Stupavská krfdíovka - 28. (5. í 998 - Borník
/Va/'váčšie

obeŕe

dokážem e

príníesf pre s vo/e der/. Sú naším pokračo
vaním, našou pýchou, /sŕoŕou í náde/ou.
Pri ŕomŕo ŕvrdení sa však musíme obzrie^
čí sme podobne - isŕoŕou a náde/'ou pre
svo/ŕcŕi rodičov. S rým isŕým vedomím nás
ŕoŕ/'ž a/' oní vychováva//, boí/

a sm e ich

pýchou, sm e pre nich „ všeŕkým", ŕeda i
náde/ou a /sŕoŕou. Pre der/ sa dokážem e
obeŕovaľ,

marky vo s vo/e/ maŕer/nske/

íáske m/7u/'ú časŕokráŕ až sebazn/ču/úco
dokonca í s vo/e dospeíé deŕí. Sŕaráme sa
o svo/'e poŕomsŕvo, budu/eme mu budúcnosf, usmerhu/'eme , p/ánu/'eme, radíme,
nadvázu/eme s ryky a konexie, /en aby sa
ma/o /epšíe ako sa máme my.

V ŕom

nekonečnom refazení rodičovských púŕ
ŕom u

bo/o

vždy

rak.

Vo

svo/e/

sŕarosŕ/ívosŕŕ sme časŕo znepoko/ení skuŕočnosŕbu, ž e hoci svo/e der/ smeru/'eme k
dobru, moráike, úcŕe, hoci ich podporu
je m e k rozví/'aniu ŕa/enŕu,

schopnosŕí,

sebavedomiu a ambícíam - ako keby nás
nevníma/í, nechápaii, ako keby už nič od
nás nechce/í. K/ad/eme si oŕázku, kŕo ŕo

V v * h d « k

s ú ťa ž e

d ň a

2 7 . 5 .

R 9 9 $

SÉwpava: r e g is t r o v a n ý c h 4 6 8 2 = 5 9 ^7 6 %
T i s o v e c :

r e g i s t r o v a n

ý c h

1 8 8 3

=

4 3 ^ 8 1 %

zapríčiní/, kŕo sa ŕakŕo zap/ieŕo/ do naše/'
výchovy, kŕo nám ŕo pokazí/ a kŕo oŕrávíi
naše rodinné vzŕahy ? Pýŕame sa, kedy
sa ŕo viasŕne sŕa/o ? V pom ykove sŕo/'íme
pred zrúŕenou sŕavbou našich mosŕov.
Sŕavaií sm e na pohybiívých pieskoch
náhodných expióz/'í iásky a záu/'mu aiebo
nám n/'ekŕo, vo chvíií nášho nezáu/mu o
prob/émy našich deŕí, podiožíi pod zák/ady ba/íček semŕexu ? /Va ŕabu/b bezsen 
ných nocí ref/exnou f/xkou svq/ích obáv a
sŕrachov zapísu/'eme všeŕky dôvody a
príčiny.

Zosŕáva

/en

spočíŕaŕ*

a

podčíarknuf. L/robíľ záver. O páľ a znovu
sa prihovorí^ opáŕ* a znovu sa doŕknúľ
ruky svo/ho diefaľa, v kŕore/* puizu/'e krv z
naše/ krvi. /Vemáme božskú si/u zace/íf
rany a uzdrav/f nemocných. Máme i'udskú
si/u pochopí^
pomócľ,

priíaľ,

odpusŕ/Y, priŕú/if,

vyŕ/ahnuŕ' z biaŕa, povzbudí^

zdvíhnúf z koiien, vzpriami^ podoprie^
preŕ/pief a zvíŕazŕf.

V Sŕupave sme už po druhýkráŕ odšŕarŕova/i po/nočným behom svíaŕok špodu pre
všeŕkých Chai/enge Day - Deň výzvy 7998.
Z uŕorka na sŕredu sa pred mesŕským
úradom zišio 64 účasŕníkov kŕorí po doz
není zne/ky vyšŕarŕova/i smerom do Másŕu
k budove mesŕske/' knižnice. Primáŕor
udei/7 bežcom zau/ímavé ceny - na/sŕaršiemu účasŕníkov/ 76 - ročne/ p.
Macháčove/' M. pekné mrazené kurča,
na/m/adšiemu sedemročnému dudkovi
Ka/ivodoví ba/ík s/adkosŕí a na//ýchieysiemu bežcovi - Jožkov/ Óurovŕčov/ krá/ika. Všeŕc/ dobeh/i do cie/á a svo/'e vífazsŕvo nad v/asŕnou pohod/nosľou, svo/' zmyse/ pre šporŕ a zdravý humor zap/7/ m/'neráikou. Je zau/7mavé, ž e o p á f sa v
ho/nom počŕe zúčasŕniii naši dôchodcovia,

poŕešiŕeibá bo/a i účasf m/ádeže a deŕí.
Sŕredná
generácia
bo/a
zasŕúpená
na/'mene/ - siŕuáciu zachraňova/i pos/ancí
m esŕského
zasŕupíŕe/'sŕva.
Po/nočné
počasie bo/o priaznivé a šŕarŕ Chai/enge
Day sa vydarí/. Prímáŕorov/ mesŕa 7/sovec
p. Mináčovi organízáŕon o y'edne/ hodine
ráno faxova/i pozdrav a informáciu o Behu
za zdravím. Podobná správa boia odfaxovaná do rádia Regína.

Cesŕou c/o ško/y a do práce
A/a auŕobusových zasŕávkach cesŕu/ucich
do Braŕis/avy očakáva/i ch/apcí a díevčaŕá
ako živá rek/ama podu/aŕiu. Kŕo chce/,
pochopí/ ŕo ako mí/é osvieženie í kus obeŕavosŕí, veď der/ ŕam bo/í už od 5.30 hod.
^doÁíončen/e na sŕrane 5J

Mestské kuitúme stredisko Stupava pozýva na:
)UN!ÁLES v piatok dňa 12. júna od 21°° v Amfiteátri
Borník. Do tanca hrajú Záhoráci.

í?

Zasada/o mesŕske zasfup/ŕefsŕvo
Vo šŕvhok 30. aprí/a sa kona/o
r/adne zasadnuŕ/e mesŕsA*é/io
zasŕívp/ŕe/'sŕva.
Z
dôvodu
rekonšŕrukc/'e zasadačky MsĹ/
sa rokovan/e uskuŕočn/7o v
hore// Park. Pokovan/e o ŕvon/
pr/máŕor mesŕa a pos/anc/
s ch vá/í// navrhnuŕý program; /(onŕro/a uznesení, rozbory
hospodáren/a za rok 7997
mesŕa a pr/spev/(Ovýc/i orga
n/zác/í, správa aud/'ŕora - výrok
za rok 7997, sŕanovisko /-/K k
výs/edkom ŕiospoďáren/a za
rok 7997, výsŕavba ŕepe/ného
hospodársŕva mesŕa, úver z
PK 8 na predmeŕné d/e/o, vec/
ma/eŕkové, /nŕerpe/ác/e, rôz
ne, uznesen/e.

Konŕro/a p/nenia uznesení
Správu predníesia /-/K ing.
Jan^ov/c/iová. K p/nen/u n/ekŕo/ých uznesení bo// pr//aŕé
konkréŕne
opaŕren/a.
M sZ
napr/k/ad nesú/i/as//o s ŕ/nancovaním prevádzky PC O z
rozpočŕu mesŕa na rok 7998.
Ľ/oží/o náče/níkov/ M sP vypracovaľp/án efekŕívneho využ/ŕ/a
PC O s vecným a ŕŕnančným
zabezpečením ,
prípadne
p/ánom //kv/dác/e prevádzky
PCO. Pu/ŕ cenŕrá/ne/ ochrany a
je h o prevádzka, nako/ko je
určená
na
zabezpečen/e
súkromných objekŕov a ŕáŕo
s/užba sa poskyŕu/e za úhradu,
by ma/a pokry f svo/e nák/ady z
v/asfnýcb pr//'mov. S/ŕuácia sa
heš/ zd/havo a pos/anc/ ž/ada//
def/n/ŕívne sŕanov/sko - k
ŕomuŕo prob/ému pred/ož/f na
na/'b//žšie zasadnuŕ/e MsZ.
Pos/anc/ vza// na vedom ie
rozpočeŕ rekonšŕrukcíe budovy
mesŕského úradu s rým, ž e
nák/ady na rekonšŕrukciu sa
budú financovať z prebyŕku
hospodáren/a roku 7997 po
vykonaných odvodoch do re
zervného fondu.

Rozbo/y hospocŕáren/a
/Va rokovan/e bo// pred/ožené
rozbor/ hospodáren/a príspev
kových organizácií mesŕa a
mesŕa za rok 7997. Maŕeriá/y
bo// prerokované
fz'nančnou
kom/s/ou a mesŕskou radou,
kŕoré k n/m vy/adr/7/ svo/e
pr/pom/enky
a
návrhy.
Pos/anc/ rozbo/y hospodáren/a schvá/iii. Pri p/není rozpoč
ŕu mesŕa poukáza// na nízke
finančné čerpan/e v ob/asŕ/
/nvesŕ/čne/ výsŕavby a nízke

f/nančné pr//my z prevádzky
pu/ŕu cenŕrá/ne/ ochrany. K
nízkemu čerpaniu invesŕičných prosŕhedkov sa vy/adh/
vedúc/ odboru výsŕavby

Výsŕavba ŕepe/ného
hospodársŕva
Pr/máŕor /nfbrmova/ pos/ancov
o priebehu rokovaní s f/rmou
Johnson Conŕro/s, spo/.s r. o.
Braŕ/s/ava oh/ádom rea//zác/e
výsŕavby ŕepe/ného hospodársŕva v mesŕe Sŕupava. /Va za
sadnuŕ/e mesŕske/ rady kŕoré
sa kona/o 77. aprí/a, bo// pr/zvaní č/enov/a kom/s/e a zásŕupcov/a ŕ/rmy kŕorí pred/ož/7í
svo/e návrhy k znen/u zm/uvy.
7/eŕo pnpomienkova/a právnič
ka mesŕa a bo// zapracované
do dodaŕku zm/uvy. Zároveň
pr/máŕor /nfbrmova/, ž e PK 8
Ma/acky poskyŕ/a mesŕu úver
vo výške 73 m/7. Sk na dobu
osem rokov za úče/om výsŕav
by spomínaného die/a.

Vec/ ma/eŕkové
V ŕomŕo bode bo// prerokované
ž/adosŕ/ občanov o prevod
v/asŕnícŕva
byŕov
formou
kúpno - preda/ných zm/úv,
ž/adosŕ/ o kúpu nehnuŕe/'nosŕí
a zm eny Ĺ/zemného p/ánu
síde/ného úŕvaru Sŕupava .

