/a/ynoA

/M%at / P # #

ď o m e

.vAŕ//ŕ%/ŕ....
/-/orúce /eŕo, úpa/ zo s/n/éčka sch/adený
vodou kúpa//sk, bazénov hek a mor/. /Vasŕa/
čas prázdn/n - prázdnych dní- bez pov/nnosŕ/,
ranného presne - nepresného vsŕávan/a, p/san/a ú/oh a ŕúžobného očaká^an/a v/kendov.
Der/ sa rozpŕcb// z ŕbed a ško/ský zvonec auŕomaŕ/cky nasŕavený na svoju prav/de/nosf a
*<?úprosnosľ bude počas prázdn/n bezdô
vodne sŕraš/f... Každý s/ zaspom/na na svoje
ško/ské /eŕá a všeŕky možné ú/eŕy a pre/eŕy
ponad čas vyhradený na vzde/ávan/e sa.
Kdekŕo skonšŕaŕu/e, že čo sa nauč/7, už dávno
zabudo/, povzdychne nad rým, že ž/vo ŕje úp/ne
o n/ečom /nom, ako sa ŕo uč/ a p/se vkn/hách.
/Vaphek ŕomu sme rad/, že sme yzde/an/, že
v/asŕn/me vysvedčen/a, d/p/omy cerŕ/ŕkáŕy
kŕoré phk/adáme, dok/adáme a s úcŕou od
padám e medz/ svoje osobné p/somnosŕ/.
Ško/ác/ v dnešnej dobe ŕo veru nemajú /ahké,
v e ď prež/vajú obrovský nápor /nŕormác/7,
obrovs/ré ŕempo pozná van/a. L/č/a sa jazyky,
uč/a sa gramoŕnosŕ/ moderne/ doby - o v/ádar*
osobné poč/ŕače a rod/č/a chcú, aby bo// a/
ume/ecky vzde/an/ a čo naj/epáe phpraven/ na
súľaž možnosŕ/ a pr//ež/ŕosŕ/, kŕorá /ch čaká pn
dá/š/ch šŕúd/ách. Kŕo by nechce/ zásob/ľ svoje
d/efa v/acerým/ možnosľam/ up/aŕn/f sa v
ž/'voŕe ?/ /S ŕa/( našŕasŕ/e n/'kŕo ešŕe nezruš//
prázdn/ny- ŕen čas oddychu a regenerácie s//
naš/ch der/, aby nabra// s// a doráža// pokračo
vať. Doprajme /m oddych a hry, na kŕoré možno
ezosŕáva ve/*a času počas ško/ského roka.
Oddýchnu f s/ mus/a / uč/ŕe//a, veď ak odh//adneme od skuŕočnosŕ/, že n/e sú spo/očens/(y
docenen/, pochop/ŕefne - pen/azm/, /ebo všeŕc/
z n/ch ž//eme- už//ú s/ za ško/ský rok vyše
h/avy. Veď on/ n/e/en vyuču/u, snaž/a sa naše
der/ vzde/ávaf, on/ aj vychovávajú. /S dnes n/e
je z/ým snom, ak s/ ž/a/f počas presŕávky
odskoč/ zapá/zŕ* c/gareŕu a/ebo pred svoj/m
uč/ŕe/bm vyŕ/ahne mob// č/ ŕ/s/ckorunáčku, aby
ho presvedč//, že ex/sŕu/ú /' „vyšš/e č/ väčš/e
hodnoŕy" než ŕ/e, o kŕorých sa ho snaž/ uč/ŕefdobrák, nas/edovn/k Komenského presvedč/ŕ*.
7o n/e je z/ý sen. ŕo je skuŕočnosŕ*. /S ŕa/( uč/ŕef
poŕrebu/e vypnúť senzory a pre/a d/f na /nú
Mínovú d/žku / v záu/me svo/ho zdrav/a. /V/ekŕo
s/ pov/e, že dramaŕ/zu/em a o č/em uje m skuŕočnosť.
Pn všeŕke/ úcŕe, dobre v/eme, čo /m do ško/y
každodenne pos/e/ame. /Srgumenŕ, že sú za ŕo
p/aŕen/ je s/abou záp/aŕou. /Sspoň v mys// /m
poďakujme, phpoh/'ade na vysvedčen/e, za /ch
ce/oročnú dhnu, výdrž /za sŕraŕené /7úz/e.
Poďakujme /m za odvahu a odhod/an/e
pokračovať vo svojom pos/an/.
Za ŕo, že naše der/ pdpravu/ú do ž/voŕa, na
ve/kú sú raž schopnosŕ/, vedomosŕŕ a v/ŕrva/osŕ/. Sebavedom/e /m do/Zevame doma...
-ps-

Pož/ar kaš ŕ/e/a
Pred os/oboden/m Sŕupavy Sov/eŕskou armádou oposŕ/7/ pos/edn/ ma//ŕe//a sŕupa^ského kašŕ/e/'a
- rod/na gróŕa Ľudow'ŕa Káro/y/ŕ?o- svoje rod/nné s/d/o. Kašf/ef sa sŕa/ majeŕkom čs. šŕáŕu. V obdob;
prechodu ŕronŕu jeho vzhíad neuŕrpe/, zaŕo však s/ /nvenŕáh vzn/k// nenahrad/ŕefné škody.
Zahaden/e, koberce, obrazy kn;žn/ca, ume/ecké d/e/a sa rozŕraŕ/7/. Kašŕ/eí zača/ s/úž/f roz/íčným
úče/om bez dosŕaŕočného dozoru, napokon dňa 72.jú/a 7947 z neopaŕmosŕ/ vzn/knuŕým skraŕom
v e/ekŕhckom veden/ pnš/o ráno o 7^ bod/ne k pož/aru. Jeho p/amene poh/ŕ/7/ ce/é južné kr/d/o
kašŕ/efa. A/a páŕdes/aŕ/eden rodová rak dá/ej. ..
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\/o šŕvrŕok 2. jú/a sa kona/o vo vynovene/
zasadačke mesŕského úradu r/adne zasadnuŕ/e mesŕského zasŕup/ŕe/!sŕva v Sŕupave.
Pos/an c/ schvá//// nas/edovný program rokovan/a.
- konŕro/a
uznesen/.,- rozbor
hospodáren/a mesŕa k 37.3.7998.,- návrh
rozpočŕových zm/en k 7.7.7998.,- pracos^ný
por/adok zamesŕnancov mesŕa Sŕupava., dodaŕok č. 7 k por/adku odmeňovan/a pracov
níkov mesŕa a vo/ených orgánov mesŕa., nove//žác/a \/Z/V č.2/7997 mesŕa Sŕupava o
pop/aŕkoch za zneč/sŕbvan/e ovzduá/a., S/Z/V
mesŕa Sŕupava. V/medzen/e m/esŕ na vy/epovan/e vo/ebných p/agáŕov, VZ/V mesŕa
Sŕupava
o nak/adan/ s komuná/nym
odpadom na územ/ mesŕa Sŕupava., \/Z/V
„7rhový por/adok pr//ež/ŕosŕnýcb ŕrhov na
územ/mesŕa Sŕupava".,- odmena pre pr/máŕora a /-/K za //. áŕvrťrok, - vec/ ma/eŕkové., /nŕerpe/ác/e.,-rôzne.,-návrh
uznesen/a.,záver.

