradu
2,7 mi/ Sk, výsŕavba kana/ízácie

na Die/och 0,5 mi/ Sk, kana/izačná ŕrasa /S - P/avná u/ica a kana/izačná ŕrasa B 30,9 mi/ Sk,
dosŕavba ČO S/ 7,7 mi/ Sk, odkana/izovaníe bytovky na že/eznične/ u/íci 0,25 mii Sk, odkúpe
nie ČO S/ od $M 0,74 mii Sk nák/ady na kana/izačné sŕavby
spo/u 32,7 mi/ Sk. /Va nákup
vozidiei (siužobné, fekáine,
C/4K) sa vynaiož/io 7,4 mi/ Sk.
Nák/ady na budovanie skiádky
boii za ŕoŕo obdobie 20,7 mi/ Sk
a na dokončenie amň'ŕeáŕra 0,4
mi/ Sk. Zakúpený bo/ í kaioíís na
ČO\/ v hodnoŕe 0,8 mi/ Sk iVa
ŕepiofíkáciu mesŕo vyna/ožíio
73,0 mii Sk a rozvq/ bývania 8,0
mi/ Sk
Mesŕo si na invesŕičnú akciu výsŕavba kanaiizácíe zobraio
úver vo v/s ke 75,0 mii Sk
(7996), kŕoré boii do roku 7998
preínvesŕované a spiaŕíio úvero
vé sp/áŕky vo výške 6,25 mi/ Sk.
/Va úrokoch bo/o doŕeraz zapiaŕených 4,7 mii Sk. Na výsŕavbu
ŕepíofikácíe si mesŕo zobra/o
dihodobý úver od roku 7998 v
ce/kove/ výške 73 mi/ Sk, kŕo/ý
bo/ v ŕomŕo roku aj vyčerpaný.
Zároveň boii zapiaŕené úroky z
úveru vo výške 0,3 mii Sk, od
roku 7999 bude úver spiácaný
čiastkou 7,0 mii Sk ročne. Mesŕo
získa/o i doŕácie v roku 7997 na
kanaiizáciu vo výške 7,0 mii,
presŕavaných boio 0,6 mii Sk a
doŕáciu z f PS v roku 7998 ľo
výške 9,0 mii Sk, k 30.9.7998
bo/o presŕavaných 8,0 mii Sk.

Rozvo/ zcŕfavoŕnŕcíva,
socŕáŕna poŕŕMa
Mesŕo venova/o neusŕá/u pozor
nosť zabezpečeniu zdravoŕných
s/užieb a v rámci svo/ich možnosŕi rea/izovaio sociáiny program.
K z/epšeniu finančnej sifuácŕe v
ŕe/ŕo obíasŕí ma/a napomôcť i
Nadácia Pre zdravie, kŕorá
"vdáka"/egisiaíivnym obmedze
niam zrušiia svo/u regisŕráciu i
činnosť v ŕomŕo roku. Mesŕo prevzaio na svo/e nákiady a zod
povednosť zdravotné sŕredisko,
invesŕova/o do rekonšŕrukcie bu
dovy a vy/epšenía pracovných
podmienok íekárov. Zároveň sa
okrem zachovania pôvodných
zdravoŕných s/užieb rozšíň/í o
rebabi/iŕačné cenŕrum. S/ sociá/ne/ ob/asŕ/ sa činnosť zamera/a
predovšetkým na sŕarosŕ/ivosť o
presŕár/ych a osame/ých /údi.
fungova/o sŕravovacie sŕredisko
i rozvoz stravy pre ímobi/ných
stravníkov. Na vei'mí dobrej
úrovni pracovai K/ub dôchodcov,
kto/ý sa sŕa/ míesŕom sŕreŕávania a spo/očenského živoŕa

fDo/fončenŕe zo síran/ 2)

seniorov. Bo// posAyf/ií/ŕé / jed
norazové b'nančné výpomoc/
občanom, Mor/ sa oc/ŕ// v núdzi.
Pozomos/' sa venova/a / udržan/u sociá/nych by/o v. k/oré
čas Zo devasZova/i /c/? užívaZe/ia.

Bytová po//t/ka
MesZské zasZupiZe/'stvo pd/a/o
uznesenia smeru/'úce k odpre
daju komuná/nycb bytov ich
užíva/eíom. Predajom by/o v
poveriio správcu by/ovébo fon
du firmu DL/SP4M/4, kZorá zabezpeču/e odpredá/,
Z bytového fondu mesZa bo//
vyčíenené soc/á/ne byZy ako re
zerva pre soc/á/ne s/abšie rodiny. PosZup pr/ predá// byZov
skomp/ikova/a nevysporiadanosť pozemkov

7ep/oňŕkác/a
D/bodobý prob/ém a kardiná/na
oZázka ako zabezpeč/ľ pre by/y a
ďa/š/e ob/ek/y /ep/om, bo// na/ťažším prob/émom vo/ebnébo
obdob/a. Dos/ubu/'úca, eko/og/c4y nevybovu/úca ko/o/ňa Cevaserv/su nú/i/a b/adať zdrq/e a
možnos//, ako sp/n/f povinnosť
/dorú mes/u uk/adá zá/fon. K radikáinemu riešeniu sa pnsZúpi/o
koncom roka 7997 a vpnebebu r
7998, kedy v spo/uprác/ s ňrmou
Jobnsons con/ro/s sa zača/ rea/izovaf projek/ /epeiného bospodársZva mesŕa SZupava. Do Zep/ofikácie mes/o v/ož//o 73 m//
Sk, na k/oré s/ zobraio úver. V
ráme/ Zob/o pro/ekZu sa váak riešii
/ prob/ém s rozvodom sZrednoŕ/akébo píynu, čo zvýši/o možnos/i pre ďa/š/u by/ovú výsZavbu.
D o p ra la
Mes/o t/enova/o vo svo/om rozpočŕe každoročne ňnančné pros/nedky na udržiavanie a budovan/e komunikácií. S by/ovou
výs/avbou vznikaía / po/reba budovaf nové komun/kác/e, cbodn/ky inves/o va/o sa do rekonš/rukc/e mies/nycb komun/kác//
Mierová a Díbá, Na Die/ocb,
besná, pnebežne sa vykonáva//
drobné opravy na osŕa/nýcb komun/kác/ácb. MsZ pri/a/o / výbfadové riešenie ras/úce/' dopravne/
zaZáženosZi mes/a - pro/'ekZ d/a/n/čnébo z/azdu, ktorý sa bude
s/avať s pomocou ŕ/nančnýcb
pros/dedkov z Pbare. Nás/edkom
m/nu/oročne/ povodne bo/o nu/né
oprav/ť komun/kác/e poškodené
príľa/om vody. S pomocou prosZnedkov zo á/á/nebo rozpoč/u
bo// rekonšZruované poškodené
čas// Mávne/ a Marcheggske/ u/.

Ochrana /fM/ŕúrnycŕ?
pam /aŕoÁ f
Mes/o venova/o pozornosť / ocbrane ku//úrnycb pam/a/ok a
prírody. ZrešZaurovaná a dôsZo-

jne um/es/nená bo/a baroková
socba sv Jána Nepomuckého,
udržiava/ sa Zámocký park, mes/o bo/o nápomocné / pn obnove
c/rkevnýcb pam/a/ok. Napnek Zo
rnú, že múzeum Ferd/ša Kos/ku
zos/a/o v á/á/ne/ správe, predo
všetkým pnmá/or in/enzivne po
máha/ pr/ zabezpečen/ /ŕnančnýcb prosŕr/edkov na jeho
rekoná/rukc/u.

Podpora šKo/ám a
/nšt/ŕúc/ám
Napriek obmedzeným f/nančným možnosZiam bo// poskyZnu/é prosŕr/edky na pomoc ško/ským zadadeniam. Mes/o poskyt/o /i'nančnú pomoc / pn budovan/ pas/oračnébo cen/ra, k/oré
sa s/a/o m/es/om s/re/ávan/a stu
pavských farníkov a cen/rom
náboženského a ku//úrnebo živo/a. Podporovaná bo/a / zák/adná ume/ecká ško/a, k/orá svo/ím
pôsobením a výs/edkami dôs/ojne reprezentu/e Stupavu.

30. 9. 7997 p/a//// dôchodcov/a
/en sku/očnú obsZarávac/u cenu
po/rav/n a vše/ky nák/ady spo
jené s prevádzkou brad//o mes/o,
napr. vr. 7997/o bo/o 777 Z/s. Sk.
Od 7. 70. 7997 sa dôcbodcov/a
pod/e/ájú na režý'nýcb nák/adocb
v pdemere 4 korunám/ na jeden
obed Cudz/ s/ravn/c/ p/aZ/a p/nú
hodno/u obeda Z.j. 40 korún.
Jedá/ne //s/ky sú vypracované v
sú/ade s pož/adavkam/ správne/
výž/Vy pre /ú/o vekovú kategóriu
ako / z pob/ádu obfúbenos// jedá/, /ch ka/oricke/ a b/o/og/cke/
zos/avy a krajových zvyk/ost/.
Snahou pracovn/čok zariadenia
je, aby bo// s/ravn/ci spoko/n/, čo
je pre nás na/váčš/a odmena.