/nŕerpe/ác/e
V ŕomŕo
bode
programu
pos/anc/ ž/ada// . - z/sŕ/f
ma/Vŕe/'a
pozem kov
pod
garážam/ pr/ /\vane, upozom/7/
na m ožné porušen/e mesŕske/
kana//zác/e ťažkým/ nák/adným/ voz/d/am/ parku/uc/m/ pr/
byŕovkách na u/. Pužovej.
Ďa/e/' upozom/7/ na nedokončen/e ŕerénnych úprav komun/kác/e a chodníkov po rea//zác/7
vodovodne/ prípo/ky na u/.
Boŕŕove/'. Pos/anc/ upozom/7/ a
ž/ada// pr//ať opaŕren/a v súv/s/osŕ/ s nadmerným výskyŕom
poŕkanov a /ných h/odavcov na
síd//skách. Ž/ada// ŕ/ež vyriešiť
odkana//zovan/e dažďových
vôd na u/. Lipové/', rozmiesŕnen/e smerných
nádob
na
Piavne/ u//c/ a zásadné r/ešen/e parkovania moŕorových
voz/die/ na Mávne/ u/ici.
/Va záver pos/anci pri/a/i uzne
senie a primáŕor oznámi/, že
na/bi/žšie zasadanie M sZ sa
bude konať dňa 30. júna ŕ.r. v
zrekonšŕruovane/ zasadačke
mesŕského úradu.

Činnosť mestskej potícic
V období od 7. /anuára do 30.
aprí/a 7998 pr//a/a mesŕská po/íc/a v Sŕupave 278 oznám ení od
občanov. /Va zák/ade n/cb a pr/
prav/de/ných konŕro/ácb mesŕa
bo/o vykonaných 227 zásahov, z
kŕorýcb.
34 príp ad ov bo/o
odovzdaných
OO
PZ
SP
Sŕupava, v šŕyrocb prípadoch
bo// O O P Z S P o d o vzd a n í
zadržaní páchaŕe//a, č/ osoby
h/'adané.
Prosŕrednícŕvom pu/ŕu cenŕrá/nej ochrany bo/o oh/ásených 36
narušení objekŕov. M sP zasabova/a pr/ dev/aŕ/ch dopravných
nehodách /váčš/nou bez zranen/a/ kŕoré prevza/a dopravná
a/ebo d/a/'n/čná po/íc/a, pr/ šŕyroch bo/a nevyhnuŕná regu/ác/a
cesŕnej premávky h//adkou, až
do príchodu šŕáŕnej po/íc/e. M sP
as/sŕova/a pr/ //kv/dác/i šŕyrocb
váčš/ch p o ž/arov, kŕoré vzn/k//
pr/ rozšíren í ohňa z pá/en/a
gumy a káb/ov, ďa/ej zasahova/a pr/ ôsm/ch rozs/ah/ych
pož/aroch / /es, v/nohrady,
m/esŕna sk/ádka/. ku kŕo/ým bo//
phvo/aní dobrovo/hí i p rofes/oná/n/ pož/arn/c/. P/zadka r/eš//a sedem prípadov výŕržnosŕí
väčšinou na c/nŕor/nocb, parkov/skách a v pobosŕ/nsŕvácb.
Zasahova// pr/ nešení 35 prí
p adov narušen/a obč/anskeho
spo/unažívan/a, 72 prípadoch
narušen/a nočného k/'udu. /V/e
novým yavom sú zásah y voč/
bezdom ovcom a osobám pod
vp/yvom a/koho/u, kŕoré prespá
vajú na cesŕách, chodníkoch a v
p/vn/c/ach byŕových domov. Pr/
up/aŕňovaní VZ/V mesŕa zasahova/a M sP v 77 prípadoch nedodrž/avan/a podm/enok sŕanovených pre chov psov. V 73 prí
padoch
bo/a
z/sŕbvaná

ŕoŕožnosf u podozr/vých osôb,
posádok voz/d/e/ podozrivo sa
zdržu/úc/ch
v
nesko/ýcb
nočných hod/nách na parkov/skách, pred obchodm/ a osôb
zdržuyúc/ch sa vo vchodoch
byŕových domov. Okrem ŕýchŕo
prípadov b//adky zasahova// v
prípadoch drobných krádeží,
výŕržnosŕí, zaberan/a verejného
pr/esŕransŕva , zneč/sŕovan/a
ž/voŕného prosŕred/a vypúš
ťaním
odpadových
vôd
a
vyŕváraním nepovo/ených sk/ádok, pokusov o v/áman/e, nehôd
a zranení, pr/ kŕo/ých h//adky
poskyŕova// prvú pom oc a/ebo
pr/vo/a// /ýcb/u /ekársku pomoc.
/Va zák/ade oznám ení občanov
bo/o v 50 prípadoch ude/ené
pokarhanie priamo na m/esŕe, v
4 prípadoch pácbaŕe/' ubrad/7, č/
naprav/7 vzn/knuŕé škody, n/ekŕoré prípady nebo/o m ožné
vyr/eš/ľ pr/amo na m/esŕe, preŕo
bo// ob/asňované na mesŕskej
po/ícii.
7ú bo/o ŕ/ež ob/asňovaných 30
zaŕ/a/' zaev/dovaných phesŕupkov z ŕoho . 77 phesŕupkov proŕ/
obč/anskemu spo/unažívan/u a
rušen/u nočného
k/'udu,
9
mayeŕkovýcb pr/esŕupkov, 3 v
súv/s/osŕ/ so zaberaním verej
ného pbesŕransŕva, 6 pr/esŕupk ovn a úseku ochrany ž/voŕného
prosŕred/a. Z ŕýchŕo pr/esŕupkov
bo/o 72 vyr/ešených pokarhan/m, 7 u/ožených záznamom,
jed en posŕúpený OO P Z S P
Sŕupava, jed en posŕúpený OÍ7
Ma/acky 6 phesŕupkov zosŕáva
v šŕád/u objasňovan/a, ŕr/ bo//
vyr/ešené b/okovou pokuŕou vo
výške 550,- Sk.
Micha) M orgenštem
náčetník M sP

Sponzori a ihriská
V čase výsŕavby byŕových domov
sa naš/o m/'esŕo aj pre /bhská. V
pos/edných rokoch /en cbáŕra// a
posŕupne bo// //kv/dované vanda/ským vyčíňaním / nevš/mavosŕbu
P/eskov/ská sa zmen/7/ na „
v//<a//šŕza", drevo /av/č/ek práchn/ve/o a náŕery z pre//ezok bo//
vdáčnou hádankou pre pamáŕnikov Pnmáŕor mesŕa os/o v// ŕunajš/cb pod/iz/ŕaŕe/bv s výzvou, aby
pre vza// zášŕ/ŕu nad deŕským/
/hhskam/ a na v/asŕné nák/ady
sponzorsky /ch uprav///, pripadne
vy/epš/7/. Výzva sa sŕreŕ/a s k/adnou odozvou a už zača// práce na
/hr/skácb na u/. Bezručovej
(/saŕronáŕ
prevza/o
mesŕoj,
M/ynskej fŕa Cevaserv/s), pred
byŕovkou na Že/ezn/čnej u//c/

(/a Sŕavm/'xj a za byŕovkam/ na
P/avnej u//c/ (ŕa
Srdečná
vdáka
za
ŕakúŕo /n/c/aŕ/vu/
Za zamys/en/e však sŕo/í, aký
majú vzťah obyvaŕe//a ŕýchŕo
dom ov k svojmu
oko//u a
konkréŕne / k /hnskám. Veď na ŕo,
aby n/ekŕo vyŕrho/ z p/eskov/ska
obrovskú buhnu, oprav/7 /av/čku
a/ebo naŕre/ pre//ezku, hádam
ešŕe nepoŕrebu/eme sponzorov/
Zvyk// sme s/ na pokosené
ŕrávn/ky, zb/'eran/e pap/erov a
odpadkov oko/o byŕov/ek pracovn/km/ ŕechn/ckých s/už/eb, už /en
chýba vyč/sŕ/Y a uprav/f /hhská.
V/asŕne je ŕo úp/ne jedno, sŕač/
zabuchnúť dvere svo/ho byŕu a po
nás poŕopa/ Odcudzu/eme sa
svojmu oko//u /mesŕu, vážení/

F

Dieťa

a

Čo by sme ma// t/rob/H aby
naše ď/eťa dokáza/o odm/eŕnuť
drogtv?
/. Budíme d/eŕ'afu vzorom .' mode/om poz/ŕívnebo pr/sŕupu k ž/voŕu,
uč/ŕ' díefa môžeme s/ovom, vycbovaf môžeme /en prík/adom /
//. /Vaučme sa p očú vaf. pravda a
oŕvorenosf poŕrebu/ú phmerané
podm/enky. Len ŕen, kŕo v/e počú
va f, má šancu dozved/ef sa a
získaf dôveru.
/Vezabúdajme
však, že ved/ef s/ vypočuf a
poc/iop/f nemus/ vždy znamenaf
a/ súb/as/f s počuŕým.
///. Pomáha/'me d/efafu budovaf
zdravé sebavedom/e .* nešeŕnme
pocbva/ou, ak s/ ju d/efa zas/úž/.
Dávajme mu najavo svoju /ásku.
nekr/ŕ/zujme svoje d/efa / s/
neschopný/ - a/e je/?o správan/e /
ŕo čo s/ urob/V, bo/o r/skanŕné,
mobo/ s/ s/ ub/íž/ŕ/. Sebavedomý
č/ovekje odo/nejší.
/V( /Vaučme ho povedaf/V/B/ /M ŕo
nerob/me, d/efa /ahš/e podŕa/me.
Soc/á/na zručnosť o dm/e ŕaf sa dá
ŕrénovaf. Sŕaňme sa ŕrénerm/
svoj/io d/efafa.
\/ ŕa/iajme za jeden povraz; v
rod/ne medz/ rod/čm/ by v záu/me
d/efafa ma/a ex/sŕovaf dobodá o
jednoŕnej výchove. Dvojkoľajná
v/chova / čo mama zakáže, oŕec
do vo/// je závažným hz/kom, že
d/efa bude vždy hľadaf cesŕu
ľabš/ebo odporu.
V/. /Verobme z ŕémy D ROGY an/
aŕrakc/'u, an/ ŕabu / zakázanú
ŕému/. Získajme s/ zák/adné /nformác/e, aby sme na ŕvrden/a der/ a
/cb argumenŕy o drogacb dokáza//
daf proŕ/argumenŕy.
V//. Zdrav/e . nehovorme o zdrav/
/en ako o n/ečom, čo je dó/ež/ŕé.
Ved/ne seba / naše der/ k jebo
akri vnemu pos//ňovan/u, aby sme
bo ma// v úcŕe.
V///. Vo/'ný čas; nasmeru/me svo/e
d/efa na kva//ŕné prež/van/e
voľného času, spo/u v rod/ne
a/ebo
s
dobrou
skup/nou
vrsŕovníkov mimo rod/ny. /Rod/č
má m af preb/'ad o ž/voŕnom šŕý/e /
dennom programe svojbo d/efafa.
Predchádzajme
konzumnému
ž/'voŕnému šŕý/u / ŕe/ev/zor, počúvan/e budby, počíŕačové bry /*

j RoÁfovanŕa a sŕreŕní/ŕ/a
pr/máŕora
;!*Pn prí/ež/ŕosŕ/ konan/a Cha//en;ige Day 98 navšŕív// pr/máŕora
mesŕa Sŕupava pn'máŕor parŕneriiského mesŕa 77sovec Bc. Peŕer
M/ná č. kŕorý /nľormova/ o možno;isŕ/ach spo/upráce oboch m/esŕ vo
ijvšeŕkých ob/asŕ/ach. Okrem/ného
;ipre/'av// záu/em o s/ávnosŕ/ kapu;isŕy a ponúko/ možnosŕ/ spo/upra;covaf v ob/asŕ/ ŕuhzmu, podn/ka;in/a /'ku/ŕúry
:#Phmáŕor mesŕa rokova/ so zás:ŕupcam/ ZVaK o n'ešení oŕázky