Konŕro/a uznesení
V/hodnoŕen/e p/nen/a uznesen/ predn/es/a
HK mesŕa /ng. Jankov/chová. /Váče/n/kov/
mesŕske/ po//c/e bo/o u/ožené vypracoval

z a s t M
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p/án efekŕ/vneho využ/ŕ/a pu/ŕu cenŕrá/nej
ochrany /PCO/ s vecnou a ŕŕnančnou
zabezpečenosťou, pr/padne pred/ož/ľ p/án
//kv/dác/e prevádzky PCO. P/nen/m ú/ohy sa
zaobera/a mesŕská rada, kde bo/o konšŕaŕované, že sa nepodah/o z/'skaf ďa/á/ch k//enŕov
- už/vaŕe/'ov ŕejŕo s/užby.Znamená ŕo, ž e pre
vádzka P C O s/ na seba nezarob/ a bude
naďa/e/ sŕraŕová. Mesŕská rada odporuč/7a,
aby sa prevádzka zruš/7a, nako/'ko je neúnos
né, aby mesŕo zo svo/ho rozpočŕu doŕova/o
prevádzku s/už/eb určených na ochranu
súkromného majeŕku. /Váče/n/k m esŕskej
po//c/e pred/ož/7 na rokovan/e mesŕského zasŕup/ŕe/'sŕva návrh organ/začno-ŕechn/ckoprávnych opaŕren/ na zrušen/e prevádzky
PCO, kŕorý r/eš/ posŕup //kv/dác/e PCO. V
dôvodové/ správe sa okrem ŕoho, že sa nepodar//o z/skaľ poŕrebný po cer k/zenŕov, uvádza
a/skuŕočnosŕ*, že prevádzkovan/e P C O obec
ným/ po//c/am/ je d/skuŕab/7né a spochybňo
vané / ude/'ovaŕe/'om //cenc/e. Pos/anc/ pr//a//
návrh uznesen/a s pr/pom/enkam/. Zm/uvy o
ochrane objekŕov uzaŕvorených na dobu
neurč/ŕú budú ukončené k 37.70.7998.
fpo/fračovan/e na sf/ane 2j

2
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(dokončenie zo strany 1)

Piadiŕefov/ M s P ÍS bo/o u/ožené
zo sú/ad/ť ná vr/? zm/en zn'aďbvace/
i/sŕ/'ny M s P ÍS s piaŕnými normám/
zásad hospodárenia s rozpočŕovým/ prosŕhedkami mesfa. iVa pre
rokovanie bo/ prediožený návrh
znenia zhaďovacej/isŕiny /š/o predovšeŕkým o rozčienenie činnosŕi
vykonávaných ŕouŕo organizáciou
a poverenie správou určeného
majeŕku.Pos/anci návrh odsúbias/7/.

ro zbo r bospocŕáren/a
Pos/anci pre rodová// a schvá/i/i
rozbor hospodárenia mesŕa R
3 Í 3 7998. Zároveň bo/ preroko
vaný/ marená/ Vybodnoŕenŕe opaŕrení na zabezpečenie p/nen/a
rozpočŕu mesŕa pre rok 7998.
Pdebežne sa p/n/ ú/oba vymáha
nie daní z nebnuŕeihosŕi a miesŕnycb pop/aŕkov za použíŕia všeŕkýcb právnych možnosŕípn vymá
haní dan/. Za obdobie január-má/
mesŕo vymob/o íormou exekúcie
číasŕku 798 ŕ/s. Sk za dane z nehnuŕeínosŕí, zá/ožným právom na
ma/eŕok 732 ŕ/s. Sk a zá/ožným
právom na mayeŕok čiasŕku 200
ŕ/s. Sk pop/aŕkov za a/kobo/. V sú
ca sn o sŕ/ stv rozpracované ďa/š/'e 4
prípady, kde sa posŕupu/e formou
exekúcie a zá/ožným právom na
may'eŕok. Ďa/šim opaŕrením je
vykonávanie konŕro/y na z/sŕenie
správnosŕi vykazovania pop/aŕkov
z predaja aikohoiu a ŕabakovýcb
výrobkov zaŕiaf bo//' zasiané /en
výzvy na vykonanie konŕro/y ŕrom
podn/kaŕefským subjekŕom. Pne
bežne sa p/n/ ú/oba, aby rozpočeŕ
mesŕa bo/ dop/ňovaný/ŕnančnýmí
zdrojmi z predaja majeŕku mesŕa.
V pri/movej časŕ/ rozpočŕu sa ráŕa
s čiasŕkou 76 m/7 Sk z predaja
majeŕku mesŕa, naŕeraz je ú/oba
sp/nená na 54%.
Opaŕren/a sa ŕýkajú a/ výdavkové/
časŕ/. Oddeiením výsŕavby a ŽP
bo/ vypracovaný vecný a časový
harmonogram opráv miesŕnycb
komunikácií a harmonogram reaiizácie invesŕične/ výsŕavby v roku
7998.

Rozpočtové zmeny
Maŕeriái prerokova/a mesŕská,
rada, kŕorá odporuči/a scbvái/f
navrhované rozpočŕové úpravy. V
prí/movej časŕ/ bo/ rozpočeŕ
navŕšený o 72 m/7 Sk, /š/o o predovšeŕkým o čerpanie úveru z
PKB Ma/acky a doŕáciu z Fondu
rozvo/a bývania, wazanú na yýsŕavbu 60 byŕových jednoŕ/ek na
uiicí Vajanského, kŕorú poskyŕ/o
mesŕu M/'n/sŕersŕvo výsŕavby a
verejných prác / vybudovanie
inžinierskych s/eŕí - príspevok na
jednu byŕovú jednoŕku vo výške
750 ŕ/s. Sk/. Vo výdavkovej časŕ/
bo//
navýšené
prevádzkové
výdavky o 7,4 m/7 Sk a /nvesŕičné
výdavky o 73,3 m// Sk z čoho 2,8

m/7 sú dorozpočŕované výdavky z
úverových zdrojov na výsŕavbu
kana/izácie, dá/ej 7,3 m/7 na rekonšŕrukciu admin/sŕraŕívne/ budo
vy MsÚ, 2 m/7 na piyno^káciu yýsŕavba sŕrednoŕ/akovej píynove/
prípojky, 50 ŕ/s. Sk na osadenie
sochy sv. Jána Mepomuckébo, 80
ŕ/s. na rekonšŕrukciu eiekŕroinšŕa/ácie v mesŕskom sŕravovacom
sŕred/sku. Finančné prosŕdedky na
výsŕavbu sŕrednoŕ/akovej p/ynove/
pr/pojky je mesŕo núŕené vyna/ož/f prechodne zo svoj/ch zdrojov.
V druhom po/roku združ/ ŕ/nančné
prosŕhedky od napojených subjekŕov aby pod/e/ mesŕa na ŕýcbŕo
nák/adoch zodpovedá/ skuŕočnosŕ/. Podporu z/ska/ i návrh mesŕske/
rady, aby do rozpočŕových úprav
bo// dopracované výdavky vo
výške 200 ŕ/s. Sk na ce/op/ošnú
deraŕizác/'u.Posianc/ rozpočŕové
zmeny odsúb/as/7/.