Mesŕs^fý podnFAr
ŕecňnŕcŕfýc/! s/L/ž/eb

M sPíS SZupa^a vstúpi/ do roku
7995 ako rozpoč/ová organ/zác/a
znadená mes/om. V marc/ Z.r bo/
charakter organ/zácíe zmenený
na príspevkovú s pos/an/m za
bezpečovať výkony a č/nnost/
Šporí a aMŕvny oddych
Vďaka boba/e/ a akZ/vne/ činnos- po/rebné pre mes/o, vyp/ýva/'úce
// špodových k/ubos/ sa udrža// zo zákona a /iež reagova/' na
možnos// a zázem/e pre rozvo/ pož/adavky a po/reby občanom a
špodovan/a na/má medz/ deťmi a /nýcb právnych subjek/ov Mavm/ádežou. Mes/o poskyt/o fi ným zameran/m podn/ku je údrž
nančnú pomoc na rekoná/rukc/u ba vere/nébo osveZ/enia a mesZprevádzkove/ budovy na /uZba- ského rozh/asu, údržba č/s/oZy
/ovom š/ad/óne a pdspe/o na čin vere/nýcb pr/es/ransZ/ev a mesZnosť k/ubov. V snabe obnoviť kú- skej ze/ene, z/mná údržba miest
pa//sko /nves/ova/o do jeho re- nych komunikácií, vývoz ve/kokonš/rukc/e, avšak /ecbn/cky a ob/'emových kon/a/nerov, správa
s/avebne zas/ara/é bazény sú sk/ádky {do 30. 6. 7997), doprav
/obo času neschopné prevádzky né výkony pre potreby mesta,
/Va dôs/ednú a rozs/ab/u rekon- správa cinZorínov vývoz sp/ašš/rukc/u v dane; s//uác// n/e sú kov s pr/spevkom mesZa, rozvoz
sZravy pre dôchodcov a správa
pen/aze.
mesZského Zrbov/ska. Vo ved/á/Mesŕsŕfé stravovacie
še/ - podn/ka/efske/ č/nnos/í sa
sŕred/s/fo
podnik zaoberá moŕorot/ou dop
Z dôvodu zabezpečen/a s/ravo- ravou, poskyZu/e výkony ápec/á/van/a pre pres/ádych občanom nych mechanizmov pohrebnú
mes/o zr/ad//o 7. 9. 7997 MesZ- s/užbu vrá/ane prepravy zosnuské s/ravovac/e s/red/sko. Na /ých, obchodnou činnosťou, e/ekzač/a/ku ex/s/enc/e posky/ova/o Zroúdržbárskymi prácam/ s pous/ravu cca 30 občanom, avšak ž///m monŕážnej p/oš/ny správou
naras/a/úc/ záu/em o /ú/o /brmu sk/ádky odpadov (od 7. 7. 7997).
soc/á/ne/ pomoc/ pnmá/ Mes/ský Od 7. 7. 7995 do 30. 9. 7998
úrad reagovať na ras/úc/ dopy/. V podnik vykoná/ pre zriaďova/e/á
rokoch 7992 - 93 sa pr/s/úp//o k v b/avne/ č/nnost/ výkony v hod
rekonš/rukc// zanaden/a /ak, aby note 24,570 m// Sk. Z ZýchZo
sa /u moh/o sfravoľa/' cca 200 výkonov zr/adbva/e/' posky/o/
s/ravn/kov K dnešnému dňu sa pr/spevok na vývoz sp/aškov pre
/u s/ravu/'e 770 dôchodcov a 25 občanov S/upavy v objeme
s/ravn/kov z organ/zác//. S/ zan- 4,272 mi/ Sk. Ce/kový pr/spevok
aden/ pracu/'e 4,5 pracovne/ sŕ/y. za s/edované obdobie predstavu
S/rava sa rozváža 70 občanom, je čiasZku 27,253 Zis. Sk Výkony
k/or/ sú /mob//n/. Hodno/a yed/a /e MsP7S pre /yzické osoby a /né
v MsSS 40,- Sk za obed. Dô právne sub/eidy vo ved/á/še/ č/nchodcova p/aŕ/a za obed pr/e- nosZí preds/avu/ú ob/em 30,564
merne 27 korún, pod/á výšky mi/ Sk. Ce/kový odvod MsP7S z
dôchodku. F/nančná norma na prevádzky sk/ádky odpadov S/unákup surov/n, /j. sku/očná hod pava- Zabáreň je 82 m/7 Sk. 7bZo
no/a pripravovanej sZravy u ka- vyčísien/e pr/spevku, doZác//, vý
Zegóne P je 23 korún a u d/abe- konom a odvodov za dané vo/ebZ/cke/ sZravy 25 korún. Od zač/aZ- né obdob/e popn výkonoch, ktoré
ku fungovan/a s/red/ska až do sú v/di/efné v samotnom mesZe

sZručne charakZerizu/e činnosť
podniku a zároveň zdôrazňu/e
jeho opods/a/nen/e. Na výko
noch MsP 75 S/upava sa za ZoZo
obdobie pod/e/á v priemere 48
pracovníkov ročne.
M e s ts k é ŕfu /íú rn e

sŕredŕsRo Stupava
bo/o zriadené ako príspevková
organizácia mes/a SZupava s
účinnosZbu od 7.7.7996.
Počas svoje/ č/nnosZÍ v up/ynu/om voiebnom období napriek
s/á/e k/esa/úce/ výáke pr/spevku
na č/nnosťa investície Cv r 7996
2,4 mi/ Sk a v r 7997 2 m// Sk) sa
podar//o racioná/nym využiZ/m
prosZriedkov a pri/mami z v/asZne/ činnosZi každým rokom zvy
šovať úroveň ku//úrnych a spoíočenských podu/a/í, z k/orých
mnohé presabu/ú svo/7m výz
namom rámec mes/a.
MsKS v upiynu/om období pokračovaio v organizovaní /radičnýcb
podu/aZ/ a okrem Zobo po/oži/o
zák/ad novým /radícíám - od ro
ku 7996 pribud/i stupavské jar
moky S/áľnosZ/ kapus/y a preZeky ma/oZrakZorov Medz/ "bežné"
podu/a/ia pa/r/a - mes/ský reprezen/ačný p/es, s/upavské body
Cbai/enge day vianočný konced,
výs/avy s/upavskýcb ume/cov,
koncerty, ku/Zúrne a spo/očenské
podu/'aZia pre miádež v /eZných
mesiacoch. Podu/afia s regioná/nym významom, napr preh/iadka
dychových hudieb, preh//adky
vážne/ a komorne/ hudby Divedimen/o musica/e a koncedy fes/iva/u /4d una corda bo// organizo
vané v spo/uprác/ s A'fa/okarpa/ským ku/Zúmym sZredískom
v Pezinku, s kZorým spo/upracujeme už šies/y rok. úspešne sa
rozvíja spoíupráca so Zák/adnou
ume/eckou škoíou v S/upave,
ktorú všestranne podporu/'eme a
považu/eme za súčasť svojej
náp/ne napomáhať rozv//an/u
m/adých /a/en/ov V /om/o roku
MsKS zabezpečova/o prezen/áciu mes/a a oko/i/ých obe/ na
medzinárodnej výstave turisZíckého ruchu Expotour Síovakía
v Zi//ne.
Okrem Zých/o ak//víZ MsKS vyda/o násZenný ka/endár k 730.
Kýročiu prve/ písomne/ správy o
SZupave pod názvom "Obrázky
zo sZare/ SZupavy", vydáva
/nzedné
novinky
a
s príspevkom mesZa mesačník
S/upavan.
Pod správu organizácie spadá
činnosť Ku/túrnebo
domu,
Mes/ske/ knižnice R. Mórica a
am/ž'/eá/ra Born/k.
V /om/o roku v MsKS pracu/e
sedem ("vráZane dadi/eíä) pracov
níkov kZorí Zo "spo/u dokáza//".