droga
chodenie /en ŕakbezc/e/ňe von/a
nude. Ponúkn/me svq//m defom
množsŕvo
a/ŕemaŕív
ŕráven/a
voľného času.
/X. Ma// by sme ved/ef rozozná vaf
varovné s/gná/y ; poč/aŕočné pre
javy sympaŕ/zovan/a s drogám/,
aby sme pred/š// väčším prob/émom i ce/ožívoŕnému prob/ému,
kŕorým je závf's/osf od akejkoľvek
/áŕky / od n/koŕínu, mahhuany až
po heroín/ a/ebo návykovej činnosŕí / paŕo/og/cké - chorobné
hráčsŕvo/.
X. Zdravé prav/d/á v rod/ne ;
pomáhajú predchádzaf prob/émom s drogám/;
- ž/aden a/koho/, c/gareŕy a/ebo
/né drogy u nep/no/eŕýcb
- jasné prav/d/á ph porušen/
spo/očných dohôd
- prav/d/o ŕzv. ŕvrdej /ásky, kŕoré
zamedzu/e úsŕupkom a ved/e k
právu na konŕro/u. Zákaz návšŕev
hz/kových m/esŕ; k/uby, več/erky u
nep/no/eŕýcb aŕd!
Havránková Zd., MŠ J. Krá/Ta

Gaštanová aiej
Mnohí nevehacky / s povzdychom
s/edova// „drasŕ/ckú obr/ezku"
mobuŕných a sŕarodávnycb gašŕano^ kŕoré /emu/ú „gašŕanovú
a/ej"
pr/
býva/om
šŕáŕnom
rybársŕve.
Osŕn'bané
doho/a
vzbudzova// nedôveru a má/okŕo
veh/, že opäf ož//ú, zaze/ena/ú sa.
Tbhŕo roku sa spamäŕa// a svo/ou
novou fazónou doŕvárajú veľm/
pekné prosŕred/e pokračovan/a
Zámockého parku. Ož/// a rad/ká/ny zákrok sa ukáza/ byf úč/nnou
//ečbou chorobám/ posŕ/hnuŕých
sŕromov Predčasné usycban/e //sŕov a odum/eran/e p/odov je však
spôsobené p/esňoyým ocboren/m,
kŕoré možno úč/nne //kv/dovaf /en
chem/ckým posŕrekom. 7en je
ŕ/nančne náročný a vzhľadom na
roz/obu / po/obu sŕromorad/a / z
prakŕ/ckébo bľad/ska fažko rea/ízo vare iný. Ďa/š/e mes/ace ukážu,
č/ s/ príroda porád/ sama, a/ebo
zosŕane na ľudbch ako s/ porad/a
so záchranou jed/nečnej prírodné/
pam/aŕky.

prevodu mesŕského vodovodu.;
Dohod// sa, že mesŕský vodovod;
po schvá/ení phvaŕízačného pro-;
jekŕu m/n/sŕersŕvom pnvaŕ/zác/e;
SP, pre/de do majeŕku mesŕa.
wPhmáŕor mesŕa navšŕíví/ dňa 20.;
mája mesŕo í/so vec a sŕreŕo/ sa s;;
ŕamo/ším prímáŕorom a koordíná-;
ŕorm/ podujaŕ/a Cha/íenge Day 98.;
/Va sŕreŕnuŕí d/skuŕova// o prob/é-;
moch samosprávy, ŕepe/nébo;i
hospodársŕva, spo/upráce mesŕa;
s podn/kaŕe/bi/
a konkréŕnych;
možnosŕ/ach spo/upráce v ob/asŕ/;:
šporŕu a ku/ŕúry.
;

Neromantické zátišia Stupavského potoka

Stupavský potok tečúci v časti pod „Bitúnkom" a smerom na Žabáreň sa
nachádza v hroznom stave. Nie je znečistený len konármi a kom unál
nym odpadom. Miesto posledného odpočinku v jeho koryte našli i pneu
matiky. Ľudská bezohľadnosť nemá dna a postupne napĺňa dno koryta
Stupavského potoka odpadom. Najvyšší čas zasiahnuť - v prospech
životného prostredia, v prospech dobrého mena Stupavčanov!

Mesŕs/rý úrad po re/ronšírM/tc//
Koncom mája bo// ukončené
rekonšŕrukčné práce na budove
mesŕského úradu. V budove bo/a
zavedená nová e/ekŕro/nšŕa/ác/a,
bo// urobené poč/ŕačové a ŕe/eŕónne s/eŕe. Odsŕrán//a sa v/hkosf
sŕ/en, nahodené bo// nové om/eŕky, chodby a pr/esŕory bo//
vymaľované. /Va chodbách a v
kance/ár/ácb bo// po/ožené nové
pod/ahy,
v
komun/kačnýcb
pr/esŕoroch bo// na/nšŕa/ované
podhľady. Zároveň bo// vykonané
úpravy
/nŕeneru,
kŕorý
bo/
dop/nený sv/eŕ/d/am/, zrkad/am/
aŕd'. /Vovým nábyŕkom a sweŕ/d/a

m/ bo/a vybavená / zasadac/a
m/esŕnosf úradu. Pekonšŕrukc/a
budovy sa ŕýka/a /en /nŕeneru. S
vonkajším/ úprava m/ sa uvažu/e
až neskôr s rým, že budove sa phnavráŕ/ pôvodný secesný vzhľad /
posŕavená bo/a v r 7970/. Zároveň
sa bude heš/f / parko van/e ph
budove úradu. Budovy mesŕského
úradu, vm/nu/osŕ/ radn/ce, paŕh// k
najkrajším sveŕským sŕavbám,
preŕože reprezenŕova// moc a
bohaŕsŕvo m/esŕ. Sŕupavskýmesŕský úrad sa sŕa/ dôsŕojným
m/esŕom, kŕoré reprezenŕu/e naše
mesŕo a jeho obyvaŕeľov.

Rozšírenie zdravotných služieb
Mesŕo Sŕupava pokraču/e v zab ezp ečovan í zdravoŕnýcŕ? s/už/eô
v ŕuna/'šom zdravoŕnom sŕredisku. Pr/pravu/'e sa rozšíren/e
pr/esŕorov pre reí?ab/7/'ŕačné sŕred/sko a dop/nen/e zariadenia a
prísŕrq/'ov. V na/biížše/ doóe óude pre pacíenŕov oŕvorená nová
d/aóeŕo/og/cká ambu/ancia. D/aóeŕo/óg MĽDr. M. Jackuí/aková
dosŕaía od mesŕa sú/i/as na zriadenie amóu/ancie, kŕorá bude
oŕvorená pravdepodobne od 7. yú/a. Rozšírením zdravoŕníckycŕi
s/užíeb sa mesŕo snaží zm/emíŕ* dopad zdravoŕnýcľi proó/émov
na občanov, kŕorí za špecíáinymí siužbami musia cesŕovaf do
nemocníc.

Sŕavebné práce sa zača//
Meďz/ radom byŕov/ek na u/.
f?í/žove/ sa zača// sŕavebné
práce spo/'ené s presŕavóou
výmenn/kove/ sŕan/ce a vybu
dovaním nove/ koŕo/ne v
sú/aďe s pro/ekŕom Tepe/né/io
/lospoďársŕva mesŕa Sŕupava.
Súbežne sa /nonŕu/ú n ové
preď/zo/ované
ŕepe/né
rozvody v 5 výmenníkových
sŕan/c/acŕi. \/ šŕád/d rokovania
j e rea/ízác/a sŕrednoŕ/aké/io

p/ynové/io rozvodu. S výsŕavbou rozvodu sa začne v
do/i/'adne/ d o ó e na ŕrase
Jííemn/cké/?o u/.- Lipová S/a/anskéŕio - Z/PP - Ružová koŕo/ňa. Sŕavba, kŕorú reaí/zuye Jo/inson conŕro/ v spoíuprác/ s mesŕom Sŕupava, kŕoré sa
na financovaní pro/ekŕu po
dieľa č/asŕkou 73 m/7. Sk má
Ďyf dokončená do začaŕ/a
vykurovace/' sezóny.

<?
S/?e/n Kráľov ďeŕsAýc/r č/ŕafe/bv v Koš/c/acŕ?
Po v/aňajšom prvom ročn/ku
ce/os/ovenského snemu Kráfov
deŕských č/'ŕaŕefov sa aj ŕenŕo rok
uskuŕočn//o v dňoch 72.-74.5.
druhé sŕreŕnuŕ/e „Grafov" vo výchoďos/ovens/(ej
meŕropo/e
v
Koš/c/ach. Ja, ako kráľovná deŕ
ských č/ŕaŕefov Sŕupavy som sa
spo/u so spo/už/ačkou Janou
Beerovou /2. m/esŕo/ zúčasŕn/7a
ŕohŕo zaujímavé ŕ?o podujaŕ/a.
Všeŕko sa zača/o dosť d/ho u cesŕou v/akom do Koš/c, a/e prvé
sŕreŕnuŕ/e s rýmfo mesŕom nám
pomoh/o hneďzahudnúťna únavu
z cesŕy. L/byŕované sme Ďo// v
hore// /Scadem/a, neďa/eko od
h/avného koš/ckého námesŕ/a.
H neď poobede ho/a pre nás
pňpravená preh//adka ku/ŕúrnych a
h/sŕor/ckých pam/'aŕok. Prezre//
sme s/ Dóm sv. /S/žheŕy - prekrás
nej ŕeraz obnovenej /(u/fúrnej
pam/aŕky - jednej z dom/nánf
mesŕa Koš/c. Popr/ ňom v nás
zanecha/a h/hoké dojmy a/ návšŕeva M/k/ušovej vázn/ce.
Kedže ŕoŕo podu/aŕ/e sa kona/o

predsŕavy o kn/žn/c/ hudúceho
ŕ/s/croč/a.
P o o h e d e sa kona/a preh//adka
Koš/ckého z/aŕého pok/adu a
expoz/c/e „ sŕoroč/a v umenz". Po
Východos/ovenského
návšŕeve
múzea sme sa vráŕ/7/ do ku/ŕúrneho sŕred/ska Južan, kde sa
rozprúd/7/ hesedy so sp/so vare/m/
pochádzajúc/m/ z reg/ónu. Vo
večerných hod/nách sme obd/vova// krásu „sp/evajúce/ fonŕány" a
vychuŕnáva/z prenos z d/vad/a
Janka
Borodáča
„D/abo/ské
hus/e". Koncerŕ sme s/edova// ph
fonŕáne na ve/kop/ošnej obra
zovke, um/esŕnenej pred d/vad/om. V pos/edný deň nášho pobyŕu v Koš/c/ach najprv
vyp/n//a
návšŕeva Koš/ckej ZOO, v kforej
sme ahso/vova// rôzne súťaže.
Osŕaŕný
čas sme sŕráv/// ešŕe
pozná van/m pam/aŕok mesŕa
Koš/c v jeho cenŕre.
Cesŕa domov ho/a s/ce únavná a
d/há, no poh/ad z okna, kŕorý sa
nám
naskyŕo/,
sŕá/ za
ŕo.
Prekrásne, majesŕáŕne 7aŕry/ešŕe