O \ry/epovan/ vo/ebnýcb
p/agáŕov
Mesŕské zasŕup/ŕefsŕvo vsúws/osŕ/
s b//ž/ac/m/ sa pahamenŕým/ voíbamí pnja/o všeobecne záväzné
nariadenie
mesŕa
Sŕupava:
„\Zýmedzen/e m/esŕ na vy/epovan/e vo/ebnýcb p/agáŕov"
Časom vo/ebnej kampane sa
rozum/e obdob/e začínajúce 30
dn/ a končiace 48 hod/n pred
začaŕím voiíeb ŕ.j. od 26.8. do
23.9.7998. VZ/V uverejňu/eme v
p/nom znení.
Mesŕské zasŕup/ŕeísŕvo v Sŕupave
podía § 6 ods. 7 §77 ods.3 písm. g/
zákona S/VP č.369/7990 Zb. o
obecnom zhadení v znen/ nesko
rších predp/sov a § 2 3 ods.4 zák.
/VP S P č. 787/7998 Z.z., kŕorým
sa mení a dopĺňa zákon S/VP č.
80/7990 Zb. o vo/bácb do S/VP v
znen/ neskorších predp/sov vydá
va ŕofo všeo b ecn e záväzné na
riadenie;
i.
Ma zabezpečenie rea/izác/e voiebnej kampane pre vo/by do /VP SP,
kŕoré sa uskuŕočn/a v dňoch 25. a
26. sepŕembra 7998, Mesŕské
zasŕup/ŕefsŕvo v Sŕupave určuje
ŕíeŕo m/esŕa na vy/epovan/e vo/ebných p/agáŕov na území mesŕa
Sŕupava.
-na námesŕí S/ovenskébo povsŕan/a oproŕ/ Sŕupavskej krčme
-/Vová u/, pn /br/sku
-námesŕ/e M. P. Šŕeŕán/'ka ph
sŕánku P/VS
- námesŕie sv. 7rq//ce pn unám/
-/-//avná u/, pn predajn/ Drogéna
-/-//avná u//ca pn zák/adne/ ško/e
-/-/v/ezdos/avova u/, pn zasŕávke
S/SD
-Záhumenská u/, oproŕ/ osob/ŕne/
ško/e
-/Sgáŕová u//ca pri Ku/ŕúrnom
dome
-Budovaŕeíská u/, pri predajni
poŕravin
-Kúpe/há u/ica pred garážam/
-Zdravoŕnícka - í/iica ph zdravoŕ-

nom sŕredisku
//.
/Va voíebnú kampaň nemožno
v/už i vaľ s výnimkou oznamovania
konania voíebných zhromaždení
miesŕny rozhías.
7/7oŕo všeobecne závázné nahadenie schváíiío Mesŕské zasŕupíŕe/šŕvo v Sŕupave dňa 02.7.7998.
2/7oŕo nahadeníe nadobúda účinnosŕ*dňom 26.8.7998.

O nak/adan/ s Áro/nt/ná/ny/n
oďpado/n
Závažný návrh všeobecne záväz
ného nahadenia o nak/adaní s
komunáínym oo^Dadom na území
mesŕa Sŕupava, kŕo/ý odporučiía
mesŕská rada schváíiŕ'. boí sŕíahnuŕý z rokovania.
Pos/anci upozorníí/ na proŕichodné
znenie niekŕo/ých usŕanovení a
nesú/ad medzi
nahadeníam/ a
skuŕočným sŕavom phpravenosŕ/
mesŕa i občanom napríkiad na
zabezpečenie ŕnedenía domové
ho o<%>adu.
Predkíadaŕeí-reŕeráŕŽP vychádza/
z jesŕvu/uceho programu odpado
c h o hospodársŕva pre obdobie
do roku 2005 a ŕiež z novieí
zákona o odpadoch. Ciefom
nového S/Z/Vboío a/roziíšenie jednoŕíivých povinnosŕí ŕ/zickej osoby
ŕeda občana a podnikaŕeíských
subjekŕov. Práve sporná kapiŕoía o
povinnosŕiacb ph ŕhedení komunáineho odpadu obsahu/e /ehoŕy
pre začaŕie ŕriedenía v náváznosŕi
na píaŕný a schváíený program
odpadového hospodársŕva mesŕa.
Pos/anci návrh preroku/ú pravde
podobne do konca voíebného
obdobia.

O frbovýcb m/esŕacb
S/ súwsiosŕ/ so zmenami, kŕoré
phniesoi zákon č. 778/98 Zb o
podmienkach predaja výrobkov a
poskyŕovaní síužieb, boí/' na
schváíenie predíožené ŕn všeo
becne záväzné nahadenia ŕrbové pohadky. 7rhový pohadok
príiežiŕosŕných ŕrbov na územ í
mesŕa Sŕupava predkiadaí hadiŕeí'
MsKS a ŕýka sa predovšeŕkým
prííežiŕosŕných ŕ/ho v - jarmokov
Ma územ/ mesŕa stý povo/ené
n asíedovné pr/íež/ŕosŕné ŕrby ;
ľefkonočný jarmok, Sváŕoyakubský jarmok, Sŕupavský jesen ný
jarmok a Mikuíášsky jarmok, pre
kŕoré píaŕia usŕanovenia ŕrbovébo
pohadku a S/Z/V. Phesŕransŕvom
pre pr/íežiŕosŕné ŕrhy sa urču/e
areáí pred Kuíŕúrnym domom v
Sŕupave- uíica /Sgáŕová - uíica
Míynská od mesŕského ŕrhowska
smerom ku Kuíŕúrnemu domu a
wúŕorné príesŕory Kuíŕúrnebo
domu.
Príesŕor konania prííežiŕosŕného
ŕrhu musí b y f počas jeho konania
ohraničený a označený. Počas konan/a prííežíŕosŕného ŕrhu správca
zabezpečí zvere/nenie 7rhového
pohadku na vidiŕeibom míesŕe v
areáíi prííežíŕosŕného ŕrhu.