vodovodom zásobu/e cca 800
Mesfská po/tc/a v období
obyvaŕe/bv mesŕa. Za šŕyh roky
rokov Í994 - 1993.
V roku 7994 pracova/a MsP v sme vykoná// opravy na technoStupave v počte 8 čienov Pin/ía /og/ckom zar/aden/ čerpacej
ú/oh/ poď/a Organizačného po stanice, č/m sme dos/ah// vyšš/u
riadku, v ktorom ho/i zakotvené hospodárnosť prevádzky, bo/a
ú/oh/ povinnosti a oprávnen/a, vykonaná údržba ochranného
vypiývajúce zo záhona 564/9? pásma vodného zdroja. V sú
Zb. rozšírené o požiadavky časnosti sa phpravu/'e PD na výmesŕa. Zabezpečova/a dodržia sŕavbu vodovodného kráŕkeho
vanie vere/'nébo poriadku, VZ/V spoja na Bezručovej u//c/. Na
mesŕa, ochranu osoh a majetku, úseku odvádzan/a a č/sŕen/a
ako obecného rak i súkromné odpadových vôd zabezpeču
ho. V ŕom čase ho/o pokryŕýcb jeme oďkana//zovan/e domácnosŕ/, v kŕo/ých i/je cca 5200
s/užbam/ 78 hoď/n denne.
Od t 7, 7995 získa/a MsP záko obyvaŕe/bv nesŕa a ŕakt/'ež č/sŕe
nom oprávnen/e ohy'asňovaŕ' n/e odpadových vôd od osfafphesfup^y. /ch počeŕ je z roka ných producenfov z časŕ/ mesŕa,
na rok vyšší. Kým v roku 7994 kde n/e je vybudovaná kana//záMsP rieáíia 795 priestupkov v c/a. Od roku 7994 vzrásŕo/ počeŕ
roku 7997 heší/a na mieste 755 obyvaŕe/bv využ/vajúc/cb odkapriestupkov a dá/ších 745 objas- na//zovan/e z 3480 na 5200 v
ňovaía. V roku 7994 zasahovaia roku 7998. Za predmeŕné obdo
MsP v 404 pr/padoch, v roku b/e bo/o vyčistených 7 246 470
7997 už v 676 pr/padoch. Po/Í- m3 odpadových vôd. Bo/o vyko
cajnému zhoru SP ho/o po- nané rozšírenie b/o/og/ckého
sŕúpených v roku 7994 758 prí sfupha ČOV v hodnoŕe 77,2 m//
padov s 23 páchaŕe/hi/, v roku Sk.
Kana//začná s/eťod roku 7994
7997 ŕo ho/o 745 prípadov s 25
páchaŕe/h7/. V roku 7997 MsP bo/a vybudovaná na ŕýchŕo u/icizaevidovaía 47 dopravných ach: Dev/nska cesŕa, Záhumen
nehôd. Nako/ko MsP zasahova- ská, Mavná (po DDj, áko/ská,
/a v kráŕkom čase / na viacerých Marianskáfčast), M. Benku, /Va
m/esŕach, pr/chod híiadky na D/e/och, Že/ezn/čná a pred
nasiedujúci zásah sa n/ekedy odovzdan/m do prevádzky je
samosŕaŕná kana//začná sŕoka z
m/erne oneskor//. .
Od 7. 5. 7996 zabezpečova/a Ko/ón/e (Mierová u/J na mesŕnepreŕržiŕú 24 hod/novú s/užbu. skú ČO V Od roku 7994 bo/a
V ŕom čase bo/a zriadená pre verejná kana/izačná sieť vybu
vádzka PCO, kde bo/o poŕrebné dovaná za viac ako 30 m// Sk a
zabezpeč/ŕ' 24 hod. h/zadku. Po ŕo vý/učne z rozpočŕu mesŕa ŕ.j.
čeŕ č/en ov MsP sa zvýš// na 9 bez dofác/e zo áŕáŕneho rozpoč
poíicajŕov a 4 operáŕorov PCO. ŕu.
Počeŕ chránených objekŕov bo/
Smeďsko uprosŕred me$ía
nižší ako predbežný dopyŕ o
ŕakúŕo s/užbu. Počas uvedené /Sj ŕakŕo s/ podakŕor/ obyvaŕe//a
ho obdob/a, ako i pred n/m, spo- mesŕa predstavujú udrž/a van/e
/upracova/a MsP s Obvodným čísŕoŕy, pohadku a ochranu ži
odde/en/m PZ Zoho/; neskôr votného prostredia. nehanbia
Sŕupava, s profes/oná/nym i sa chod/ŕ' žiada ŕ' sociá/ne dávky
dobrovoľným Pož/arnym zbo a jednorázové podpo/y. Zi/'ú v
rom, ako Zs mesŕským/ a obec soc/á/nych byŕoch, kŕoré "spon
ným/ po//c/am/ oko/iŕých miest a zoruje" mesŕo a oní nemajú ani
obe/.
420 korún ročne, aby si zap/aŕí/í
vývoz odpadu. Skôr ho zvážajú
na "svoj" dvor z oko/ia. á opáť
Voc/áme a kanahzác/e
zosŕáva na správcovi byŕov; aby
mesŕa Sŕupava
Podnik bo/ zhadený ako verej zabezpečí/ na svoje nák/ady,
noprospešná organizácia, kŕorá /epšie povedané na nák/ady
zabezpečuje zásobovanie oby- mesŕa a jeho obyvaŕe/bv, vypravaŕei'stva pitnou a úžitkovou vo ŕan/e a vývoz odpadu z ŕakýchŕo
dou a ochranu životného pros dvorov. <4 môžeŕe sa rozčuľovať
tredia - odvádzan/e a čistenie ko/ko chcete, s n/m/ nikto ne
-dagodpadových vôd. 7oío zabez pohne /?
Ž/voŕné prosŕredte
pečuje nepreŕ/žiŕou síužbou na
vec všetkých
úseku prevádzky vodovodu.' za
bezpečuje výrobu a zásobova /Va územ/ mesŕa Stupava sa začí
nie z /oká/neho vod. zdroja na na negatívne prejavovať vše
Budovaŕefskej u//c/. Od roku obecný nezáujem občanov o veci
7994 výroba vody predstavuje verejné vzťahtvjúce sa na tvorbu a
ŕakmer 200 ŕ/s. n f. Číasŕkovým udrž/avan/e živoŕného prostredia.
Uvedená skutočnosť sa odráža na

čoraz častejších sťažnostiach jem, ktorí sa dotýka nie/en naše/
obyvaŕe/bv na vypúšfánie odpadu príŕomnosti, aie predovšeŕkým bu
zo septikov a žúmp z rodinných dúcnosti.
Dagmar 7ŕepá&3vá, referáf ŽP
domov na verejné priestranstvá,
komunikácie a do rigo/ov, neporia
ííSfÁRfŇ
dok na verejných priestranstvách,
vytváranie divokých sk/ádok odpa Vážený pán náče/ník,
du, nás/edkom čoho trpí ce/kový ci?ce/a by som poukázať na ŕo, že
vzb/ád mesta. Preto sa obrac/a- Vaá/ zamestnanci si nep/n/a svoje
me na Vás s výzvou aby sŕe sa vo pracovné povinnosti. O čo konkrétne
v/astnom záujme zača// zauj/maťo ic/e? každé ráno, pred začiatkom
p/atné všeobecne závázné naria áko/ské/io vyučovania ma/ú stáť od
denia mesŕa Stupava, kŕoré upra 730 do 8.00 na prec/iode pri Slo
tujú jednot//vé podmienky pre ŕr- venskej sporiŕe/bi prisitL/šnící Mesfskej po/ícíe. Me sú ŕam vtedy. A:eďsú
va/o udržafe/'ný stav ž/Vofného odvo/aní na inú a/feíu. íáíc in/brmáprostred/a ľ našom mesŕe. Medzi cia m/ Ďo/a poskytnuŕá jedným z Vá
najdô/ežiiejšie povinnosti občana š/ch pracovníkov Lenže sfáva sa
patri .*
pravidiom, že na prec/wďe v fomŕo
-viasŕn/ť popoinicu na domový od čase nikto nestoj/. Prídu fam až o
pad a ŕúto mať prostredníctvom 7.45 a/ebo aj neskôr, čo je t/ž väčši
MsÚ pr/híásenú na pravide/ný na žiakov - na v/asŕné riziko - v škoodvoz f/rmou ÍEKOS Ma/acky
ie. <4ŕ/ež sa mi nepozdáva, že by Ďoii
-povinnosť vývozu feká/ií pro- po/icajti každé ráno pravíde/ne odvoiávani na iné akcie. Preŕo sa
sŕrednícŕvom MsPíS Stupava
-pri chove hospodárskych zvieraŕ pýŕam, ako je to možné ?/ Každý
dodržiavať všetky hygienické a dobre vie, že /?/avná cesŕa je vysoko
zooveŕer/náme podmienky chovu, /frekventovaná a pre deŕí nehezvrátane dodržiavania odstupových pečená Ckeby /en pre deŕií). Sama
vzd/a/enost/ od najbí/žšieho obyd- som bo/a svedkom rôznych ko//zíí.
Pevne verím, že v tomto smere čo
/ia ('PD, iná zástavba), studne a skoro nastane náprava a o bezpeč
pod.
nosť našich deŕi bude čoskoro po-dodržiavať pov/nnost/ chovate- síarané, čim sa nap/ní b/avný zmy/bv psov h/avne v ob/asŕi zákazu se/ zriadenia mesfske/ po/icie a ŕo,
ich voibého púštánia bez náhub aby s/úžiía občanom Sŕupavy.
ku pr/ venčen/. Starost//vosť o žiD. NováŇová
votné prostredie má byť záujmom
všetkých občanov Stupavy. Nie je
Vyhodnoŕen/e súŕáie o na/
mys/ŕŕe/hé, aby sme sa r/ad/// prakra/$/ batkón a predzáhradku
vid/om, že doma krásne a č/sŕo a Redakčná rada v záujme zvýše
za p/otom nech sa deje čo chce, nia kva/Zŕy a sŕarosŕ/ivosŕí o
hoc/ aj in kopce hnoja... 7ento ne estetické a udržované ž/voŕné
záujem sa prejat/^'e v ŕom, že doprostredie v najbíižšom oko/í
vo//me, aby druh/ kona// beztrest
ne, mnohokrát v rozpore so záko domov a bytových domov vybnom. Pritom je ve/á sťažnosti tý /ásí/a sútáž. Do súťaže sa zapo
kajúcich sa životného prostredia, jí// s/ovom traja Sŕupavčan/a,
ktoré sú v podstate výsiedkom respekŕíve ich rodiny preíože
z/ých susedských vzťahov a ne- starosti/vosť o záhradku, č/
schopnosŕi komunikovať. Rov kvetinový ba/kón je zá/ežífosť
nako chceme touto cestou upo ce/ej rodiny. Pedakčná rada
zorniť všetkých podn/kaŕe/bv na rozhod/a, že všeŕkým pdb/áseúzem/ mesta Sŕupava, prävn/cké ným; p. Márii Peš/ovej, p. Eiene
a fyzické osoby oprávnené na Miha/ičovej, p. Veronike Chrup
podnikanie, že uvedené povinnos kovej ude/í vecný dar - vo/'ný
ti sa vzťahujú aj na n/ch pre ob/asť nákup v predajni poŕravín MKM
č/nnosŕ/, kŕorú na území mesta vy Sŕupava. Zároveň dákuje firme
konávajú Zároveň s/ dovo/Lyem MKM za sponzorskú podporu
upozorniť podnikate/bv, že rozsah
sútáže.
ich povinnosti pr/ výkone /ch č/nPoukážky budú vydané po feienost/ je váčš/ oproŕ/ jednot/ivým
fonickom dohovore. 7é/.. 5934 372
obyvate/bm, ŕieto im však vyp/ývajú a/ priamo zo zákonov. Vprípade
Predaj nástenných
záujmu získať preb/ád o p/atných
kalendárov na rok 1999
VZM pre životné prostredie na ú"Obrázky zo
zemí mesta, je možné obrátiť sa
starej Stupavy"
priamo na odde/enie výstavby a
životného prostredia pr/ MsL/ Stu je v kancelárii Kultúrne
pava. Sme presvedčení, že kaž h o domu denne do 16""
dému zá/eži na ŕom, aby naše
hodiny a v knižnici R.
mesto patri/o k tým, kŕoré sa môžu
pochvá//ťkva//tným ž/votným pros Mórica počas v\ pozič
tredím udržiavaným a chráneným
ných hodín.
účinnými a dodržiavanými nanáV knižnici je v predaji
den/am/ mesta. /S t/ež s obrovskou
podporou občanov, kŕor/ si uvedo široká ponuka kníh - detmujú, že ide o spo/očnú vec a záu skč, náučné i beletria.