Poď ŕýmŕo názvom pozývam e m/7ovn/kov dychové/ hudby na už
šŕvrŕý ročn/k preh//adky dychových orchesŕrov. 7rad/čne sa je/
zúčasŕňu/u dychovky z ce/ého reg/ónu a nebude ŕom u /nak an/
28 júna ŕ.r., kedy o 74.30 ,s/ávnosfným/ fanfáram/ z veže
farského kosŕo/a v podan/ Vese/e/ m uz/ky odšŕarŕu/e ŕohŕoročná
s/ávnosf dychové/ hudby. Spo/uorgan/záŕorm/ podu/aŕ/a je
Ma/okarpaŕské osveŕové sŕred/sko. Zosŕáva /en pr/af s/ pekné
počas/e, osŕaŕné je zabezpečené. Pozývam e ŕeda vere/nosf v
nede/'u 28. júna do amf/ŕeáŕra Bom/k, kde od 75.30 hod.zač/na
preh//adka dychových orchesŕrov - Sŕupavská knd/ovka 7998.
-msks-

Ad una ccrda
V ráme/ medz/národného fesŕ/va/u
chrámových zborov/^d una corda,
kŕorého druhý ročn/k sa už
ŕrad/čne kona/ v Pez/nku, s/
Sŕupavčan/a moh// vypočuť kon
cert v podan/ zboru /Sdoremus z
Vráb/bv íenŕo ce/os/ovenský /
svoj/m z/ožen/m/ zbor úč/nku/e
pod veden/m profesora Dušana
B/7/a a svojou /nŕerpreŕác/ou paŕr/
bezpochyby
medz/
naj/epš/e
s/ovenské zbory. Poŕvrd//o sa ŕo /
na s/ávnosŕnom ga/akoncerŕe v
Pez/nku, na kŕorom vysŕúp///
všeŕky zbory .* Pome/ko Chorá/
Ensemb/e/Pb//ade/pb/a, L/S/S/,
Kanŕore/ Graz /Grac, Rakúsko/
Vesna / Moskva, Rusko/ /Sd una
corda /Pez/nok,SP/ a /Sdoremus.
Ga/akoncerŕ, z kŕorého rob/7a záz
nam SÍV^ bo/ aj pocŕou pezinské
mu rodákov/ hudobnému sk/adaŕefov/ profesorov/ Ľudov/ŕov/

Pa/ŕerov/.
Dósŕojným zavŕšen/m fesŕ/va/u bo/
spo/očný prednes sk/ad/eb z ŕvorby s/ovenských auŕorov Pesŕ/va/,
kŕorý sa kona/ pod zášŕ/ŕou Združen/a /Sd una corda vspo/uprác/ s
mesŕom Pez/nok a organ/zác/ou
Pax Chr/sŕ/ S/o vak/a, sa ŕýmŕo
zarad/7 medz/ významné podu/aŕ/a
venované chrámovej hudbe na
S/ovensku. Sŕupava sa sŕa/a je d 
ným z hosŕ/ŕe/škých m/esŕ fesŕ/va/ových koncerŕov a ŕo vdáka pod
pore mesŕa Sŕupava ŕomuŕo podujaŕ/u. Pez/nčan/a sú hrd/ na svoj
fesŕ/va/, o čom svedč//a / význam
ná ŕŕnančná a maŕeňá/na podpora
zo sŕrany n/e/en mesŕského úradu,
a/e predovšeŕkým podn/kaŕefov.
Ďakujeme Farskému úradu v
Sŕupave za všesŕrannú podporu
pn* organ/zovan/ koncerŕu.
-msks-

D/vade/né predsŕaven/e

/Vaše d/evčaŕá pred hudovou koš/ckého mag/sŕráŕu
počas Dn/ mesŕa Koš/c, večer
pred hudovou Mag/sŕráŕu sa kona/a módna show, po kŕorej sa
naša ná/ada ešŕe vy/epš//a.
Druhý deň ho/ dňom s/ávnosŕn ^ o o^ o rM ^ / í
ského snemu Krá/ov č/ŕaŕefov v
ku/ŕúmom sŕred/sku Južan. /Va
ŕomŕo rokovan/ ho// ohodnoŕené
naj/epš/e a najkrajš/e //ŕerárne
a/humy a v/asŕná //ŕeráma ŕvorha.
Obdarované ho// aj všeŕky der/ a
kn/žn/ce, kŕoré sa snemu kráfov
zúčasŕn///. Deŕskz č/ŕaŕe//a vys/ov///
ŕ/ež svoje názor/ na poskyŕované
s/užhy vo svoj/ch kn/žn/c/ach a

zasnežené/^
krásne
zákuŕ/a
s/ovenskej pr/rody, ŕo všeŕko
zosŕane už /en v spom/enkach.
Záverom by som chce/a po dá ko
vá ť
p.
Obada/ovej
za je j
sŕarosŕ/Zvosľ a chv//e, kŕoré s nam/
sŕrávf/a počas pobyŕu vKoš/c/ach..
Odporúčam všeŕkým deťom, aby
sa do ŕe/ŕo súfaže zapoj///, preŕože
n/e/en sŕreŕnuŕ/a s kn/žným/ hrd/nam/, a/e a/ /né poznaŕky a vedomosŕ/ /en rozš/r/a náš obzor. Veď
urč/ŕe pre vás n/e je neznáme ŕo
známe hes/o „ Kn/'ha - na//epš/
pnaŕef č/o veka".
Khsŕ/na C/dy/ová

Záhorácky s/áv/ček
V Ku/ŕúmom dome v Sŕupave sa 3. júna ŕ.r. uskuŕočn// už druhý ročn/k
nesúťažne/ preh//adky v prednese fudovej p/esne deťmz predško/ského
veku. Pod zášŕ/ŕou Okresného úradu v Ma/ackách - odboru ško/sŕva a
ku/ŕúry bo// na preb//adke zasŕúpené všeŕky maŕerské ško/y v okrese
Ma/acky. MsKS Sŕupava a phmáŕor mesŕa Sŕupava garanŕova/z podujaŕ/e, kŕoré svoj/m zameran/m podporu/e vzťah k /údovej ku/ŕúre a je j
uchovávan/e / v dnešnej moderne/ dobe.
-ps-

/Veúnavne a každoročne sa //ŕerárno-dramaŕ/cký odbor pň Zák/adnej
ume/ecke/ ško/e v Sŕupave snaž/ našŕudovaŕ so ž/akm/ d/vade/né predsŕaven/e. Pod veden/m p.Ofgy Zá/esňákovej sa opáŕpodaň/o prekvap/f
sŕupavskú verejnosť d/vade/ným predsŕaven/m rozprávky - Snehová
krá/bvná. /Vašŕudovať muz/ká/ je s/zyfo/ská práca, preŕože je ŕo „jed
noročná rasŕ//nka", neopakovaŕefná a vzhfadom na herecké obsaden/e
ž/akm/ - odchádza vždy do nenávraŕna. /Vapňek ŕomu vždy ŕo sŕoj/ za
pokus / námahu zap/sať sa do h/sŕóne pokračovan/ d/vade/ných predsŕaven/ ume/eckej ško/y. Okrem predsŕaven/a pre ž/akov ZŠ sa kona/o
4 mája verejné predsŕaven/e.

Ľúpežn/cŕ v Sŕupave
/Vehojŕe sa, nehroz/ nám /úpežné
prepadnuŕ/e pod ŕýmŕo zauj/mavým názvom sa uskuŕočn/ v
dňoch 3. - 5. jú/a ŕ.r m/moňadny
z/azd „Ľoupežn/kú"- abso/venŕov
Vyšš/ ovocn/cko - v/naŕské a
zahradn/cké ško/y v Ľedn/c/,
ročn/k f 948-52. íed a všeŕko
vážen/ pán/ v rokoch, kŕor/ s/ svo/
vek nephpúšťajú, naopak snaž/a
sa zach ovať opŕ/m/sŕ/ckého a
m/ad/ckeho ducha. /S prečo práve
v Sŕupave? Muž preŕo, že jed/ným
S/ovákom a Sŕupavčanom, abso/venŕom ŕohŕo ročn/ka je p. Pudo/f
/Spošŕo/. Pre svoj/ch spo/už/akov
pr/prav/7 bohaŕý
program
v
Sŕupave / v b//zkom oko//. Možno
„/úpežn/c/" budú/nšp/rovať kzorgan/zovan/u podobných sŕreŕnuŕ/.

Veď napr/k/ad v Zohore sa už
ŕrad/čne konajú sŕreŕnuŕ/a päťdes/aŕn/kov a sŕreŕnúť fud/, s kŕo/ým/ sme prež/// m/adé roky svo/ho
ž/voŕa, má vždy svoje čaro a
zvfášŕnu s//u „pňnavráŕen/a pamáŕ/
a spom/enok". /S „/úpežn/kom"
prajeme pekné počas/e a pr//emné záž/ŕky zo sŕreŕnuŕ/a v našom
mesŕe.

ZáňorácÁre oÁr/enŕfo
Dnes . pr/'rovnan/a
B/eh á ja k s naso/enú r/cú.
Vrc/ sa jak Kača f čep/c/.
Sv/eč/ mu ŕo ja k sv/ň/ seduo.
Proŕahu/e sa jak pes na
pazderú.
Je /ch jak v hrnc/ krúpú.
V/p/ná sa jak žaba na orech.