Pos/anci ŕrbový pohadok schváiiii
s pripomienkami.
A/a návrh
správcu ŕrhoviska, kŕorým je Mesŕský podnik ŕechnickýcb síužieb
Sŕupava, boí zrušený šŕaŕúŕ ŕrbowska a ŕrbový pohadok pre ŕrhovisko. Zároveň predíožií návrh
Trhového pohadku pre ambuíanŕý
predá/.
Phesŕorom pre ambuianŕný predá/
sa urču/e - predayhé sŕoiy na uí.
Miynská medzi poŕokom a areáíom maŕerske/ škoíy na uí. Janka
Kráía.
Počas ambu/anŕného predaja ne
smú predá va/úci svojím ŕo varom
zapraŕaŕ vere/nú zeíeň, chodníky
pníahié komunikácie. /Va území
mesŕa je možné vykoná var* ambu
ianŕný predá/ vpondeíok až piaŕok
v čase od 06°°hod do 78°° hod v
pnebebu ceíého roka. /4mbuianŕným preda/om je možné predá
va ť knihy, dennú a pehodickú ^aŕ
drobné umeíecké predmeŕy a d/^
bné remeseíné výrobky, ovocie,
zeieninu, kveŕy.
Pos/anci návrh schvá//7i. Ďaie/ prerokovaí/ návrh 7rhový pohadok
sezónnych príiežiŕosŕných ŕrbov
na územ í mesŕa Sŕupava. Za
phesŕransŕvo pre príiežíŕosŕné ŕrhy
sa urču/e as/aíŕová píocha na ui.
Miynská medzi poŕokom a areáiom maŕerske/' škoíy na ui. Janka
Kráfa / okrem predayhých sŕoíoV.
Sezónne príiežíŕosŕné ŕrhy sa kona/'ú od 7.3. do 37.70. každú soboŕu v čase od 06°° hod do 72°° hod
mimo dni konania príiežiŕosŕných
ŕrbov organizovaných Mesŕským
kuíŕúmym sŕrediskom. /Va sezón
nych príiežiŕosŕných ŕrhocb je
možné predávať spoŕrebné vý
robky, na/má ŕexŕíiné výrobky, ode
vné výrobky obuv; domáce poŕreby, eíekŕroŕechnické výrobky, vý
robky spoŕrebnej eiekŕroniky drof
ný ŕovar, papierenské výrobky,
kozmeŕiku, drogéhový ŕovar, šporŕové poŕreby a hračky, knihy
obrazy hudobné nosiče, drobné
umeíecké predmeŕy a drobné
remeseíné výrobky ovocie, zeie
ninu, kveŕy produkŕy z ľ/asŕne/
drobnej poíhohospodárske/ výro
by ŕ.y. orechy yedié sŕrukowny
mak. zemiaky, zeieninové a kveŕ/nové sadby iesné piody a kvase
nú kapusŕu. Posianc/ návrh odsúhias/7/ s pnpomienkamí. Phesŕor
ŕrhoviska ŕreba dobudovaŕ* rak,
aby spiňaí požiadavky predpisový
ŕ.y. vybudoval vere/'né t4/C a zdro/'
piŕnej vody. Pre nedosŕaŕok
/ŕnančnýcb prosŕhedkovsa s reaíízáciou uvažu/e až koncom ŕ.r.

tnterpetácie
Pos/anci inŕerpeiovaii k nasiedovným probiémom . - posŕup hešenia neoprávneného zabraŕia mesŕ
ského pozemku na eiŕúnkovey'ui..,
neprehľadná a khŕ/cká siŕuácia
na khžovaŕke Záhumenská ui.Oevínska cesŕa a hešenie parko
vania na cesŕe pred obchodom,

-opoďsŕafnenosľ m e srstej po/ic/e
z bfad/skajej úč/nnosŕ/ a vp/yvu na
verejný ponado/( a bezpečnosj
obyvaŕe/bv mesŕa., - rea//zác/a
p roje Aru čerpacej sŕan/'ce na
pozemkoch pn býva/ej oba/ovačke.,- posŕup prípravy rea/izácíe
d/aín/čného zvodu smerom na
Vysokú pn Morave.,- koordinácia
mesŕa ph sŕavbe ŕepeiného
bospodársŕva,- dop/nen/e piesku
do vyčisŕených pieskovísk na deŕských íbhskách a reAonšŕrtyAc/a
komunikácie pred byŕovkou na
Žeíezničnej uíici. Viacerí posianci
sa vy/adh/i A informáciám z médií
o ŕom, že naše mesŕo sa sŕáva
cenŕrom predaja a disŕhbúc/e
drog.
Podía informácií S/ovenského
rozh/asu je Sŕupava známa a zau
jímavá / pre zahran/čných dodávaŕe/bva odberaŕeíov A/a n/ekŕoré
/nŕerpe/ác/e pr/máŕor okamžiŕe
^eagovai. Výsŕavba čerpacej sŕanice v Másŕe je v šŕádiu schvaľova
nia sŕavebného povoíenia na Oŕý v
Ma/ackách, na rea//zác/u d/afn/čného zvodu bo/a opísan á sújaž
na projekŕanŕa, pn výsŕavbe ŕepe/ného hospodársŕva je za b e z
pečená koord/nác/a prosŕredn/cŕvom odde/en/a výsŕavby a ŽP.
Zároveň n a vr/?o/, aby zasŕup/ŕeísŕvo svojím uznesením pož/ada/o proŕ/drogové cenŕrum a
ŕ/ež kompeŕenŕné orgány o zvý
šenú pozornosj d/an/u v Sŕupave.
Záver
Pr/máŕor p o dátová/ pr/ŕomným
pos/ancom za účasj na zasadnuŕ/
mesŕs/(é/7o zasŕup/ŕeísŕva. Do
konca vo/ebného obdob/a budú
zvo/ané dve r/adne zasadnuŕ/a
zasŕtvp/ŕe/'sŕva. /Vajb//žš/e sa uskuŕoční 3. sepŕembra ŕ.r

Spoŕreb/ŕe/' na ŕr/!ív
/Sŕmosféra ŕrbovísk, ŕržn/c a
jarmokov má n/e čo neopakovaŕe/hé. Máŕe ŕu m ožnosj pre
beraj vyberaj skúšaj z/ednávaj
cenu / ohŕňaj nosom nad ŕovarom
a poma/y sa presúvaj unášan/
prúdom fuds/(ýc/7 ŕ/e/ od sŕánku Au
sŕánku. Okrem ŕoho ju doŕvára /
n/zka ku/ŕúra preda/a, pochybná
kva//ŕa a pôvod ŕovaru, hz/ko, že
nebude komu rek/amovaj zakú
pený ŕovar. /Vaphek ŕomu značný
po čer obýva ŕe/bv S/ovenska vy
užíva m ožnosj nakúp/j / /acnejš/e
ŕovar; kŕorý je v sŕá/ych, murova
ných predajn/acb oveľa drahší.
A/avyše nemusíŕe za ŕovarom pod
nikaj vý/eŕy do Po/ška č/ Maďar
ska. Padiká/ny rez vpodm/enkacb
preda/a na ŕrhov/skách, ŕržn/c/ach,
prí/ež/ŕosŕnýcb ŕrbocb phn/eso/ do
ŕýcbŕo horúcich /eŕnýcb dn/ nový
zákon č. 778/7998 /VP SP, kŕorý
predsŕavu/e najrozs/ab/ejš/u úpra
vu preda/a na vnúŕornom ŕrbu od
roku 7989. V dôvodové/ správe sa
bovorí o snahe zvýš/j úroveň