Uskuŕočn/Y'jeden sen, na ŕo nesŕačí /en sníva ľ, a/e ŕreba sa
zobud/Y', pozb/eraľ si/y nájsť
dob/ýcb pňaŕe/'ov a pomocníkov,
kŕorí cfokážu myš/ienke uver/ŕ' a
n/e/en /o, c/okážu s/ vysúkať
rukávy aby sa sen s/a/ skuŕočnosťou. 7ak ŕomu bo/o /' v przpac/e prvého ročníka preŕekov
ma/oŕrakŕorov do vrc/iu ECCE
7ERP/S S/upava f 998. Preŕeky
k/oré bo// /en víziou a myš/ienkou pochádzajúcou z Bííovic
nad Sviŕavou, sa vďaka spon/ánnej a úprimnej podpore uskuŕočn/7/ s/ soboŕu 79. sep/embra

na ces/e smerom k amf/Yeáŕru
Borník. S ú/'a ž/ predchádza//
rozs/ab/e prípravy, vybavovan/e
sponzorov, propagácia v mé
diách, rokovania s výrobcami,
pros/e práce vyše h/a vy. V pia/ok 78. sep/embra doraz// do
Sŕupavy organizačný //m z
B//o v/c, k/o/ý so sebou okrem
skúsenosŕí priviezo/ i /echn/cké
vybavenie - časomieru, počíŕačovú s/e ŕ' a ŕrocb pre/ekárov s
prísi'ubom, že v deň pre/ekov
príde do S/upavy auŕobus p/ný
fanúšikov. Uverí/i sme až v
soboŕu, sku/očne priš/i. Po
/ýždni nepriaznivého počasia sa
našťas/ie v soboŕu vyčasi/o, svie/i/o s/niečko, čo okamž/Ye
vy/epši/o náiadu 24 preŕekárom
zo S/upavy, Bí/ovic a "osŕaŕného" S/ovenska. Sŕupavčania
sa neda/i zahanbi/', na pre/eky
sa prib/ási/i v posíedne/ chví/i i
dvaja pre/ekári, k/orí z /rak/ora
"s/rias/i s/arečka", ok/epa/i bia/o,
nasad/7/ pri/bu z druhé/ sveŕove/'
vo/ny a zaúŕoč/7/ na na/'vyššie
mé/y. Bo/a /o recesia, kŕorá
vďaka dobre/ príprave sa
neskonči/a ako nepodarená
fraška, boí/ /o úpíne vážne a regu/érne pre/eky s h/avným
rozhodcom p. Miianom Grambiičkom seniorom, s asis/enciou
po/ície, s d/'giŕáínou váhou na
odváženie prívesného vozíka a

Preŕeky ma/otraktorov do
vrchu sú za nam/
s vymakanou časomierou. Na
oň'ciá/nom o/vorení v amňYeá/ri
odzneíi česká a síovenská
hymna v podaní Veseíe/ muziky
zo S/upavy Eš/e pred/ým po
ŕraŕi preš/i mažore/ky z Ma/aciek
a deň/é desia/ich žiŕých mode/ov
piážových feíícii, na prvom sa
viez/i šéfovia organizačných
/ímov p. Zdenék Mazanec a
Paveí S/ezák. S/upavčanov i
pre/ekárov pozdraví// sŕaros/a

Bí/ovic nad Sviŕavou p. Vi/ém
K/eve/a a primá/or mes/a Sŕupava íng. /S. Daráš. Prvý pre/e kár
š/arfova/ presne o 73. hodine a
práve /en/o okamih bo/ ve/'kým
zados/'učinením pre organizá/orov, vše/ko kíapaío a fungovaío ako švajčiarske hodinky.
Moravskí koíegovia s uznaním
konš/a/ovaíi, že neveriíi /omu,
aby sme v priebehu /roch me
siacov dokázaíi /ak perfek/ne
pripraviť zabezpeč/Y' a zorgani
zovať p/nohodnoŕnú obdobu
"ich" pre/ekov. Dobre bo/a
zabezpečená i media/izácia,
veď /í , k/orí neveriíi, aiebo sa
radše/ venovaíi prácam v
záhradke a na po/i, moh/i vo
večernom spravodajsŕve S 7V
s/edovať zábery z pre/ekov,
a/ebo sa v ponde/ok moh/i dočí/ať v novinách. Veď kedy na
prvej s/rane najčí/anejšiebo
denníka na Siovensku - Nového
času- bo/ S/upavčan a /eraz /o
bo/ náš Dodo Lacbkovič a vnú/ri
jediná žena - pre/ekárka p.
Mária Sŕríbrnská ( eš/e raz na
prvej s/rane dominová/ S/u
pavčan - pri prííežiŕosŕi Dňa zeíá
ŕo bo/ predseda SZZ p. ťadis/av
PácJ ?/ Po prvom ko/e nas/edova/i preŕeky pre deŕi - beh do
vrchu, skonči/i bez úrazu a do
cieí'a dobeb/i všeŕky. Grandiózny
bo/ záver preŕekov - vyhĺásenie

výsíedkov. 7ak ako organizáŕoh
s naparím prežíva/i ceiý priebeh
preŕekov a braii ich úpíne vážne,
rak pri vyhiasovaní výs/edkov sa
ukáza/o, kŕo má šporŕovébo
ducha a kŕo vie i ŕakéŕo preŕeky
skuŕočne nap/no prežívať. Na
sŕupne víťazov vysŕupova/i
na/7epší, sŕriekaio šampanské,
pub/ikum //ieskaio a skandovaio
a víŕ'azi odchádza/i " opi/í
š/'as/ím". 7enŕo okamih bo/ na/'váčším ocenením pre všeŕkých,
kŕorí sa podie/'a/i na príprave a
priebehu podu/'aŕia. Preŕekári
odchádza/i zo Sŕupavy s pociŕom, že sa zúčasŕn/7/ preŕekov
na výborne/ úrovni a odbodíaní
zúčasŕniť sa i na budúci rok. Po
skončení podu/aŕia pňmáŕor
mesŕa pozva/ sŕarosŕu obce
Bí/ovice a občanov, kŕorí
navšŕív/7/ Sŕupavu, na mesŕský
úrad, kde sa s nimi oŕ/c/áíne
rozíúč/7.
Na záver chcem úprimne po
ďakovať ce/ému organizačné
mu f/mu za ŕo, že uver/í/ tejto
myšiienke, nedba/i na čas,
si/y a prácu, ktorú vyna/oži/i v
záu/me dobrej prípravy a prie