CMMtf/VCF M ľ /99F
fDkončen/e zo Sírany 7J
/Va zasŕávkach sa nedajú roh/ŕ
„o/ymp//ské hry", preŕo neho/o
ŕreba ohŕňať nos nad snahou ŕých,
čo ŕam „poskakova//". V eď po
návraŕe z práce sa ponúka// dá/š/e
možnosŕ/, ako sa akŕ/vne zapoj/f a
kŕo naoza/ chce/, pr//ež/ŕosť urč/ŕe
využ/7. Medz/ akŕ/vny pohyb sa
ŕoŕ/ž ráŕa/a / chôdza, jazda b/cyk/om a abso/vovan/e „škô/ky" bo/o
/en skúškou dobrej mys/e a zmys/u pre humor. V partnerskom
mesfe 7*/sovec odšŕarova// Cha//enge Day o 7.30 hod/ne.
V ŕom čase sa už v Sŕupave
zaregf/sŕfova/o 664 občanov
Športový deň na ško/ách
Veden/a zák/adnej, osob/ŕnej a
maŕerských
škó/ v Sŕupave
priprav/// pre der/ športový deň
p/ný pohybových akŕ/'viŕ a šporŕových zápo/ení. /Skŕívne sa do
n/ch zapoj/// /* uč/ŕe//a n/e/en ako
organ/záŕon, a/e ako špo/tovc/.
Využ/7/ n/e/en areá/ škó/, a/e vyš//
s/ na šŕad/ón, ŕen/sové kurty na
/úky / do amň'ŕeáŕra. Ško/ác/ /
škó/kah sa okrem ŕoho zapoj/7/ /do
podujaŕ/ organ/zovaných pre ve
rejnosť pn Ku/ŕúrnom dome. /Va
Ško/skej u//c/ od 74.00 bod/ny preb/eha/a súťaž preŕekárov na
ko//eskových korču//ach a skaŕeboardocb. Ceny pre naj/epš/ch
venova// organ/záŕon podu/aŕ/'a a
zdravoŕná po/sťovha Perspekŕ/va
a.s., kŕorá bo/a h/avným sponzorským partnerom Cha/Zenge
Day 98.
Domov dôchodcov v pohybe
Vedenie domova /odborní pracovn/c/ pn'prav/7/ rozcv/čku s hudbou,
kŕorej sa zúčasŕn/// všeŕc/ mob//n/
obyvaŕe//a domova. Pre sŕarčekov
a sŕarenky bo/a rozcvička na
s/nkom prebhaŕom nádvorí pri/emným osviežením i radosťou.
Cvičenia pod vedením vrchnej
sesŕry p. Brúhove/ sa zúčasŕn/7a /
p. r/ad/ŕe/ka dr. /Vagyová . /Va
pravé po/udn/e pod veden/m p.
Kaŕonu pohybové akŕ/viŕypokračova/i vo ňŕness-cenŕre. Je chvá/yhodné, že veden/e domova ŕakýmŕo spôsobom phsŕúp/7o k organ/zác/7 Cha//enge Day a bo/o by
prospešné, keby sa uskuŕočn//o
v/acej podu/aŕ/, do kŕorých by sa
moh/i zapcj/ť/ obyvaŕe//a domova,
kŕor/ Ž//Ú v našom mesŕe.
l/ychádzka s pr/mátorom
S mohuŕným skandovaním der/ z
maŕerskej ško/y na u//c/ Pužovej a
der/ - hosŕi, kŕor/ nebo// reg/sŕrovaní, z maŕerske/ ško/y v 8ohnke zača/a vychádzka s phmáŕorom po ŕrase od farského kosŕo/a na Oboru. Podu/aŕ/a sa zúčasŕn/// / naš/ dôchodcov/a, kŕor/
úspešne abso/vova// nočný beh.
\/yše sŕovky účasŕníkov využ/7o
s/nečné
predpo/udn/e
na

prechádzku
v
ŕôni sŕromov
Zámockého parku. Zasŕav/// sa / v
hore// Park kde najmä der/ pr/v-

- 7/MMFC
hodinu narasŕa/. O 78.00 hod/ne
sme prekroč/// m/nu/oročný počeŕ
cvŕč/ac/ch, dos/ah//' sme 54%.

Vít^zi nočného Behu za zdravím
/ed//
rakúskych
účasŕn/kov
ŕen/sového kurzu do vyŕržen/a.
Der/ ŕu dosŕa// nanuky, dôchod
c o v a zahna// smäd nea/ko nápo/m/. V ŕomŕo čase sa reg/s-ŕrova/o v
Sŕupave
7842
občanov.
Phb/asova// sa cyk//sŕ/ / ŕ/, čo pracova// doma na záhradke.
Prvé porovnanie výs/edkov
Pr/ sŕreŕnuŕí organ/záŕorov zo
Sŕupavy a z 7/sovca sa obe sŕrany
dohod//, že prvé porovnan/e
výs/edkov sa uskuŕočn/ o 74.00
hod/ne. S napáŕ/m sme očakáva//
ŕú „osudnú" cbv/7u, kedy sa
dozv/eme, ako v/asŕne sŕoj/me,
ako sme sa snaž///. /Va naše ve/ké
prekvapen/e dopad// sme aspoň o
74.00 vefm/ dobre, preŕože v
í/sovc/ sa reg/sŕrova/o 603
občanov; čo predsŕavu/e 74% a v
Sŕupave 2569, čo predsŕavu/e
32,8%. TVsovčan/'a však ma// pred
sebou športové akŕ/v/ŕy v ško/ách
a podn/koch, kŕoré ešŕe môžu
hadne zam/ešať karty a/e v ŕom
čase sme vysoko v/ed//.
Športové popo/udn/e
Športové akŕ/v/ŕy pokračova// / v
popo/udňajš/ch hod/nách - pri
Ku/ŕúrnom dome, v ŕe/ocv/čn/
ško/y ŕrénova//' hádzanáh, /úŕba//sŕi ž/ac/ / „sŕar/ pán/", cyk//sŕ/ sa
vybra// k Morave , ženy a d/evčaŕá
cv/č/// aerob/c, v pos/7ovn/ach sa
pos/7ova/o a v záhradkách / na
po//acb sa us//ovne pracova/o.
Phŕom č/enky SČK us//ovne mera//
ŕ/ak. Der/ využ/// čas na dá/š/e
šporŕovan/e
a posŕupne
sa
phesŕor prŕ Ku/ŕúrnom dome
zapĺňa/ Sŕupavčanm/ v pohybe.
/Sj 77sovčan/a pr/da// a o 76.00
hod/ne zvýš/V počeŕ reg/sŕorvanýcb
až o 78%, pňčom rozd/e/ medz/
nam/ sa hroz/vo zn/ž// na 6%.
Sŕupavčan/a však opäť zabra// a
počeŕ phb/ásenýcb z hod/ny na

Beh 7erryho Foxa
Po prvýkráŕ sa v Sŕupave kona/
man/ŕesŕačný beh - spo/očne proŕ/
rakovine, pomenovaný pod/á jeho
/n/c/áŕora kanadského m/adika
7errybo Poxa. Kruŕ/ osud ho zas/aho/ vosemnásŕ/ch rokoch, kedy
v dós/edku rakov/ny kosŕ/ mu
ampuŕova// nohu. Pozhodo/ sa
vzopheť svojmu úde/u, zozb/era/
s/7y a ŕrénova/, aby sp/n/7 svoj sen
- uskuŕočn/ťbeb naprieč Kanadou
a zburcova/ tak všeŕkých /úd/ k
spo/očnému boju proŕ/ rakov/ne a
zb/erke ŕ/nanc// na podporu výsku
mu ŕejŕo zákernej choroby. /Va svoj
boj sa vydá/ 72. apr//a 7980 z
východného pobrež/a kanadskej
prov/nc/e /Vevľfound/and na ŕrať
„maraŕônu nádeje". Za 743 dní
ubeho/ 5 565 km, denne abso/vo
va/ v pr/emere 42 km. V íhunder
Bay v prov/nc// Onŕarío bo/ núŕený
svoj hrdinský maraŕón ukončiť.
Pakovina sa rozšín/a do prúc a 28.
júna 7987 ešŕe n/e 23-ročnébo
7erryho premoh/a. Zap/sa/ sa do
sŕdc m///ónov Kanadänov, sŕa/ sa
národným hrd/nom a z jeho
maraŕônu vzn/k/a ŕrad/c/a, kŕorá
pren/k/a za bran/ce Kanady.
\/ Sŕupave sa ŕohŕo behu zúčasŕn//o oko/o 40 bežcov; cyk//sŕov, kŕor/
abso/vova// ŕrať
v Zámockom
parku. Po/ož// sa rak zák/ad pre
budúcu ŕrad/c/u, veď nedávno sa
organ/zova// podobné bežecké
podujaŕ/a, kŕorých sa zúčasŕňova//
der/, m/ádež / dospe// a ŕo, čo bo/o
dobré, úspešné by sa ma/o dá/ej
podporovať.
Všetko má svo/ koniec
Deň športovan/a sa nezadržaŕe/he b//ž// k svojmu vyvrcho/en/u. Zb/era// sa pos/edné reg/sŕračné //sŕ/ny, v cenŕrá/nej reg/sŕrác// sa bekŕ/cky ráŕa/o, konŕro/ova/o, de///o, násob//o. Medziŕým

organizáŕohz 7*/sovca oznámi//, že
ukonč/7/ podujaŕ/e s výs/edkom.
7883 reg/sŕrovanýcb občanov, čo
predsŕavu/e
43,87
percenŕnú
účasť
Po oznán7en/ nášho
výs/edku tj. 4682 registro
vaných, čo predstavu/e 59,76
percentnú zapo/enost^ nám
úprimne b/ahože/a/i k víťazstvu.
Pr/mátor mesta 77sovec p. Peter
Mináč nás ešte inŕormova/, že
na
p o č e s ť nášho víťazstva
otvoriii v Hsovci „ Stupavskú
krčmu", v ktoré/ naše víťazstvo
a ich prehru dôsto/ne os/ávia.
P o ŕom neŕrpez//vým Sŕupavčanom oznám// o^c/á/ne výs/edky
súťaže pn'máŕor mesŕa Sŕupava.
Búri/vým poŕ/eskom a výkrikmi priŕomní pri/a// radosŕnú správu o
našom víťazsŕve. Pokračova/a
d/skoŕéka, íud/a bo// spokojn/, že
svojou akŕ/vnou účasťou, po
hybom a športovaním podpoh//
dobrú myš//enku a svoje mesŕo.
/Va záver
Myš//enka Cha//enge Day sa v
Sŕupave u/a/a. V porovnaním s
m/nu/ým rokom vzrásŕ/o percenŕo
zapojených o šesť percenŕ, čo pn
počŕe obyvaŕeíov predsŕavu/e cca
500 osôb. Podu/aŕ/e v porovnaní s
m/nu/ým rokom nebo/o rak bohaŕé
na ku/ŕúmy program, n/ekomu
možno
chýba/
ohňosŕroj.
Všeobecne organ/záŕor/ ŕohŕo
podujaŕ/a - s/ovenské mesŕá,
konšŕaŕova//, že vzb/'adom na ekonom/ckú s/ŕuác/u s/ nemôžu
dovo/iť organizovať ho vefko/epo a
nák/adne. V našom mesŕe je už
rad významných ku/ŕúrnych a
spo/očenských podu/aŕí, kŕoré sú
iínančne náročné a dosahu/ú
vysokú
úroveň.
Bude
ŕeda
príiežiŕosť vidieť i ohňosŕroj,
vynikajúcich ume/cov, hudobné
skupiny. Cba//enge Day ma/
ukázať, že športovať sa dá v
každom veku, v akýchkoľvek
jednoduchých podm/enkacb, ak je
snaha urobiť niečo pre svoj zdravý
živor. Dokáza/a ŕo nadpo/ov/čná
váčš/na Sŕupavčanov. Všeŕkým
prajeme ve/á nadšen/a a s//
pokračovať v športovaní.
Organizátor/ podu/atia Mestské
ku/túrne stredisko Stupava a
primátor mesta Stupava dTaku/ú
stupavským
ško/ám,
k/ubu
dôchodcov; vedeniu Domova
dôchodcov; ŕ/rmám, športovým
organizáciám, č/enkám SČK,
všetkým dobrovo/Trým organizátorom a pomocníkom za
aktívnu pomoc pri organizovaní
podu/at/a.
Mech ži/e dobrá myš/ienka,
ktorá dokáže spo/íť a os/oviť
také množstvo ľud/. /Vech ži/e
p/nohodnotného
životného
štý/u.
-ps-

sku ročná spúšŕ* a nepor/adok pn
konajner/ pr/sŕavenom na mesŕ
skom ŕrbov/sku. Prep/nený konŕa/ner n/kobo neodrad/, práve
naopak mnohým u/'abč/ prácu a
s pokojným svedom/m z/ož/a
svoj „pr/spevok" vedľa neho.
7enŕo sŕav preŕrváva, prav/de/ne
sa opaku/e. B ez sved k ov b ez
pr/snebo oka zodp oved n ých
orgánov, zaŕ/aľ bezŕresŕne na
nák/ady mesŕa a je h o občanov.
7"áŕo „v ý zd o b a " špaŕ/ vzhľad
mesŕa p očas v/kendov a ŕo s/
azda nezas/úž/me/

P O Ž V ^ / V K ^
Zák/adná ume/ecká ško/a
v Sŕt/pave pozýva do
Ku/ŕúmebo domu;
3. 6. o 19°°
na abso/venŕský konce/f
11. 6. o 19°°
na ŕanečný večer
16. 6. o 17°°
na vern/sáž abso/venŕskej
a záverečne/ výsŕavy
v/ŕvamébo odboru ZL/Š.