ku/ŕúry predaja, zvýš/j ochranu
spoŕreb/ŕefa, pos//n/j dodrž/avan/e
hyg/en/ckých nohem na ŕrhových
m/esŕach a v nepos/ednej m/ere
zabrán/j rozs/ab/emu daňovému
ún/ku, kŕorý ŕakýmŕo predajom
vzn/ká. /Vášho mesŕa sa zákon
doŕko/ v ŕom zmys/e, že v Sŕupave
exisŕu/e sŕá/e - mesŕské ŕrhovfsko
a kona/'ú sa ŕu prav/de/né priíež/ŕosŕné ŕrhy, čím vzn/ká povinnosj
zahrnúj zákonné úpravy do VZ/V
p/aŕných na území mesŕa. ÍVapňek
d/hodobej príprave zákona í napbek ŕomu, že bo/ scbvá/ený v
máy/ ŕ.r., vyš/e/ v Zb/erke zákonov
až v jún/, ŕeda pár dní pred začíaŕkom jeho účínnosŕí od 7.7.7998.
Predk/adaŕef zákona - m/n/sŕersŕvo hospodársŕva S P zorgan/zova/o pre samosprávy sem/nár k ŕomuŕo zákonu spojený s jeho výk/adom. Predk/adaŕe//a zdôrazn/7/
posííneníe ú/ohy / bobuž/af opáj
spôsobom prenesen/a kompeŕencíí í pov7nnosŕí na píecía obcí/
sam ospráv pr/ organ/zovan/ a
r/adení ŕrhovísk, rozhodovaní /
konŕro/e a ŕ/ež pn ochrane spoŕrebiŕeía.
Ochranou spoŕreb/ŕe/'a sa
okrem /nébo zaoberá a/ zákon
č.634/1992 Zb.,/ v znen/ nov/e/ zákonov č. 220/96 a č. 737/98/
kŕorý podrobne r/eš/ a vysveŕ/u/e vzľahy, kŕoré vzn/kayú pr/
predá// a kúpe. Zo zákona vybe
ráme n/ekŕoré paragrafy.
§3
Pocŕ/vosj predaja výrobkov a
poskyŕovan/a s/už/eb
Predá va/úc/ je pov/nný.
a/ predávaj výrobky v správnej
hmoŕnosŕ/, m/ere a/ebo množsŕve
a umožn/j spoŕreb/ŕe/bv/ prekonŕro/ovajs/ správnosj úda/ov,
b/predávaj výrobky a poskyŕovaj
s/užby v predpísanej a/ebo
scbvá/ene/ akosŕ/
c/predávaj výrobky a poskyŕovaj
s/užby za ceny dojednané v
sú/ade s cenovým/ predp/sm/
§9
/nŕormačné pov/nnosŕ/
/7/ Predávajúc/ je povinný badne
/n/brmovaj spoŕreb/ŕeía o v/asŕnosŕ/acb predávaných výrobkov
a/ebo charakŕere poskyŕovanýcb
s/už/eb, o spôsobe použ/ŕ/a a
údržby výrobkou a o nebezpečensŕve,
kŕoré vyp/ýva z jeho
nesprávneho
použ/ŕ/a
a/ebo
údržby, ako aj o nzíku súvisiacom
s poskyŕovanou síužbou. /Sk je ŕo
poŕrebné s obradom na povahu
výrobku, spôsob a dobu jeho
použivan/a, je predávajúc/povinný
zabezpeč/j aby ŕieŕo informácie
bo/i obsiabnuŕé v priioženom
písomnom návode a aby bo//
zrozum/ŕe/bé.
/2/ Povinnosŕi uvedených
v
odseku/7/sa nemôže predávajúci
zbav/j poukazom na skuŕočnosj
že mu poŕrebné a/ebo správne
/nŕormác/e neposkyŕo/ výrobca,

dovozca a/ebo dodávaŕef.

§ 10
/7/Predávajúc/ musí zabezpeč/j
aby nim predávané výrobky bo/i
vidiŕeŕbe označené všeobecne
zrozum/ŕefným/ úda/m/ o výrob
cov/, pr/padne dovozcovi a dodávaŕe/bvi, o množsŕve, akosŕ/, dáŕume výroby, dobe použ/ŕeínosŕ/ a
spôsobe
používania,
údržby,
uchovávania a/ebo sk/adovan/a
ŕýcbŕo výrobkov.
/2/Predáva/'úci nesmie odsŕraňov aj ani menij označenie výrobkov
ani iné údaje uvedené výrobcom,
dovozcom a/ebo dodá vare fom.
§72
Predávajúc/ je pov/nný jednoz
načne /nformová j spoŕreb/ŕefa o
cene predávaných výrobkov a/ebo
poskyŕovanýcb s/už/eb p/aŕne/ v
okam/bu ponuky. Za rým úče/om
je pov/nný na/má zreŕefne označ/j
výrobky cenou a/ebo /nformác/u o
cene výrobkov a/ebo s/už/eb /nak
vhodne sprisŕupnij.
§ 76
/7/Predávajúci je povinný vydaj
spoŕrebiŕefovi dok/ad o kúpe
výrobku a/ebo o poskyŕnuŕ/ s/užby,
v kŕorom je uvedené
a/ obchodné meno a s/d/o predáva/úcebo
b/ adresa prevádzkarne
c/ dáŕum preda/a
d/ druh výrobku a /ebo s/užby
e/ cena výrobku a/ebo s/užby,
kŕorú spoŕreb/ŕefzap/aŕ//
/2/ Pn preda/V výrobkov s nás/ednou dodávkou musí dokiad obsahovaj miesŕo určenia a dáŕum
dodávky.
§17
/Sk ŕo povaha výrobkov vyžadu/e,
najmä s obradom na hygienické
podmienky predaja a cbarakŕer
použiŕia, je predávajúci povinný
výrobky pred ávaj v hygienicky
nezávadných oba/ocb a/ebo /ch
do ŕakých oba/ov pn predaj/ zaba//j pn samoobs/užnom preda/V
je pov/nný poskyŕnúj spoŕreb/ŕeíovi vhodný oba/ový marená/.
/Vák/ady na oba/ový marená/ a
zaba/en/e
výrobkov
uhrádza
predá va/úc/. /usŕanoven/e nep/aŕ/
pr/ darčekovom ba/eni pozn.
redakcie/
§ ÍS
/7/ Vraŕné záiobované oba/y, v
kŕorýcb sa predávajú výrobky, sa
mus/a v prevádzkárn/, kde sa
výrobky v ŕakých oba/och predá
vajú, vykúp o va j po ce/ú pre
vádzkovú dobu.
/2/ \/ýkup vraŕných zá/ohovýcb
oba/ov nemožno viazaj na nákup
ŕovaru. Množsŕvo vykupovaných
vraŕných zá/obovaných oba/ov
nesm/e predávajúc/ obmedz/j.
/3/ Spoŕreb/ŕef n/e je pov/nný
preukázajpredávajúcemu zá/obovan/e vraŕných oba/ov.
§19
/7/S výn/mkou pr/padov; ked'je na
vykonan/e opravy určená /ná