behu preŕekov a dokáza/i, v
dnešne/ dobe niečo neobyča
jné, podie/ a ť sa na niečom
z čoho okrem dobrého pocitu
nemaii vôbec nič. Toto ich
nefaišované gesto je veťkým
povzbudením a náde/ou, pre
tože dokazu/e, že nás neubi/i
peniaze a pragmatizmus, že v
nás drieme nadšenie a chuť
urobiť a dokázať niečo pre
seba a pre ťudí. Toto nadšenie
je na/vyššou poctou a uzna
ním, ktorého sa mi dostaio za
osem rokov činnosti Mestkého ku/túrneho strediska. Záro
veň ďakujeme sponzorom,
ktorý uveri/i, že prvý ročník
bude úspešným štartom no
ve/ tradície, čo sme dokáza/i a
potvrdi/i. Značky ich firiem a
rek/ám /emova/i trať a cie/'ovú
bránu a veríme, že nám zosta
nú našimi priaznivcami a prida/ú sa k nim i ďa/ší. Preteky
sa na zák/ade te/to úspešne/
skúsenosti stanú "predskoka
nom" S/ávností kapusty a bu
dú súčasťou spo/očných Čes
ko - s/ovenských pretekov.
Najb/ižšie ko/o - jarné - sa
uskutoční pos/edný marcový
víkend v Bí/ovicích nad Svitavou
Pavei S/ezák

Výs!edková !istina ECCE TERRA 1998
K ategória A135
v ý sle d n ý čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zaťko

Stupava
Lachkovič JozefStupava

0:37 24
0:41.80
0:44.05
0:44.32
0:46.35
0:49.32
0:49 54
0:49.65
0:52.18
0:56.41
1:34.58
1:45.63

ro zd ie l

+4.56
+6.81
+7.08
+9.11
+12.08
+12 30
+12.41
+14.94
+19.17
+57.34
+1:08.39

K ategória A250
p oradie

m eno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

v ý sle d n ý čas

ro z d ie l

0:31.58
0:33.17
0:56.13
0:59.92
0:59.93
1:05.25

+1.59
+24.55
+28.34
+28.35
+33.67

v ý sle d n ý čas

ro z d ie l

0:30.16
0:30.37
0:32.02
0:43.23
0:51.79
1:06.24

+0.21
+1.86
+ 13.07
+21.63
+36.08

K ategória T250
p oradie

2.
3.
4.
5.
6.

Patrovič Roman

Krušovce

Deň ze!á - tradícia, ktorá
pokračuje
Stupava zažila už treti ročník
Slávnosti kapusty - Den z e a
1998. Napriek tomu, že tato
"tradícia" vznikia prednedáv
nom, môžeme konštatovat, ze
svojou úrovňou, popuiarttou,
propagáciou a pozornosťou, Morú jej venujú každoročne medta,
sa zaradita medzi siávnostt s dthoročnými tradíciami, akým) su
dožinky atebo vinobranie. Stu
pavské zeiobranie sa naprtek
nie cetkom priaznivému počastu
uskutočniio a veríme, že sptntio
očakávania. Prečítajte si, co o
stávnostiach napisaii iní...

Stupava zažitá tradičné
záhorácke "zeiobranie"
Už ste videíi tortu vyformovanú
do kapustného pora? Nuž práve
takú priniesta v sobotu Mat.tda
Freyová do Kuitúrneho domu v
Stupave. Aj týmto spôsobom vyiadríía radosť nad usportadantm
Dňa zetá. Mariana Mtnarovčová prevádzkarka reštauracte
Stupava a Vesetej krčmy st mad)i ruky. Kuchári nestačta vypekať typické kapustné jedtá tdu
na dračku, hodovníci si ich beru
aj domov. "Čo je to záhorácky
závitok? ""Nuž, kystou kapustou
pínený bravčový bôčik!"
-z denníka Pravda-

"Najčašší huavička zeiá
Desaťkiiogramový kapustový
exemptár pestovateľa tvana Koíembusa zvíťazí) v súťazt O najčašší huavičku zeiá" v rámct 3.
ročníka stupavských stavnosti
kapusty. Prvenstvo v prehhadke
najväčších tekvíc "dzinľ pnpadto v tvrdej konkurencii Štefanov)
Potákovi, ktorému sa podanio
vypestovať 56- kitogramovu
ováínu "obryňu", no úctu náv
števníkov vzbudzovati i 48- kHogramová tekvica
Eduarda
Veselého a 34- kilogramový
exemptár tvana Kuboviča. v sú
ťaži farebných dyňových straštdiei "O najkrajší dzivokú bucu
zvíťaziti deti z materskej skoty
na Marcheggskej ui. zo Stupavy
s originátnymi ftgúrkamt Mtss
dziňa a E.T. mimozemšťan.
-denníkTrhák-

Ze!ú huavy nezmokii
Kam sa !en čtovek pozret, všade
hromada fudí a dobrej nátady,
nikde ani stopy po nejakej na
mosúrenej tvári. A to je práve na
týchto podujatiach najkrajšie.
Ľudia vypadnú z bežného stere
otypu, hodia probtémy za hiavu
a vrátia sa aspoň na chvíľu do
dní svojho detstva a mtadosti
poskytujúc tak zážitok i svojim
deťom. Tento rok sa konata i
výstava aranžovaných sušených
kvetov, ktorej autormi boti Jarotim Uher a Mária Kottárôciová zo
Stupavy. "Ja som invatidný dô
chodca, mám teda pomerne
dosť času. Najradšej ho vypĺ
ňam práve prácou so sušenými
kvetmi. Mystím si, že je to veľmi
ušľachtítá a upokojujúca čin
nosť, prostredníctvom ktorej mô
žete potešiť mnohých ďatších
ľudí. Už preto stojí za to sa ňou
zao-berať. Záujem o naše kreá
cie bo! veľmi veľký, takže väčši
na toho, čo tu vidíte, je už pre
daná," pochváíi) sa nám spotuautor výstavy Jaroíím Uher.
Okrem bohatého kuitúrneho
programu, primátor mesta !ng.
Anton Daráš poríada) "čašu ví
na", na ktorej sa okrem ďaíšich
hostí zúčastniti i zástupcovia
zastupiteľstiev akreditovaných v
SR - chargé ďaffaires Slovinska
Jožef Drofenik, prvý tajomník
veľvystanectva Českej repubíiky
!ng. Jan Peroutka a radca veľvysianectva Maďarskej repubtiky Tibor Vincze."
-z týždeníka Záhorák-

Kapusta je už konečne
v sude!
Povotebné žeianie Mitana La
sicu "... a kapusta naspäť do su
da!" sa naptnito na tohtoročnom
treťom ročníku Stávností kapus
ty - Deň zetá 98. V sobotu o 13.
hodine sa začati v známom
mestečku neďaíeko Bratistavy
siávnosti vystretom z deta. Na
všeobecné potešenie usporia
dateľov po tomto výstrete nespadoí stan. "Pokračujeme v tra
dícii stávností, ktoré najskôr vyzerati ako recesia a postupne
dostati charakter miesta, na kto
rom sa stretávajú rodáci, najmä
Záhoráci, ktorí majú nejaký
vzťah k Stupave," poveda) nám
Pave) Stezák riaditeľ Mestského
kuttúmeho strediska v Stupave.

"Z recesie secesia a z
kapusty fašírky "
Okoštujte zeté ... votata na okotoidúcich Aténa
Piesecká.
"Ponúkate vtastnú?" opýta) som
sa. "A ako ináč..." Už ako 8- roč
ná som doma pomáhata pri re
zaní kapusty." Na jej štiapanie
ste boti prítiš ľahká," doberám si
ju. "Preto štiapata babička a obaja starečkovci." 'A čo do nej
dávate?" "Nové korenie a jabĺč
ka... Na štvrtky rezané citrónky.
Nakrájané jabĺčka tepšie prekvasia. Zo všetkého sú najtepšie
dute. "Nebojíte sa, že pri toľkých
ochutnávačoch skrachujete?"
" Rektama vždy niečo stojí..."
Od predsedu miestnej organizá
cie SZZ v Stupave, pána Ladistava Ráca som sa dozvedet, že
do súťaže o "najčašší zeté" prihtásito osem pestovateľov dvad
saťštyri htáv. Najťažšia mata
hmotnosť 14 kitogramov (ne
očistená) a najľahšia 3,5 kitogramu. Pri vyhtasovaní výstedkov
súťaže si pán Stezák neodpusti)
"Všetci sú určite napätí a roz
mýšľajú, čo si odtiaľto odnesú...
Chcem vás poprosiť, aby ste
neodnášati stotičky, stoty, stan a
ostatný inventár... Porota mata
veľmi ťažkú útohu na záver, po
vyhtásení výsledku, podata de
misiu, a v živote ich pokope už
neuvidíme..., tebo tie výtvory
boti také krásne, že nevedeti, ale
museti rozhodnúť..." Napokon
každý dostat aspoň cenu útechy,
no na htavnej - horskom bicykti
sa odviezta Hanka Kováčiková
za Pištu- modet 2000.
-denník PrácaMestské kuitúrne stredisko
Stupava ďakuje za podporu a
pomoc výborom organizácii
SZZ v Stupave, materským
škoiám v Stupave a Lozorne,
p. L. Čtverákovej autorke
"Tustého", stupavským fir
mám za sponzorstvo a vecné
dary do súťaží, Mestskému
podniku technických služieb
Stupava, Mestskej poHci!,
Dobrovoľnému požiarnemu
zboru v Stupave, kuchárom a
kuchárkam za výborné jediá z
kapusty, všetkým dobrovoľ
níkom, ktorí sa svojou prácou
podiefa)! na úspešnom prie
behu tretieho ročníka siávností.