Ranná rozcv/čka pr/ Stupavské/ krčme

SŕreínMŕ/e
s

Rozcv/čka obyvaŕe/'ov Domova dôchodcov

p r/ m á ŕoro/ 7 ?

L/ž po ŕreŕ/ raz sa sŕreŕnú
najúspešnejší
ž/ac/
sŕupavských škó/ s pr/máŕorom
na s/ávnosŕnom pr//'aŕ/ pr/
prí/ež/ŕosŕ/ konca ško/ského
roku. 7ohŕoročné sŕreŕnuŕ/e sa
uskuŕočn/ v ponde/ok 29. júna
o 10.00 hoď/ne v sobášne/
s/en/ mesŕského úradu.

Cirkevné
s/ávnost/

Zraz ucasŕmkov vychádzky s pr/máŕorom

Ľeŕné /r/no
Mesŕské ku/ŕúme sŕred/sko ozna
mu/e, že od soboŕy 6. júna je v
prevádzke /eŕné k/no Bom/k.
\/ m es/a c/ jún sa bude pre m/e ŕaŕ'
každú soboŕu v čase od 21.00
bod. V pr/pade nepnazn/vébo po
čas/a sa ŕŕ/mové predsŕaven/e
uskuŕočn/v rovnakom čase vKu/ŕúrnom dome. Počas prázdn/n sa
bude prem/eŕaf každý uŕorok, šŕvrŕok a nedeľu. Program na me

siac jún; 6. 6. amer/cký sc/ -t/
fŕ/m V07RELEC - VZKR/ESfN/E., 13. 6. d/rŕ/ŕer ZSERA7EĽ
BOZKOM, 20. 6. akčný ŕž/m L.^.
L/MJE/VÉ SKL/rOČ/VOST/., 27.
6. amer/cký akčný ňf/m KRAJ//V/S P O L tC A J fO V

Po soboŕňa/som trhu
K eby /en po ŕrbovn/kocb, a/e aj
po občanoch a zváčša / cbaŕárocb zosŕáva každý v/kend ne-

soboŕu 6. júna o 15.30
hod/ne sa koná vo farskom
kosŕo/e
s/ávnosŕná
sváŕá
omša s ude/'ovaním sv/aŕosŕ/
birmovania. /Va pri/aŕie sv/a
ŕosŕ/ sa prípravu/e 150 bírmovancov. Sváŕú omšu ceiebru/'e
a
s v/aros ľ
ude/í
J. E. PhL/c. \//ad/m/r fiio, po
mocný biskup braŕ/s/avsko ŕmavske/' arcidiecézy.
nede/ú 14. júna sa koná
sváŕá om ša
s procesiou
Božieho ŕe/a.
H S/ soboŕu 27. júna o 11.00
pn/me v Košiciach
svŕaŕosf
kňazsŕva náš rodák a občan
mesŕa diakon Marek Marŕ/n
Jurčo. Za dar kňazsŕva bude
ďakovaŕ vo svo/'om rodisku
s/ávením pňm/cnej sváre/'
om še v nede/'u 5. jú/a o 10.00
hod vo farskom kosŕo/e v
Sŕupave.
(Tarský úrad)

Nezadržateľne sa blíži význam 
né výročie v dthoročnej histórii
nášho mesta - 730. výročie prvej
písom nej správy o Stupave.
K tejto mimoriadne významnej
prítežitosti
Mestské kultúrne
stredisko už teraz pripravuje
vydanie nástenného 13- stra
nového kalendára / rozm er
30x45 cm/ s pohľadmi na Stu
pavu zo začiatku tohto storočia.
D efilé
prekrásnych
záb erov
starej Stupavy, ktorá sa už
bohužiaľ v pôvodnej romantickej
kráse nikdy nenavráti a zostane
navždy pokrytá prachom spo
mienok, bude vás sprevádzať
celým budúcim rokom. Grafickú
prípravu kalendára sme zadali
grafickému štúdiu Barracuda /
špecializuje sa na kalendáre
všetkých druhov/a vysokokvalit
nú duplexovú
tlač garantuje
tlačiareň Kníhtlač Zohor. Kalen
dár svojou úrovňou bude nielen
estetickým doplnkom interiéru,
ale tiež vhodným a reprezen
tatívnym darom. Posledná stra
na je pripravená aj na dotlač
loga firmy alebo organizácie.
Vzhľadom na finančné problémy
nebude náklad kalendára vy 
soký, preto vám ponúkame
m ožnosť objednať si kalendár
vopred. Cena kalendára je 140,Sk. Objednať si ho m ôžete v
kancelárii
Kultúrneho domu
alebo na t.č. 07/5934 312.
Slávnostný „krst" kalendára a
uvedenie do predaja sa usku
toční v nedeľu 16. augusta na
Stupavské hody.

Preďp/aŕ/ŕefs/fá
s i / ť a ž ///
Pre všeŕkýcb, kŕor/ s/ objednajú a
zap/aŕ/a ka/endár vopred je
pr/pravená sú raž o nas/edovné
ceny.

1. cena/ drt/čka drevnatého
odpadu v hodnote 7.000,- Sk
2. cena; poukážka na nákup
stavebného mafer/á/M v hod
note 3.000,- Sk
3. cena ; súprava pohárov
4.-10. cena; ka/endár zadar
mo.
Do z/osovan/a budú zaradené
všeŕky zap/aŕené objednávkové
//sŕky podané do f 7.jú/a 1998.
yyžrebovan/e výhercov predp/aŕ/ŕeľskej súŕ'aže sa uskuŕočn/
v nede/'u 16.8. počas s/ávnosŕnébo „krsŕu" v Ku/ŕúmom dome.
Ob/ednávac/e //sŕky sú v/ožené
v ŕomŕo č/s/e Sŕupavana, ŕakŕ/ež
/cb dosŕaneŕe v mesŕskej kn/žn/c/
a v kance/áň/ Ku/ŕúmebo domu.
-msks-

7
M/CHAL BUBN/Č

EUGEM AVOLLV
^896 -7964)
Sp/so vaŕef Eugen /-/o//y sa naroď/
9. 5. 7896 v Sŕupave. P/sa/ / pod
pseudonymom
Egon
Er/ch
Sŕampŕ. kŕorý odráža jeho sŕupavskúpňs/ušnosť(Sŕampfen, po
nemecky Sŕupava). Pochádza/ z
maďarsko-s/ovenskej rod/ny. Jeho
oŕec bo/ sŕupavský kom/nár Karo/
/-/o//y. /Va c/nŕor/ne v Sŕupave sa
dodnes zac/iova/ jeho náhrobný
kameň. Bohuž/a/^ je už poško
dený. Jeho vrchná časť je vo/ňe
opreŕá o spodnú, dnes ešŕe sŕojacu a čaká na svoj osud. Z jer?o
odp/su a preMadu sa dozvedáme,
že sa národ// v roku 7877 a zomre/
50-ročný v roku 7927. Marka bo/a
/Snŕón/a, rodená J/rásková (7875?). Po smrŕ/ svojho manže/a v/ed/a
sŕupavské
kom/nársŕvo
pod
názvom „vdova /-/o//á".
Eugen /-/o//y šŕudova/ na gymnáz/u v Bra ŕ/s/ave, v rokoch 7974-79
na Vysokej ško/e ŕecbn/ckej v
Ber//ne-Char/oŕŕenburgu.
Po
návraŕe na S/ovensko pósob/7 v
rôznych redakc/ách. Bo/ známym
braŕ/s/avským nov/nárom. Od roku
7979 bo/ redakŕorom Vo/ksŕ/mme,
7979-20 maďarského ŕýžden/ka
Korzo. Oko/o roku 7925 bo/ redak
ŕorom nov/n Grenzboŕe, v kŕo/ýcb
pracova/ najd/hš/e. Posŕupne sa
prepracova/ na zodpovedného
redakŕora (7932-38) a napokon na
b/avnébo redakŕora (7935-38). Bo/
č/enom Maďarskej zjednoŕenej
sŕrany a pub//c/sŕ/cky sa angažova/ / v prospech maďarského
/redenŕ/zmu. P/sa/ b///ngvá/ne, v
ŕr/ds/aŕycb rokoch najmä po
nemecky. V druhej po/ov/c/ 20ŕych rokov bo/ / korešpondenŕom
zahran/čných, najmä rakúskych
nov/n /Veues t/Mener 7agb/aŕŕ a
/Veue Pre/e Presse. V roku 7935
sa
sŕa/
redakŕorom
K/e/ne
Grenzboŕe a v roku 7939 Pesŕer
L/oydu v Budapešŕ/. K e ď nac/sŕ/
prevza// nov/ny Grenzboŕe, bo/
zaŕknuŕý gesŕapom. Po os/oboden/ od/š/e/ do Maďarska, kde až
do svojho penz/onovan/a pracova/
vredakc/ách Pre/es Leben a /Veue
Ze/ŕung. Eugen /-/o//y nebo/ známy
/en ako novinár. Je auŕorom 2
románov 2 zb/erok básn/, nap/sa/
/ cesŕop/s, h/sŕor/ckú drámu,
vese/obry, ba / 2 /ŕ/mové scenáre.
Vo svojom románe „D/e /nse/ der
Ľúge" (Osŕrov k/amsŕva), kŕorý
vyš/e/ v Braŕ/s/ave v roku 7923,
podáva s použ/ŕ/m auŕob/ograŕŕckých prvkov sŕanov/sko časŕ/
nemeckého a maďarského obyvaŕefsŕva k Českos/ovenskému
šŕáŕu. Sŕupavský rodák, sp/so vare/*
nemecke/ národnosŕ/ na S/ovensku a redakŕor Eugen Ho//y, zom
re/ v Budapešŕ/ vo veku 68 rokov,
8. 5. 7964.