osoba, je predávajúc/ povinný
pri/aj rekiamáciu v kŕorejko/Vek
prevádzkárn/, v kŕorey je pri/aŕ/e
rek/amác/e možné s obfadom na
sorŕ/menŕ predávaného ŕovaru
a/ebo poskyŕovanýcb s/už/eb, pri
padne aj na miesŕe, odkiaf nad/
podnik.
/2/\/ prevádzkárn/ musí byj po
ce/ú prevádzkovú dobu pr/ŕomný
pracovník, poverený vybavovaj
rek/amác/e.
/3/Predávajúc/ skup/nových zájaz
dov musí zabezpeč/j nepreŕrž/ŕú
príŕomnosj povereného pracovní
ka, oprávneného vybavovajrekiamácíe, po ceíý čas zájazdu.
/4/Predáva/úci a/ebo nim pove
rený pracovník rozhodne o rekíamácíi íhned' ľ z/ožiŕýcb prípadoch
do ŕroch pracovných dni. Do ŕejŕo
íehoŕy sa nezapočiŕava čas poŕrebný na odborné posúdenie
vady. S/ybavenie však nesmie
ŕrva j dibšie ako 30 dni.
/5/Predávajúci je povinný vydaj
spoŕrebiŕefovi dokiad o rekiamáci/
a o spôsobe je j vybavenia a ŕo a/
vredy, ak rekíamác/7 nevyhovie na
miesŕe v ceíom rozsahu.
/Vie je možné uvere/nif na
sŕránkach Sŕupavana úp/né zne
nie zákonov, kŕoré sa svo/im/
usŕanoveniami doŕýka/ú preda/a
a poskyŕovan/a s/už/eb. Je však
poŕrebné s/ uvedom/ŕ^ že všade
na sveŕe p/aŕ/ zásada, že predáva/úc/ je ŕu kvô// kupu/úcemu,
kŕorý mu dáva m ožnosf pre dar*
so z/skom. /Va ŕom by s/ obd/ve
sŕrany ma// za/ož/ľ svo/e správan/e, sebavedom/e / pr/sŕup.
Ž/adne právne normy, sankc/e a
z/ož/ŕé zákonné úpravy nevyr/eš/a ŕo, čo sa v naš/ch podm/enkacb opáŕ* formu/e a buduje zo sŕrany obcbodn/kov - záuyem a bo/ o spoko/nébo zákazn/ka.
/]ps/

Pamäŕn/Ár pac//ým
/Va ŕro/ičnom námesŕ/ pred far5/(ým
/(o^ŕo/om ^ŕo// pamáŕn/k oĎeŕ/am 7.
zverove/ vo/ny /Va fabu/ŕach ^ú vymyté
mená Sŕupavčanov, kŕor/ po/ož/// pred
o^emde^/aŕ/m/ rokmi -svo/'e ž/voŕy na
vo/novom po//. í/m/e^ŕnen/e pamäŕn//ra zodpovedá jeho významu a v 1ých
časoch sŕá/ s/ruŕočne na „námesŕ/". V
pos/ednom čase sme všaA sved/(am/
posedávan/a, pop//an/a / výŕržnosŕ/
pr/amo na pamáŕnííru / v jeho bezprosŕrednom oko//. /Vam/esŕo Aveŕov
ŕu náydeme od/ožené p/vové ŕfaše.
/Veobsŕo/7 argumenŕ an/ pr/rovnan/e,
že v zahran/č/ sa po-sadáva na scho
doch pamáŕnŕ/rov, sôch, napr/k/ad v
Prahe pr/ sv. Vác/avov/. Je ŕu ŕoŕ/ž
podsŕaŕný rozd/e/. V Sŕupave pred
í^osŕo/om sŕo/7 pamáŕn/k s menám/
naš/ch pred/rov, sm e s n/m/ b/ŕosŕne
spo/en/ a hoc/ ŕu n/e je c/nŕor/n, pred
sa je ŕo p/eŕne m/ésŕo, kŕoré s/ zas/úž/
váčš/u pozornosŕ zo sŕrany mesŕa,
vere/nosŕ/ a ŕ/ež zodpovedajúcu
ochranu. /Vesŕač/, že na posedávan/e
ŕu máme v/nárez) a krčmu, /(oré
dosŕaŕočne razanŕne vŕ/áča/ú námesŕ/u s vo/ „/m/dž"?

Rekonštrukciu tepetného hospodárstva už nemožno
sptácať zo získaných úspor
Jeden z prvých proye/<ŕov
EPC/Energy Performance Conŕracŕ/'ng/, Rŕorý sa na S/ovensRu
zača/ rea//zovať po zmene /eg/s/aŕívnych podm/enoR, je v Sŕupave. Ce/Rová výšRa invesŕ/cie je 43
mi/. SR, z roh o 30 m//, posRyŕne
Johnson Conŕro/s a 73 m/7. SR
mesŕo Sŕupava z v/asfného rozpočŕu. /Vávraŕnosť invesŕicie je
zhruba 70 roRov vráŕane zhodnoŕenia v/ožených finančných
prosŕhedRov. Pr/prava pro/eRŕu sa
usRuŕočn/7a v novembn 7996, s
jeho rea//zác/*ou sa zača/o v má/í
ŕ.r. „ PeRonšŕruRcia ŕepe/ného hos
podárska je Romp/exná a neŕradičná, preŕože musíme vymieňať
nie/en ŕechno/og/cRé zar/aden/a,
a/e aj sŕavebnú časť," hovor/ generá/ny r/ad/ŕef Johnson Conŕro/s
S/ovaR/a PeŕerSŕrýčeR. /Vavyše sa
mus/ vymeniť nevyhovu/úc/ zdroj
ŕep/a, Rŕorý funguje na mazuŕ,
oRrem ŕoho je rozvod m é d/a vefmi
d/hý, čím vzniRajú sŕraŕy po cesŕe.
„Posŕavením nového zdro/a vcenŕre síd/isRa e//mínujeme všeŕRy
súčasné negaŕíva. Vzn/Rne modemý, čisŕý, efeRŕívny zdroj s RráŕRou ŕrasou/'Ronšŕaŕu/e P SŕrýčeR.
Sŕavebné úpravy predsŕavujú nie/en novú budovu pre Roŕo/ňu, a/e
sŕavehné úprav/ sa doŕRnú vše
ŕRých výmenn/Rových sŕan/c.'
Ma/väčšou /nvesŕ/čnou záťažou sú
pred/zo/ované poŕrub/a nových
rozvodov ŕep/a v d/žRe 750 m,
Rŕoré hudú sŕáŕ' deväť mi/iónov
Rorún. Ce/Rovo možno povedať,
že /en sŕavhné úpravy poh/ŕ/a
zhruba 75 m/7. SR. VšeŕRy osŕaŕné
invesŕicie sa ŕýRajú výmeny č/
z/epšen/a ŕechno/óg/e. S/ ráme/
projeRŕu sa vyheši p/ynofiRácia
ce/ého mesŕa, na Rŕorú sa napo/a
všeŕRy
pr/emyse/né
podn/Ry.
Pochop/ŕe/be , nebude chýbať an/
Romp/eŕná výmena ŕechno/óg/e.
Parný rozvod nahradí rozvod ŕep/ovodný, čo znamená prezbro/en/'e všeŕRých výmenníRových sŕa
n/c. S rým súv/s/ a/ hydrau//cRé
v/regu/ovan/e ce/ejsúsŕav/, aRo aj
ŕermosŕaŕ/zác/a jednoŕi/vých objeRŕov. /Vov/ zdroj ŕep/a v novej bu
dove, nové rozvody - všeŕRo pod
jednou sŕrechou je z hfad/'sRa výšRy náR/adov opŕ/má/ne hešen/'e.
PredpoR/ad Ra/Ru/ovaných energeŕicRých úspor; Rŕoré v Johnson
Conŕro/s považu/ú za najdó/ežíŕejš/'e Rhŕéhum je oRo/o 20% . Cena
za GJ repe/nej energie je vsúčasnosŕi oRo/o 330 SR. Zač/aŕRom
90.roRov ŕo bo/o zhruba 27 Kčs,
a/e dó/ež/ŕé je spomenúť, že ŕáŕo
suma vychádza/a z ceny čierneho
uh//a v ČP. /Va S/ovensRu všaR
70% záR/adných zdrojov energ/e
ŕvor/ p/yn a cena za jeden ŕaRŕo
z/sRaný GJ pn páre odovzdáva
júcej sŕan/ce bo/ v ŕom isŕom