Výstedky súťaže o "najčašší
huavičku zeiá"
Do súťaže boto príhtásených 23
"exponátov" od ôsmich pesto
vateľov. Na treťom mieste sa umiestnita htavíčka kapusty pes
tovateľa p. Ladístava Stezák zo
Stupavy (ul. Záhumenská), kto
rá očistená vážita 9,30 kg, sorta
Krajová., na druhom mieste sa
umiestni)a kapusta pestovateľa
p. Jána Potáka zo Stupavy ( ul.
Záhumenská) s hmotnosťou 9,5
kg. Víťazom súťaže sa stala ka
pustová hlavička s hmotnosťou
10,0 kg od pestovateľa p. tvana
Kotembusa zo Stupavy (ul. Marianska), sorta Krajová. SZZ a
MsKS Stupava ďakujú všetkým,
ktorí sa do súťaže zapojiti a verí
me, že sa stretneme i na budúci
rok. Zároveň sa konata výstava
ovocia a zeteniny, do ktorej 48
pestovateľov prihlásilo 203 vzo
riek. Takéto zastúpenie a bohatá
účasť je pre organizátorov tým
najvyšším vyznamenaním a
upevňuje ich sebavedomie a
odhodtanie pokračovať v tejto
aktivite.
Ceny do súťaže venovati: MsKS
Stupava a fa londach Stovensko so sídtom v Stupave.
Výstedky súťaže o
"najkrajší dzivokú buču"
Záujem o túto súťaž nás prekvapil aj
samotných organizátorov vyše päť
desiat exemplárov tých najkrajších
výtvorov odrážajúcich detskú fantáz
iu. Všetci dodržati prisnu podmienkuna zdobenie používali výhradne prí
rodný materiá) a tak mala porota vefmi ťažkú úlohu - vybrať to najkrajšie
strašidietko. S cetými "súpravami" sa
zapojiti materské škoty zo Stupavy a
z Lozorna. Na prvom mieste sa umi
estnila Má Marcheggska, na druhom
M5 u!. Ružová a na treťom MŠ J.
Kráľa. Víťazov i ostatné škoty čakati
ceny, ktoré venovalo MsKS Stupava
a obchod Ruža (Mást) p. Stríbmskej.
V súťaži jednottivcov sa na treťom
mieste umiestnili súrodenci Vicenovci zo Stupavy, na druhom mieste
sa umiestnil neznámy chlapec Gaš
parovič (žiadame ho, aby si prišiel
pre cenu) a na bicykli - prvej cene odišta z pódia Hanka Kováčiková zo
Stupavy. Vďaka sponzorom - Ob
chodný dom Stupava pp. Kubíkoví a
Rácovi a firme Pneuservís p. Stríbrnskej odišli všetky deti s darčekmi.
Ďakujeme pani učteľkám, rodičom a
starým rodičom, ktor! pomáhali svo
jim najmenším pri tvorbe dyňových
strašidiei.

-Pavel Stezák-

áec/ b/// buadn/ /ak Ze/ cbuden
Mosím sa vám pocbvá//Z, /a/< Čenkove/ dzec/. dá sem /ú
sem
b/ua
pod
sZarosZ kn/žku /eda neč/Zaua, a/e pod/á/
angažovaná. Suseda, Ferka, ZoZ /ebo co sem od os/a/n/cb čua,
dob/ebua, re/(u es// sa nescem b//o /o ve//ce podobné s /ú
zapo/7f do v/ecŕ vere/n/cb,es// kn/žkú B/okáda, /ú sem č/Zaua,
nescem /í za n/ch do vo/ebn/ /o b/uo o //cb neščasn/kocb
kom/s/e. Ferka sa d/ck/ do šeck- zab/okovan/cb y Len/ngradce.
í / M/ /éž buadn/ /ak m/.Ešče
é/?o m/áaua, proZo cbudera
podnes n/c nemá, eném Zen sem vám nepov/daua, že sme
dobr/ poc/Z, že necb/bovaua M/ y osob/Zn/ ško/e. S/ed/á/ u
/am, gde sa vo/aco m/euo. Co /á súsedú áčekau pes, /o b/uo /ak
vo/aco
mas//á
y
y/m, po v/dám /, /á sa neráda /ed/né
najMžá/m
oko//.
Masár
Peá/
m/áám, mne /o nen/ zapoZreb/,
dofč//ka sem Zebo neb/ua n uzná mneu zavr/Zé, gdo b/ čekau na
vo/ebn/ kom/s/u, právda. ^ ž
a kone /č//, Zéž m/ /o necb/bá. ^
ona, že /de o ve//kú v/ec a že /ednu napaduo, áak // dzec/
šeck/m nám mos/ na ŕem ma/ú /ad/ zabrádku a u/ám vo/azá/ežaZ, no me/dovaua m/ Zebo, co a/ dop/esZova//. Se sv/čkú
až sem nakonec pr/vo//ua. No sme d v/e /š// do /e/ zabrádk/, v
preb/ba// ŕ/ vo/b/ v pofáŕktv, ruce /ge//Zku B/7/a, v drubé/ núž a
na/prv sme /eden na dru/ié/io poc/cbo sme sa zakráda//. Reku
s/r/b// áak každ/ mneu buavu es// nás vo/agdo uv/dz/ a ob/ás/
p/n ú /nsZrukc// a vše///ak/cb po//ca//om, že kradneme dzescenárú až hrúza, dá sem b/da ŕom /e//cb úrodu, umrem od
c/cbo a snaž/ua sem sa múdro banb/. Nevyenda sem Zemu; a/e
Zvár/Z. Neb/ua sem samá, áec/ sa buadn/ čov?ek nemá žádné
/ak múdr/7/. -4/e rak /o mos/ b//, zábran/, /á// sme kradnú/. Pes
vo/b/ sú ve//ce vážná v/ec, /o sa áčekau, a/e y /rocb oknácb sa
nesm/ podcen/Z. Da// nám za // rosv/c/uo, nedbá// sme n/c a /o
dva dn/ a/ dvakráz na/esZ a vo/a- sa nám opuac/uo. Donés// sme
co a; s/úb///, /ebo gdo b/ /o /eden ka/eráb a sedem paradadneská/ rob/u zadarmo. Eáče /ek. P/ekne sme /en ú/o vek
mňa a/ /edna doáua podp/cbo- nakrá/a//, ab/ sa každému uáuo,
vaz, že es// sem s/ došua k pen- b/uo nás dvanásZ ... Keb/ /o
z// pr/v/rob/Z. Sceua Sem /u pus- negdo ču/ /ak sme /o cbrúma//,
c/ŕ na ŕo mo/'e m/sŕo, a/e u/ám b/ nám oknem vbodz/u a/
nez/ož/da s/t/b, enám co b/ /am /afe//n/, /ak buadn/m /(rá//kom. V
br/cb rob/ua. Jak udenua drubá ž/Voce sem s/ /ak nepocbuc/ua
bodz/na, zača// sme zraZovaZ a /ak na /em /o/eráb/. D/'ck/ ke/
že n/gdo nemôže m/s/nos/ dzec/ nesce///es/ sem /m wprávopuse//. Eáče sem s/ odb/ebua, /aua, co b/ dzec/ v <4/r/ce da// za
reku co ke/ /o namňa naráz /o, keb/ sa mob// dobre na/es/.
do/de a zapo/Vua sem sa do Od dneska/ /m pov/m, dzec/, v/
poč/Zaňá. PocZ/vo sme ŕo spoč/- new*/e, co /e buad a co b/ daua
Za// a vč//, že sa /o mos/ odváž/ vo/ebn/ kom/s/a za /o, keb/ sa
do Ma/acek a mos/me čekaZ /ak mobua na/es/ / /Veb/do m/
zamknú// než sa // vrácá. Čeka// /ebo /reba a v/er/m /emu, že za
sme bodz/nu, dv/e, /r/, reku ŕ/ už áŕ/r/ rok/ ke/ zas budú vo/b/, s/
vo/agde na Kameňáku os/avu/ú spomenem na /en ve//k/ buad.
a m/ sme /u os/a// o /\/e v/'er/m a/ /emu, že za // á//n
buadze.Ludé /am neb/uo n/če- rok/, keb/ sem zapomneua a
bo. Zb/dza// sme, zňucbáva//, predsa/ sa necbáua navés/,
jedno /aká dz/vča s/áuo v kúce, zeberem s/ do konv/čk/ aspoň
reku co /á /am pob/edává, snad /ebo vo/ebn/bo gu/ááu. ^
eném nenašua vo/a/akébo nakonec scem za áeck/cb
pavúka... Co sa /am sk/údzáá, zacbránen/cb podzekovaŕ //m
pov/dám / a cbudera os/aua čer dze/om, že sa /ak p/ekne s/ara//
vená /ak rak, že našua /abúčko o /ú zabrádku a dop/es/ova//
a/e eném /aké ma/unké, že ab/ aspoň vo/aco, co sme /m zas m/
sme sa nebneva//, že bo zedua ukrad//. Snad nám /o odpuscá...
samá. Já sem b/ua buadná /ak o
fronce, /o sem eáče nezaž/ua.
Pred očama sa m/ rob/ua /aká
Zo záp/sn/ka po//c/e
bmua.Zo z Zebo, že sem nem- #Dňa 22.9. o 74.30 bod/ne bo/o
neua co da/ do bub/. Fa/'čán b/// anonymne oznámené, že na
na /em /epá/, // mne// s/ bub/e u//c/ Mar/anske/ dva/a m/ad/c/
aspoň /ú c/gareZ/u/ Jaz/k m/ rozobera/ú mo/orku. Po pr/cbode
osebeu, an/ s//n/ sem už nem- na m/es/o b//adka z/s///a, že
neua, bu/aua sem naprázdno. /n/ormác/a /e pravd/Vá a obocb
Ne v/m co /o na mňa doáuo, a/e m/ad/kov za/s///a až do pr/cbodu