f!877 - 1945;
Kňaz a rožňavský b/skup M/cha/
Bubn/č (Bubn/cs) sa národ// v
Boňnke (Pajšŕúne) 22. 5. 7877.
Jeho oŕec bo/ ŕesár Jozef Bubn/č,
marka Máňa, rodená Maderová.
Šŕudova/ na gymnáziu v Braŕ/s/ave,
ŕeo/óg/u
v
Osŕr/home
(Eszŕergome). Za kňaza ho vysváŕ/// 22. júna 7900, poŕom kap/ánova/ vo Svárom Jure a roku 7908 v
P/ešťanocb.
V rokoch 7908-23
bo/ farárom v Madun/c/acb. V roku
7923 sa sŕa/ farárom v Topofčanoch. O dva roky sa sŕa/ ŕ/'ŕu/ámym b/skupom a adm/n/sŕráŕorom, bo/ predseda Kraj/nskej
Kaŕo//cke/ Akc/e. M/cha/ Bubn/č na
svoj/ch „pajšŕúnčanov" nezabúda/.
Kosŕo/ s/ce ma//, no bohos/užby v
ňom bo// zňedkavosťou. Bor/nčan/a preŕo muse// chod/ť do Sŕupavy
a/ebo Maňanky, čo bo/o v z/om
počas/ nepr//emné a namáhavé.
Preŕo zakúp// v Boňnke dom pre
Sesŕry Božského spas/ŕefa z
Braŕ/s/avy, kŕoré mu pňsfúb/7/, že
ŕam budú mar* svojho kňaza a ŕen
bude s/úž/ť všeŕkým m/esŕnym
ver/ac/m. Osŕa/o však /en pň
sfuboch, a rak b/skup Bubn/č
pož/ada/
íeš/ŕefov Božského
srdca z Maňanky, aby prevza//
dom ako fundác/u. Febo/ň/c/ s/
da// na svo/ ná/</ad dom prerob/f a
zňad/// v ňom a/ kap/nku. /Veskór
dom s/úž// ako novŕcáŕ. V roku
7930 os/a vo va/ svoje kňazské
jub/Veum - ŕňdsaťrokov kňazsŕva a
páľ roko v b/skupsŕva. V ŕom/sŕom
roku ma// prebehnúť ve/ké os/avy
m//osŕnej sošky Panny Már/e
(7030-7930) v Mar/anke. Ce/é
púŕ/cké m/esŕo sa pnpravova/o na
ŕúŕo s/ávu spojenú s obrovskou
púťou. Ve/ké sŕarosŕ/ rob/7/ organ/záŕorom zvony v kosŕo/e. 77e dva
ma/é, kŕoré bo// na kosŕo/ne/ vež/
bo/o poŕrebné vymen/ť. /Vevyhovova// an/ počŕom, an/ rozmerm/
rak sŕarému púŕnemu m/esŕu.
Zb/erka po ce/om S/ovensku na ne
sa kona/a už v roku 7928, ba pen/aze pos/a// /' amer/cký S/ovác/,
rodác/ z oko//a. B/skup M/cha/
Bubn/č sa rozhodo/ svoje jub//eum
os/áv/ť v Maňanke a venova/ je/
nádherný dar. Zaum/en/7 s/ venovaťna ve/ký zvon ŕo/ko ŕ/s/c korún,
kofko rokov kňazsŕva sa do ž//.
Zvony bo//zakúpené v roku 7930.
Dva bo// nové, ŕreŕ/ pre//aŕy a šŕvrŕý
bo/ ponechaný pôvodný, ako
cenná h/'sŕoňcká pam/aŕka. Pre
zau/ímavosť dovedna sŕá// 74 962
korún a ako prvé na S/ovensku
ma// e/ekŕňcký pohon, kŕorý sŕá/ 79
387 korún. /Vebo/a ŕo ŕeda /acná
zá/ež/ŕosť. Zvony bo// posväŕené
b/skupom Bubn/čom a za ve/ke/
s/ávy vyŕ/abnuŕé a upevnené na
vežu. /Vajváčš/ zvon nes/e na jed 
nej sŕrane obraz Marky B ožej
ŕá/enskej, na druhej sŕrane erb
najdósŕojnejš/eho pána b/skupa

msgr. M/cha/a Bubn/ča. /Va zvone
je náp/sr (s/ovenská verz/a);
ZHO 70 V?ŕ MA DAL
B/SKUP ROŽŇAVSKÝ
M/CHAL BUBN/Č,
KTORÉHO ZBOŽNÁ MATKA,
KEĎ SA NAROD/L 7877
TEBE, MA7KA NEBESKÁ
RADA OBETU M L A .
TERAZ PR/POM/NAM AJ VĎAKU.
KŇAZA ZA TR/DSAf ROKOV 79007930
VEĽPASr/ERA ZA PRVÉ OBDOB/E
7925-7930
/ NÁRODA SLOVENSKÉHO,
KTORÉMU VŽDVBUDEM
OSPEVOVAŤ CEZ VEKVJUB/LEUM
DEVAtSTO RO ČNÉ CHVÁLY A SLO
BO D Y

M/cha/ Bubn/č bo/ s/ce rodák z
Boňnky, no s hrdosťou sa k nemu
pr/znáva// Sŕupavčan/a / Maňančan/a. Veďn/e raz sa sŕreŕ// na púŕ/
v Maňanke, kam rád cbod/eva/.
íohŕo kňaza, b/skupa a ve/kébo
pr/aŕefa m/ádeže nám už 68 rokov
pňpom/na zvuk ve/kébo kosŕo/ného zvona v Maňanke. Dom s
kap/nkou v Boňnke, pam/aŕka na
b/skupa Bubn/ča, však cbáŕra a
zarasŕá buňnou.
M/cha/ Bubn/č zomre/ nás/Vnou
smrťou 22. 2. 7945 v Požňave,
pochovaný je v bočnej kap/nke
kosŕo/a v Boňnke.
V/LMA P07TMANN0MÁ
r?883 - f 965;
V//ma Poŕŕmannová sa narod//a
29. 5. 7883 v Ma/ackách. Jej
oŕcom bo/ p/sár Móňc Poŕŕmann,
marka V//ma, rodená /-/úbnerová.
Po skončen/ uč/ŕe/škého úsŕavu
pósob/Va ako uč/ŕefka na záWadnej
ško/e v Sŕupave. Vyše po/sŕoroč/a
venova/a všeŕko ús///e výchove a
vzde/ávan/u der/, v čom dosabova/a vefm/ dobré výs/edky. V roku
7955, k 50-ŕemu výroč/u svojej
uč/ŕefskej č/nnosŕ/ bo/a vyzname
naná Pádom repub//ky. Zomre/a
82-ročná 22. 4. 7965 v Braŕ/s/ave,
pochovaná je na sŕarom kar. c/nŕor/ne v Sŕupave.

menŕe. Dňa 30.9. 7889 sa ožen/7 s
E/eonórou grófkou /Vugenŕ (7867?), s kŕorou ma/ dve dcé/y E/eonóru (7890-?), Máňu Annu (7897?) a syna Jozefa V//. V///ama
(7892-?). V roku 7892 bo/ pos/ancom za dunajskosŕredský vo/ebný
okres v uhorskom sneme za vŕádnu L/berá/nu sŕranu. V rokoch
7893-7900 zasŕáva/ funkc/u župa
na Mošonske/ župy. Zomre/ 7. 72.
7976 vo V/edn/. V///am //. Máňa
Ľeopo/d gró f Pá/ŕfy-Daun bo/
pos/edným sŕupavským „pá/fŕyovcom".
Jeho sŕarý oŕec Perd/nand ///.
Leopo/d gróf Pá/ŕ7y vymen/7 pansŕvo Sŕupava za pansŕvo SurányPáŕy (dnes Maďarsko) s A/ojzom
grófom Káro/y/m. Prevod sa usku
ŕočn// v roku 7868, rok po jeho
naroden/.

Spr/sŕupnen/e aŕe//éru
socňára Jozefa KosMu
V predvečer nedož/ŕých 86. naro
denín významného s/ovenského
sochára prof. Jozefa Kosŕku, sŕupavského rodáka 77972-7996/,
bo/a uspoňadaná m//á s/ávnosť
spr/sŕupnen/a jeho sochárskeho
aŕe//éru umen/am//ovnej verejnosŕ/
v Braŕ/s/ave.
Poňadaŕe/ň?/ oŕvárac/eho poduja
ŕ/a bo// manže/ka ume/ca dr. Anna
Kosŕková spo/u s nadác/ou Jozefa
Kosŕku.
S/ávnosŕné spr/sŕupnen/e sochár
skeho aŕe//éru verejnosŕ/ predsŕavu/e prvú eŕapu pre neskorš/e
zr/aden/e ŕrva/ej Ga/éňe Jozefa
Kosŕku v Braŕ/s/ave s nás/ednou
sŕavebnou adapŕác/ou, vráŕane
pr/sŕavby rak, aby okrem ŕrva/e/
sŕá/ej, a/e posŕupne sa obm/eňajúcej expoz/c/e Kosŕkovho mod
erného sochárskeho d/e/a bo/ k
d/spoz/c/7 aj menš/ výsŕavný
pňesŕor na posŕupnú prezenŕác/u
d/e/ /ných ŕvorcov moderného
sochárskeho umen/a.
-ps-

Pripraví!: Mi!an G re gu š

W LM M
flS 6 7 -

6;

V/7/am //. Már/a Ľeopo/d gróf
Pá//f/-Daun sa narod/V v Sŕupave
74. 5. 7867 ako najsŕarš/ syn
V///ama /. grófa Pá//fy-Daun (7836?) a An/ŕy grófky V///an/. Pr/men/e
Daun zded//a sŕupavská verva
Pá//7yovcov po smrŕ/ manže/ky
Leopo/da ///. grófa Pá/ŕŕy (77397799), 7"eréz/7 grófky Daun. Ma/
ešŕe dve sesŕ/y Annu Már/u grófku
Pá/ffy (7864-?) a B/anku grófku
Pá/ŕfy (7870-?). Šŕudova/ na gym
náz/u v Braŕ/s/ave a v íerez/áne
vo V/edn/. /Veskór šŕudova/ právo
na un/verz/ŕácb v zahran/č/ a na
právn/ckej akadém/7 v Braŕ/s/ave.
Po skončen/ šŕúd// hospodáň/ na
rodových majeŕkoch. Angažova/
sa v správe Braŕ/s/avskej a
Mošonskej župy kráŕko / v paňa-

/Varoc//// sa;
Lenka Ba/oghová
Ma/t/n S/roŕa
7om áš Gerš/c
Marŕ/n Su/čan
Den/sa Krčková
7eréz/a Perko vá

Opusŕ/// nás;
fm///a Maderová
/\má//a Krá/ová
Pavo/ ŕ7uk
Em///a Marŕ/nkov/čová
Zuzana Anŕa/ová
V/7/'am Mader