období zhruba 780 Kčs. Po
phdružen/ náR/adov byŕových podn/Rov na údržbu, prevádzRu a z/sR
dos/ah/a hodnoŕa GJ už v ŕom
období cenu 220 Kčs. /VájomníR
by ŕaR ma/, po zrušení všeŕRých
doŕác/7, p/aŕ/ť až desaťnásobnú
hodnoŕu/ v porovnaní so zač/aŕRom 90. roRov/ pôvodnej ceny za
GJ. /Va/mä ŕen, čo býva v pane/áRu, čo posŕavi/í pred roRom
7984. Keby ŕeraz doš/o R deregu/ác/7 c/en energ/e, občan/a by ŕo pn

súčasne/ spoŕrebe vefmi pocíŕ/í/.
/Sj Red'sú súčasné pravíd/á doŕác/7
šŕáŕu na spoŕrebu energ/e dosť
nephehfadné, občan/a p/aŕ/a 765
SR za GJ, šŕáŕ spoŕrebu energ/e
doŕu/e sumou od 40 do 80 SR za
GJ, zosŕaŕoR by ma/í dop/ácať
obce. /Sj po zmene s/ŕuác/e, Red'
pravíd/á regu/ác/e c/en energ/e
ŕaRpovedíac pad//, sú obce, Rŕoré
sú ochoŕné prevz/ať ňnančné
záruRy za reRonšŕruRciu ŕepe/ného
hospodársŕva na svo/om území.
/VapoRon sŕraŕ/ť môžu /en v
ojed/ne/ých prípadoch, preŕože
obyŕné ce/Ry bude ŕreba vždy
vyRurovať.
Pro/eRŕy EPC sú posŕavené na
ŕom, že /nvesŕor sa dohodne s
odberaŕe/om na presných podm/enRach prevádzRy. Za urč/ŕý
Ra/Ru/ovaný z/sR, bežný v ŕýchŕo
podm/enRach, zm/uvne zabezpečí
opravu zahaden/a, zaruč/ phmeranú výšRu úspor a cenu ŕep/a. Po
up/ynuŕ/ zm/uvy bude m ať mesŕo v
por/adRu energeŕ/cRé zariadenie a
výhodnú cenu ŕep/a presne podía
spoŕreby. /SRo vypíýva z finan
čného aj energeŕicRého audiŕu,
návraŕnosťinvesŕície v Sŕupave je
vráŕane zhodnoŕenia desať roRov.
CeíRove je na S/ovensRu 77 ob
dobných projeRŕov, a/e ŕenŕo jediný
sa začaí až po íegis/aŕívnej úprave
v novembn 7997." ZačiaŕoR rea//zác/e d/e/a bo/ závis/ý od dohody s
mesŕom Sŕupava a prísŕupu phmáŕora. /V/e od všeobecne p/aŕných pravidiei, Rŕoré by inves-

ŕorom v ŕejŕo ob/asŕ/ pomoh// viac
rozvinúť aRŕ/viŕy pn úspore ener
gie. SRráŕRa je ŕo nový mode/ v
nových podmíenRach. Dá sa rea//zovať jed/ne vredy, Red' zahran/čné ňrmy /dúc do urč/ŕých hz/R,
zabezpeč/a podsŕaŕnú časť /ŕnančného mode/u," dodáva P. SŕrýčeR. /podfa. ÍPE/VD, 24.6.7998,
sRráŕené/

Opýŕa// s/ne sa za
Vás...
V súčasnosŕ/ v našom mesŕe preb/eha dopos/af najváčš/a inves-

ŕičná aRcia - PeRonšŕruRcia ŕepeíného hospodársŕva mesŕa. Budu/e
sa nová Roŕo/ňa, súbežne pre
bieha/ú rozsiah/e v/Ropové práce
pre u/ožen/e rozvodu p/ynu, preb/eha reRonšŕruRcia výmenníRových sŕaníc, aRo aj výmena phmámych rozvodov ŕep/a v mesŕe,
a ŕo všeŕRo vefm/ inenzívne a čo
sŕač/7/ Sŕupavčania spozorovať sRoro všade. /Va priebeh prác, posŕup reaiizácie a na výs/edný efeRŕ
projeRŕu pre mesŕo / občanov sme
sa opýŕa// obchodného hadiŕefa
ňrmy Johnson Conŕro/s, dodávaŕefa / /nvesŕora sŕavby pána /ng.
V/adim/ra Krcha.
Sŕupavan.* V čom spočívajú
prínosy projeRŕu pre ŕepe/né
hospodársŕvo mesŕa ?
/ng. Krcho. Z pohfadu Romp/exného prebudovan/a ŕepe/ného
hospodársŕva mesŕa /de predovšeŕRým o vybudovan/e moder
ného eRo/og/cRého efeRŕ/vneho
zdroja ŕep/a, prebudovan/e phmárnych rozvodov ŕep/a, Romp/eŕné
prezbrojen/e výmenníRových sŕanfc a/ so sŕavebnýmí úpravami,
hydrau//cRé zaregu/ovan/e súsŕavy /nšŕa/ác/a moderného r/ad/aceho sysŕému s cenŕrá/nym d/speč/ngom, hydrau//cRé vyvážen/e
vnúŕorných rozvodov a ŕermosŕaŕizácia mesŕsRých byŕov, prechod
zo zasŕara/ého parného vyRurovania na horúcovodné.
Ďa/š/m prínosom je zníženíe
spoŕreby energie s predpoR/adom
20 až 25 % oproŕ/ súčasnému
sŕavu, sRva/íŕnen/e dodávRy ŕep/a