ko/egw z 0 0 PZ S/upava.
Dňa 25.9. o 23.55 bod/ne
oznám// p. Z. zo S/upavy že mu
pod oknám/ prefe/(a/ú /eká//e z
k/ubu P. Po pr/cbode na m/es/o
b//adka upozorn//a ma/7/e/ku
k/ubu, k/orá pds/'úĎ/7a vykonať
nápravu.
*Dňa 30.9. o 76.20 bod/ne bo/a
/e/e/on/cky ob/ásená dopravná
nebodá na /-//avne/ u//'c/, kde
mo/ocy/<e/ naraz// do au/omob//u
zn. Oc/áv/a. Cb/apec na moŕor/(e
u//pe/ /ábá/e zranen/e, napr/e/f
/omu bo/ san//kou odvezený na
oáeŕrenŕe do nemocn/ce. Do pr/cbodu dopravne/ po//c/e bo/a
premávka na u//c/ n'adená b//adkou MsP
*Dňa 7.70. oznám// p. AM.
krádež mo/ocy/da. Na zák/ade
svedecke/ výpovede a pop/su
pácba/efa bo/ zadržaný M. 71 zo
S/upavy.
*Dňa 6.70. o 70.05 bod/ne
oznám// p. S., že na Dev/nske/
ces/e /e ods/avené osobné
mo/orové voz/d/o zn. Š/coda.
Lus/rác/ou v ev/denc// bo/o z/sZené, že voz/d/o bo/o odcudzené
v 8raf;s/aye. V dá/som áe/ren/
pokraéova/a b//adka OO PZ
SZupava.
#Dňa 73.70. o 74.00 b bo/o Ze/eZbn/cky oznámené, že na ces/e
smerom do SraZ/s/avy sa poZu/u/e dobyZok. Po preveren/ /n/ormác/e b//adkou MsP bo/a vec
oznámená ma//Ze/'ov/, /(Zo/ý
zabezpeč// nápravu.

3 p o A x 5 e n s A á A f c n íŔ a
Národ/// sa
Padom/r Bucko
Mon/ka Már/a Fr/bedová
Luc/a Kovácsová
Kr/sZ/na Zemanová
S/mona Osva/dová
KaZar/na Dará/(ov/čová
MaZe/ Ž/Z^anský
Mare/ Nasoň
NaZá//a Darááová
KaZar/na Darášová
Marf/'n Bano^/č
Veron//<a Cbymová
Opusf/ŕŕ nás
W/am Pa/kov/č
M///na Paýmanová
Ján LeZ/(o
Kam/7 Es/er/e
0/<ya Scbre/erová
Jozef Ščepáne/<
Zosobáš/// sa
3/e/an Ma//k a
Jo/ana Samková
Emer/c S/a//cec a
M/cbe/a Fab/anová
Ľuboá P/von/č a
Mon/ka Maderová
NorberZ Rybár a
BeaZa M/cba/ková
á/e/an Gomb/k a
BeáZa 7akáčová
Pavo/ P/ká/y a
Zdena L/sá
Póber Po//nsZe/ner a
Mán'a Vaá/(ov/čová
Karo/Jánoá a
KaZar/na K/avcová

Vzácneho ž/voŕnébo /ub//ea 90 rokov sa (29. 9./ dož// náš občan
pán Jozef BáZora z u//ce Mar/ans/(e/. Pr/ Ze/Zo pr//ež/ZosZ/ pr/máZor
mesZa pr//'a/ p. BáZoru v obradne/' s/en/ mesZskébo úradu, kde mí./
pod'akova/ za prácu vykonanú pre spo/očnosľ / SZupavu a popr/a/
ve/'a zdrav/a do da/š/cb rokov ž/voZa. S vdákou a /áskou
b/abože/a/'ú k ž/voZnému /ub//eu dcéry Dana a S/da s manže/om,
vnuk PasZ'o s maže/kou, vnučka Ľuba s manže/om a pravnučky
PaZ'ka, MaZka a Lenka.

Sŕupavčan/a na /acŕovc/
Čas dovo/eniek je nenávratne
za nami. Občas nad ŕóŕografiami
s/ už /en nosŕa/gicky spomíname
na prežiŕé zážiŕky. Č/e n o v/a
ŕurisŕického k/ubu s/ Sŕupave účasŕníci akcie Južné firoísko
98 využi/i ponuku JEKV - medzi
národného neziskového zdru
ženia so síd/om v Bruse/i a veru
ne/'uŕu/'ú. Tenŕo rok 47 účast
níkov - pre zau/ímavosť vo veku
od 7 do 76 rokov- preži/o v
Sŕ/fse/y'ochšskom
národnom
parku v údo/í Marŕeí/ pod Monte
Cevedaie a v Doíomiŕocb nád
herných 9 dní. Rozprávkovo
krásne horsŕvá, jazerá, skvosty
arcb/'ŕekŕú/y a histórie v Merane,
Bo/zane, na po/oosŕrove Sirmione na Lago di Garda - úžasné
dieia cestného sŕavite/'stva,
ovocinárstva a vinohradníctva s
bohatou tradíciou v mnohom
inšpiru/'úcebo severného 7aíianska. Naše "vrchoíové družstvo"

T e n is o v á

za asistencie horského vodcu z
7aíier /ng. Laca Mi/ana podáva/o obdivuhodné výkony. Odcho
vanci Ma/ých Karpát v tomto
náročnom vysokohorskom teré
ne s prechodmi a výstupmi po
í'adovcoch "nabehaíi" viac ako
60 kiíometrov a prekonaii tak
mer 6000 metrové prevýšenia
na výstupoch na trp/tisícovky.
Nezfákíi sa ani na/vyšše/ ho/y
Do/omitov Marmo/ady (3 340
m). Opäť sme si potvrdi/i ono
známe "Raz videné a zažité je
viac, ako tisíckrát počuté, v
súčasnosti i prečítané, či vní
mané prostredníctvom dokona/ej vizuá/ne/ techniky No a kam
máme namierené na budúci rok
? V auguste pô/deme do Škan
dinávie k ŕ/ordom. Môžete sa
pridať. Trénu/eme na Babe,
Kozíisku, Košariskách, Santoperi, na Pa/štúne...