Zo záp/sn/Ára mesŕske/ po//c/e
*D ň a 22.4. prevza/a h/íadka ŕe/efonzcký oznam, ž e na prvom
poschodí v byŕovke na u/. J.Krá/'a nehybne /eží muž poď
vp/yvom a/koho/u. H/zadka zzsŕ/7a, že /c/e o m/ádenca V, kŕo/ý sa
správa/ ve/'mi agresívne. Mzadka ho upo/(q/7/a a prev/ez/a
domov.
#Dňa 23.4. v nočných hod/nách ho/ biiadkou pr/ konŕro/e mesŕa
zisŕený rozsiah/y požiar sk/ádky v Sŕupave. O požiar/ okamž/ŕe
ho// informovaní pracovníci M s P ÍS , Mor/ pož/ar /oka/izova/z.
*D ň a 26.4. o 23.75 oznám/7a pani /-/. zo Sŕupavy ž e sa po/(ús/7
o samovražduje/' druh. P o príchode h/z'adka z/sŕ/7a, ž e doŕyčnýje
porezaný na hrade, krku a zápásŕí /'ave/ ruky. Poraneného h//adka okamžzŕe ošeŕr/7a a ho/a pr/vo/aná /ých/a /ekárska pomoc.
*D ň a í 5. o 8.00 hod/ne ho/o h/iadke oznámené, ž e na u/,
/-/v/ezdos/avove/ /eží mŕŕva žena. 77/zadka v spo/uprácí s h/zadkou OO P Z skonŕro/ova/a m/esŕo ná/ezu a pr/vo/a/a /ekára a
pohrebnú s/užhu.
*D ň a 3.5. o f 6.70 prevza/a M sP ŕe/efonzcký oznam o úniku
p/ynu z jedného z hyŕov na u/. S. Cha/upku. P o overení pravdivosŕ/ oznámenia ho/a phvo/aná p/ynos/užba a h/iadka OO PZ.
Okamž/ŕe bo/ uzaŕvorený h/avný uzáver p/ynu. Medziŕým sa
podah/o ná/'sf ma/'z'ŕe/á byŕu a závadu odsŕráníť.
#Dňa 75.5. o 22.30 oznámi/ p. P z u/, /-//avne/', ž e na ôsmom
poschodí v byŕovke na /-//avne/ u/, č. 66 uniká p/yn. /Va m/esŕo
bo/a phvo/aná h/zadka OO P Z a p/ynos/užba. Meraním sa však
únz'k p/ynu v budove nepoŕvrd/V.
#Dňa 25.5. o 73.20 h prevza/a biiadka oznam, ž e sŕaršia pani
na Že/ezníčne/' u/, neoŕvára a už nieko/ko dní nevyš/a z domu.
/-//íadka z/sŕ/7a, ž e doŕyčná nevybera/a ani pošŕovú schránku. O
ce/e/ vec/ bo/ vyrozumený je/ syn a h/zad/o OO P Z Sŕupava. Po
oŕvorení domu naš/a po/ícía p. M. /ežíacu na zemí. Bo/a privo/aná /ekárska pom oc a san/ŕka.
*D n a 25.5. o 23.00 h pn pravide/ne/' konŕro/e mesŕa h/zad/<a
objavz'/a na u/. J/7emn/c/(ého oŕvorenú garáž. Pri b/ižše/ obh/iadke garáže nebo// zísŕené sŕopy nás/7ného vnzknuŕ/a a nebo/o
poškodené an/ zaparkované auŕo. /-//iadka upozomi/a ma/'iŕe/á,
aby s/ garáž a svo/' ma/'eŕok zabezpečí/.

ŕVodnoŕen/e yarne/ súťaže
V sŕredu 6.5. hra/í fúŕba/isŕi - muž/ zápas s í J Trnávka, kŕo/ý sa
skonč/7 výs/edkom 7:7 /Karo/ Jánoš/. /Va horúcej pôde vo
Vrakuni sme prehra/í 2.7 / 77bor Drahoš/. So Sväŕým Jurom B na pôde súpera sme uhra/i remízu dvom/ gó/mi T/bora Drahoša.
/Va zápase jarne/ súťaže Sŕupava - Jarovce , v kŕorom iš/o
Jarovc/'am o posŕup, phš/o zo sŕrany sŕupavského hráča k
znzu/ŕác/7 rozhodcu. /S rak pred peknou návšŕevou zo sŕrany
fanúšikov oboch mužsŕiev, bo/ zápas rozhodcom ukončený. V
sŕrede ŕýždňa - 20. mája naši hráči nasŕupova/i na zápas

SC

BCÍ-Sŕupava, kŕorý skonči/ remízou 3.3 / í. Drahoš 2, Šŕefan
Sajan 7/. Po ve/'mi dobrom výkone v nedefu 24. mája sme
naraz/7/ na súpera z pos/edného miesŕa ŕabu/ky Čuňovo-B a
vysoko sme zvíťaz/i/ výs/edkom 6 . 7 /Ščasný Michai 4, 7!Drahoš
7, Poberŕ Záhradníček 7/ V nedefu 37. mája, po ve/'mi s/abom
zápase s Dunajskou Lužnou sme prehra/i

2.7 /Š. Sajan/.

Prizanivcov fuŕba/u pozývam e; 7.6. o f 7.00 na derby zápas;
Sŕupava-Záborská Bysŕr/ca., ^4.6. o V7.00 na zápas Ve/Trý
B/e/ - Sŕupava. Zhodnoŕenie yamey šúŕlaže pr/nes/eme v
nas/edu/ú com č/s/e Sŕupavana.
-v/ado

V /oni, biuo ŕo neskúr v m#',
doš// m/ pomáhaŕ vnuci. Že
abich im daua vo/aco rob/ŕ, /ebo
mac/ ím pov/daua, že za nie
nesŕojá, nie nepomožú, že nech
sa idú preukázaŕ k sŕarence.
Došuo m/ ich /úŕo, reku muadím
/udom ŕreba rozumjeŕ, m osí
čovyek na/íŕ pochopení a/ doba
je značí, reku vo/aco m/ asna/
pomožú. Co b/ch ím daua frzško
rob/ŕ, ab/ naš/z vo/a/aké up/aŕnení. /Sj sem s/'hneŕnev/edzeua
spomenúŕ až mňa napaduo,
reku ŕaká poko/ná roboŕa pro
nich bude, ker ich poš/em v/p/eŕ
ráŕkz do humna. Mneua sem už
nasadzene/ ze/ove/ puanŕi, reku
cbuapcz dziŕe do humna a hneŕ
skra/a je nasadzená puanŕa, a
v ní je kde-ŕu ŕaká dzivoká
horčica. Da/ŕe a/e pozor /ebo,
kone sa ŕo na ŕú puanŕu
podobá, a/e ŕá puanŕa sa
p/ekne rádku/e, idem vám ŕo
ukázaŕ. /S/e gde, že co sú debz/i,
ab/' ŕo nerozezna//, že eném
nech ím napečem bucheŕ, oni
ŕo zaŕáŕ porob/á. /Sj sem sa
uspokojiua, reku s/ p/ékne
dovarím, já zviknem var/ŕ
po/éňku na nedze/u už v soboŕu,
šak maso je drahé a hneŕ ho a/
v soboŕu schosníme. L/vahm
vo/ajake/ omáčkz a krump/ú
/ebo kned/u, jak mám chuť.
Zarobím si cesŕo na ŕí buchŕi,
ker ŕo rak /úb/á a ŕá jejŕch maci,
diek/ biua na pečení drevená,
ufám ím ŕo ani nevi spraviť /Va
šporhe/ce sem mjeua ŕeda
posŕavenú v jedném hrnci
po/éfku, variua sem p/ekného
kohúŕa, ŕaké oči na mňa žmúri//,
rak voňaua, rak biu žuťučkí, ani
na nem nebiuo p o zn a ŕ, že ho
pre/euo na u/ici auŕo. V druhém
hrnci sem variua krumpo/e v
šupce, znokedz m/ sŕačí a/ v kasŕró/ku, a/e ker doš/i, ab/ biuo
dosci. Cesŕo sem s/ spraviua, a/
p/ékne vikisuo, aj sem ŕích
bucheŕ dva p/echz narobzua, ab/
s/ moh/i zebraŕ a/ sebú. /Varáz
eném ču/em z humna, že už je
ŕo hoŕové, ab/cb sa došua
kuknúŕ. S/zbraua sem sa ŕeda do
humna a pri šop/e sem sŕreŕua
mo/'ého, reku Francku na
šporhe/ce mám posŕavené
krump/e, scedz ich na hnú/, ab/
sa nerozvari/i. /S išua sem do
ŕeho humna za ŕima zabradník-

ma. /-//edzím na ŕo, reku p/ekne
sa ŕo rádku/e, a/e vo/ajaké je ŕo
husŕé, šak sem ŕo na rzdčz sadzzua, ohnem sa, h/edzím. Ludé,
já sem m/s/eua , že je se mziú
konec. On/ m/ narádkova/z ŕú
dzzvokú horč/'cu a šecko ko/em
ŕú puanŕu ze/ovú v/ŕrba/i /Vo ŕo
sem si podvzhua, ŕo biua a/e
pomoc, reku
vašého oŕca
inŕe/zg'enŕního, co sem vám
pov/daua, že vám ŕo ukážem,
a/e v/ né, v/ od šeckého máŕe
k/účkz, v/ sŕe ruším mose/z
chodzz'ŕ do pomocní ško/z. 7akí
sŕarí somári, nepoznáŕe an/
ze/ovú puanŕu. Ten sŕarší mi a/
odvrkeu, že sem povidaua, abz
sa ŕo p/ekne rádkovauo a biu hz
zv/edaví, kdo bi ŕo sprav/'u /epší.
Dziŕe m/ z očú, dziŕe si dom
dúm podpá/zŕ. /Snz m/ sem už
v/'ec nechodzŕe. Hneŕ biuo po
sŕarenkzném uznání a /ásce.
/Varáz sa ozvau mú/, sŕáu s ŕím
hmcem pn hnq/z a cedz/u, že co
po nich húkáš, samá si si na
vine, mneuas na ŕo doh/édnúŕ.
Mzkua sem p/ecem a /eceua
sem do kuchz'ne, abz' mi ŕí buchŕz
nezhora/z. Ten múj donéseu
hrnec, posŕavzu ho na sŕú/ a já
úbohá sem zšua kuknúŕ ŕú
po/éfku. Skoro sem umreua
druhíkráŕ, /udé na šporhe/ce v
ŕem bmcz o dušu vre/z krumpo/e.
Panebože cos ŕo z/évau. On, že
krump/e. Co krump/e, šak ŕí ŕu
vrú, ŕ/s m/ scedz/'u ŕeho kohúŕa.
Také p/ekné, masŕné oči - vč/7
ich mám na hnq/'i. Mneua s/'s ŕo
scedz/ŕ samá, zavrčau. Vňucz
sa viŕrac/7/ jak para nad
brncem,v zahrádze mi nechá//
p/ekne
preŕrhanú
dzivokú
horčicu a/ sa p/kene rádku/e, na
sŕo/e m/ sŕid/i krumpo/e, z bmca
ŕrča/z kohúcí nohz, eném ŕí
buchŕz m/ osŕa/z, ešŕe k ŕemu
dva p/echz. Dopadua sem
p/ékne/ Suze m/ ŕék/z na ŕí
buchŕz, no mám ŕo já hneŕ
pomožené. Co si čov/ek sám
nespraví, ŕo za nie ani nesŕo/í. V
nedze/u sme mne/z sáčkovú
po/éfku, suché maso z kohúŕa s
ja/ovíma krumpo/ama a já, jak
dezerŕ sem mneua bucbŕ/ a //ŕr
me/ŕ/ k ŕemu, /ebo sem sa s
n/'ma išua od jedu zadáv/ŕ. <4ni
sem si nemis/eua, že v soboŕu
navarím aj na nedze/u. ^ povím
vám, že rak ŕo biuo dobré, že
sme vah/z až ve šŕvdek.'
Vaša Manš Pi/ná
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