25. 10. nedeľa 14°°
1. 10. nedeľa 13'°
8.11. nedeľa 13'°

Stupava - Chorvátsky Grob
Blatné - Stupava
Stupava - Trnávka

Magdaíéna Kýva/ová, KS7"
Stupava, toto; S. Bo/'kovský

s e z ó n u

V areáii hoteia Park, na jeho teni
sových kurtoch sa počas tohto /eta
a jesene kona/i dve mimoriadne
významné podu/aíia domáceho i
zahraničného tenisového života.
Koncom augusta sa konai už de
viaty ročník vrchoíového podu/aíia
Saŕe/it - /U/ianz, na ktorom štartova/o 64 hráčov a do b/avne/ súťa
že sa ich prebo/ova/o osem. V tridsaŕ'ďvojke bo/ prvý zaradený český
hráč P Kra/ed a /Srgent/nčan O/gvin. Po sérii neúspechov s/ovenských hráčov Roman Šmoŕ/ák z
/nteru Bratis/ava prehra/ vo finá/e
s Petrom Kudrnáčom. Po tretíkrát
na ŕurna/i štartova/ náš tenista Dano Majŕan, kto/ý však vypado/ v pr
vom ko/e. Turnaj bo/ dotovaný 25
ŕ/s USD a v/'ŕ'az s/ okrem pekne/ fi
nančnej odmene odn/eso/ i kr/šŕá/'ový pohár od PN-k/ubu. Víťa
zom turnaja v Sŕupave sa sŕa/ Petr
Kudmáč, víťazom ce/ého kruhu re
prezentant ČR P Kra/erŕ. O tom,
že účasť na ŕuma/7 má význam i
pre hráčov, svedčí takt, že sa víťa
zov/ započíta/o 28 bodov do /S7P
hodnotenia. P/avným rozhodcom
bo/ Ľász/ó Ny/'ró (MRj, kto/ý v hod
notiace/ správe turna/a uviedo/, že
ŕurna/ bo/ na vysoké/ organizačne/,
tecbnicke/ i športové/ úrovni. K
dobre/ atmosfére určite pbspe/o i
ŕo, že v deväťročnej histórii turna
ja po prvýkrát neprša/o.
Po týždennom odpočinku v teni
sovom areá//, zav/ádo/ opäť ruch

Futbatovy ktub Tatran Stupava pozýva

v r c h o !)

spo/ený so šŕarŕom 27. Majstrov
stiev sveŕa novinárov v tenise, kto
ré v spoíupráci s agentúrou LVOR7 MEDM organizova/ stupavský
7enisový k/ub a M/íi/isporŕ. Presa
diť S/ovensko a Stupavu ako mies
to konania tohto prestížneho íurna/a sa podari/o prezidentovi spo/očnosti Wort média p. Križanovi.
Veď turnaj bo/ už v ŕakýcb mesŕách ako L/mag, Piešťany Os/o a
budúci ročník bude v Bonne. Nad
ŕurna/om ma/ zášŕ/'ŕu premiér viády
SR a predseda NR SR. Zúčasŕni/i
sa ho novinári najznáme/šícb mé
dií z 27 krajín, kŕorí rak ma/i mož
nosť vidieť S/ovensko, posúdiť ako
dokážeme zorganizovať a zabez
pečiť podu/aŕie na medzinárodnej
úrovni. Vysoké ocenenie a s/ová
uznania na adresu organizátorov
odzne/i
z
úsŕ prezidenŕa
Medzinárodnej asociácie noviná
rov A/.71J. p. S/7vana 7auceribo
na bankeŕe v hore// Fórum. Samotný ŕuma/ prebieha/ v 24 kategó
riách rôzneho vekového z/ožen/a
mužov i žien. Na/starší účastník
ma/ 68 rokov a pochádza/ z PR. Z
našich hráčov dosiab/i ve/'mi dobré
výs/edky m/ad/ novinári do 35 ro
kov z Nového času a Košického
Korzára, kŕorí hra// vo finá/e.
Účastníci bo/i ubytovaní v bore//
Park, Stupava i v doško/ovacom
stredisku. Účasŕn/c/ bo// v Sŕupave
spoko/ní a odnáša/i si /en ŕ/e
na/7epšie do/my. Nás môže ŕešiť,

R.Smoŕ/ák z /nteru Braŕis/ava - na/úspešnejší s/ovenský /iráč
že na putovné/ zásŕave asoc/ácie
novinárov je zíaŕou niťou vyšiŕé
miesto konania 27. ma/sŕrovsŕ/'ev Sŕupava.
Tŕeŕím významným podu/'aŕím a
zároveň zavŕšením sezóny sú
pripravované Medzinárodné ha/ové ma/strovsŕvá žien v ŕenise (7.
ročník), kŕoré sa uskuŕočnia 72.75. novembra v mesŕske/ športo
vé/ ha/e. Účasť prisi'úbi/o 32 hrá
čok zo SR, MR, ČR a Rakúska, z
ktorých sa mnohé pohybu/'ú v
prvé/ sŕovke rebríčka M/7A Účasŕ'
prisí'úbi/a maďarská hráčka Kerfi,
hráčky ČR - Nemečková a Geršiová, za SR juniorky - reprezentan
tky. Obha/ovať svo/e minu/o-ročné
prvenstvo bude siovenská ŕenisŕka
Marŕina Suchá z ŕenisovej
akadémie K. Šafárika z Braŕis/avy.
Prať sa bude denne od 70"° do
27°°. 7urnajje vere/nosŕiprísŕupný
a pozývame všeŕkých jeho priaz

nivcov na skuŕočne
ŕenisové zážiŕky.

skve/é
-ps-

W ZERCM
wPredám ŕaíiansky deŕský kočík
"SOBR/\N/C^" 3- kombinácia
používaný /en 3 mesiace za 800,Sk. 7e/efón; 829 798 po 76°° hod.
5935 307 po ce/ý deň
wDouču/em maŕemaŕ/'ku.
7e/efón.-5933 220, 5935 077
SÚKROMNE SANATOR!UM
pr//me do ŕro/'smennej prevádzky
za výhodných p/aŕových podmie
nok;
w zdravoŕné sesŕry
w saniŕárky
# ošeŕrovaŕei'ky
w opaŕrovaŕe/'ky
Ž/'adosŕi o pri/aŕie zasie/ajŕe spo/u
s osobným doŕazn/'kom na
adresu; Dr. bende/, D/bá 2,
Borinka 900 32

Mesačná Sŕupava/?. V/cfáva mesto Stupava. Redakčná rada; /ng. A. Daráš (predseda
Č/enov/ar /ng.B. Jankov/chová,
/ng. Ľ. /v/ca, A. ĽacMovŕčová, /ng. J. UÁfropec, /ng. Š. íure^, R S/ezá/r (šéŕreda/fto^. Uzávierka; í 9. 10. 1998.
RedaÁrc/a; MsKS Sŕupava - Ku/ŕúmy dom, Agátová 16, 900 3? Sŕupava, ŕe/./ŕax.* 07/5934 372.
E-ma//.*mskssŕupava@Ďa.ŕe/ecoŕn,sŕ( /Vá/r/ad.- f.500 /rs. 7/ač; Kníht/ač Gerŕhoŕer.
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J. IVIader a V. Lachkovič pri rezaní kapusty
Dyňové strašidlá boli skutočne prekrásne
J. Uher a M. Kollárociová autori výstavy
Velkopopovická Kozlovka rozospieva aj nemých
Veselá muzika hrala až do rána
Lojzovci teplákoví fešáci naši najmilší
Členovia skupiny URSUS zo Stupavy

Foto. Íuďm/Va Mózová, MsKS Stupava

Medzinárodná ptatobná karta Maestro
Istota, ktorá sa oplatí!
Medzinárodná platobná karta MAESTRO je neoceniteľným partnerom pri cestách, dovolenkách a
nákupoch doma i v zahraničí.
Karta M AESTRO majiteľovi umožňuje:
^

výber v hotovosti v bankomatoch označených logom CIRRUS alebo MAESTRO
bezhotovostné platenie za nákupy a služby na území Slovenska a v zahraničí vo všetkých predajniach
označených logom MAESTRO prostredníctvom elektronických terminálov - POS
výber hotovosti v zmenárenských miestach bánk, označených logom MAESTRO.

Pri výberoch v zahraničí klient dostane peniaze priamo v mene tej krajiny, v ktorej sa výber uskutočňuje. Transakcia sa
zúčtuje z účtu klienta v slovenských korunách, pričom sa používa výhodnejší kurz devízy/predaj. Ten je nižší ako kurz
valuta/predaj, ktorý používajú zmenárne. Odpadá tým starosť s obstaraním cudzej meny pred zahraničnou cestou.
Medzinárodnú platobnú kartu MAESTRO vydáva Slovenská sporiteľňa, a.s. k sporožírovému účtu. K jedném u účtu môže
byť vydaných viacero kariet, pričom nie je potrebná žiadna vinkulácia finančných prostriedkov na účte, ku ktorému je
karta vydaná.

Okrem tejto karty ponúka Slovenská sporiteľňa, a.s. všetky platobné karty spoločností:

VISA a EUROPAY

Ako darček k Svetovému dňu sporenia v období od 1. 9. 1998 - do 31. 10. 1998 vydáva
Stovenská sporiteľňa, a.s. všetky typy kariet s výnimkou karty EURO 26 BEZPLATNE!

a/ Py Maru

a

i/

z /ľ/aŕoA/iýc/i

sporŕŕefMe/

M M

Bližšie informácie Vám poskytneme vo filiálke Slovenskej sporiteľne, a.s.
v Stupave na Hlavnej ulici číslo 1020.
Platobnými kartami môžete platiť prostredníctvom POS terminálov SLSP, a.s. už aj v Stupave na týchto
obchodných miestach: Obchodný dom OBUV, Hlavná ulica, POTRAVINY p. Nezník, Záhumenská ulica.

http ://www. slsp.sk

e-mail: postmaster@slsp.sk