do byŕov a odsŕránen/e prob/émov
s preRurovaním a nedoRurovanfm
byŕov, účŕovanie p/aŕieb /en za
sRuročne spoŕrebovanú energiu.
Zároveň sa rea//zu/e projeRŕ p/ynoňRácie mesŕa s ohfadom na
jeho budúc/ rozvo/. Prosŕrednfcŕvom projeRŕu EPC sa rea//zuje
šŕáŕna po/iŕiRa zefeRŕívnenia využiŕia energie pn prevádzRe energeŕicRého zahadenia s možnosťou
využiť šŕáŕnu doŕáciu na ceny
ŕep/a. Pea/izáciou projeRŕu sa
znižu/e množsŕvo šRod//vých em/s/7 v mesŕe / pop/aŕRov za ne. Po
uRončení projeRŕu bude mesŕo
v/asŕniť Rva//ŕné zahaden/e, Rŕoré
sa sŕa n e zdrojom pr//mov pre
mesŕsRý rozpočeŕ. \/y/účené sú
prob/émy medz/ Macerým/ majiŕefmi a správcami ŕepe/ného hos
podársŕva mesŕa a zaručená je
Rva//ŕná prevádzRa a údržba ce/ého zahaden/a. Cena za ŕep/o sa
za súčasných podm/enoR občana
nedoŕRne. My naš/m hešen/m za
bezpečíme ŕo, že spoŕreba ŕep/a
bude o 20% - 25% n/žš/a, čo je pn
oh/asovanej /ibera//zác/í cien za
pa/ivá a energie dobré východisRo, preŕože vyRurovanie „ŕrávn/Ron chodníRova vzduchu" by v
nových pcdmienRach fudia určiŕe
nev/áda/í p/aŕiť. Odporúčam všeŕRým občanom, aby s/ do Ronca
augusŕa, doRedy bude v prevádz
Re sŕarý sysŕém Rvó// ÍÚV, preš//
nadzemné rozvody pary a sRús/7/
sa ich /bpaŕrne/ doŕRnúť aj ŕam,
Rde sú „zaizo/ované". /S poŕom
musí byťRaždému jasné, o čo /de.
Sŕupavan.
L/žívaŕe/ia
byŕov
očaRávajú od ŕohŕo projeRŕu, že
nebudú v zime mrznúť a phRurovať s/ eieRŕhcRým/ ohhevačmi, že
budú m ôcť regu/ovať odber ŕep/a a
ž e zap/aŕ/a /en za sRuŕočne
spoŕrebované ŕep/o. Sp/n/ŕe /c/;
očaRá van/a?
/ng. Krcho; /ch očaRávan/a urč/ŕe
sp/níme. pro/eRŕ je Romp/exný a
bude ŕaRmer u Raždého Ronč/ť až
v jeho byŕe. Po nábehu a poč/aŕočnom do/adení súsŕavy bude
dodávRa ŕep/a pod dozorom had/aceho sysŕému a budeme vedieť
rea go va ť na Raždú oprávnenú
požiadavRu občanov.
Sŕupavan .* /SR by sŕe hodnoŕi/i
časový pr/ebeh prác - p/n/ŕe har
monogram rea//zácie ŕaR, aby
nebo/ ohrozený zač/aŕoR vyRurovacej sezóny ?
/ng. Krcho; Pea/izácia die/a posŕupu/e podfa harmonogramu prác,
aj Red'zmeny/eg/s/aŕ/vy spósob/7/
odsunuŕie začiaŕRu výsŕavby o
nieRofRo m esiacov /Vové jednan/a
s mesŕsRým zasŕup/ŕefsŕvom na
če/e s pánom pnmáŕorom všaR
bo// RonšŕruRŕ/vne a die/o, hoci
zača/o nesRór; bude uRončené
včas. Chce ŕo všaR ŕrpez/ivosť
občanov pri výsŕavbe, naRofRo
dnes už musíme pracovať na
všeŕRých časŕiach die/a.
-ps-

Pr//aŕ/e ív pr/máŕora
/Va záver škoiského roka sa už
ŕreŕí rok koná s/ávnosŕné pn/'aŕ/e
najúspešnejšie/? žiakov sŕupavských škô/ primáŕorom mesŕa.
Sŕreŕnuŕ/e sa uskuŕočniío v ponde/ok 29. júna v sobášne; s/en/ mesŕského úradu. A/ajúspešnejš/cŕ? ž/akov pňmáŕorovi predsŕaví// ňadíŕe//a škô/. Pňmáŕor odovzdá/ žia
kom darček a po zápise do Pamáŕne/ knihy mesŕa, pozvaí der/ do
vynovenej zasadacej sá/y na ma/é
občersŕven/'e. /Va záver siávnosŕí
poďakova/ pedagógom sŕupavských škóí za /c/) ce/oročnú prácu,
kŕorú vyAona// v prospecŕ? našej
m/adey generác/e.
/Va pn/aŕí u pňmáŕora bo// ocenení
ŕíŕo žiaci sŕupavských škô/.
za Zák/adnú ško/u v Sŕupave 7.
sŕupeň . /Viko/a P/unárová 7./S za
reprezenŕác/u ško/y v okresnom
o/e súťaže „ S/á v/k 98", Lukáš
M/ynánk 7.B za aAŕ/vnu činnosť v
šporŕovýc/? súľaí/ac/i, Martina
C/dy/ová 2.B za výborný prospecŕ?
a reprezenŕác/u ško/y v okresnom
ko/e ZL/Č, M/ros/av P/g/ér 2./S za
výborný prospech a vzorné sprá
vanie, Marek Víger 3./S za akŕívnu
účasť v Zŕ7Č, Poman /-/orecký 3.B
za akŕívnu činnosť v špo/tovýc/i
súťažiach, Micha/ Baíažovič 3.C
za výborný prospech, vzorné
správanie a účasť v riešení
Pyŕagoriády, Lenka Maťašíková
4./S za reprezenŕác/u ško/y v
okresnom ko/e speváckej súťaže
„S/áv/k 98"-//. m/esŕo a ///. m/esŕo
v okresnom ko/e ZL/Č, PeŕerSabo
4 B za účasť a výborné um/esŕnen/a sa v maŕemaŕ/ckey súťaž/
„Pyŕagoháda", Pav/ína Maŕŕová
4. C za účasť v ZL/Č, Khsŕína
Demeŕerová 4./S za výborný
prospech a vzorné správan/e, za
ŕ. sŕupeň . Peŕra Va/achowčova
6./S za úspešnú reprezenŕác/u
ško/y v okresnom ko/e o/ymp/ády
/Sj s posŕupom do /<rays/<ého ko/a a
v obvodnom ko/e /-/v/ezdos/avovho Kubína - prednes poéz/e a
prózy, /Sndre/ Kováč 6./S za 2.
m/esŕo v okresnom ko/e Geogra^cAey o/ymp/ády s posŕupom
do Avay's/<ébo ko/a a za 2. m/esŕo
na o/ymp/áde /Sj, Samue/ Kaŕona
6. C za 3. m/esŕo v okresnom ko/e
o/ymp/ády /V/ a 2. m/esŕo v okres
nom ko/e //ŕerárnej súťaže Európa
v ško/e, Jana Škrovanová 7.<4 za
česŕné uznanie v okresnom ko/e
o/ymp/ády /V/, M/ros/ava Pácová
7./S za česŕné uznan/e v okres
nom ko/e o/ymp/ády /Sj, Maŕúš
Ved/e/ 8. B za úspechy v okres
nom ko/e maŕemaŕ/ckey o/ymp/ády
a /yz/'ká/nej o/ymp/ády s posŕupom
do krajského ko/a, Tomáš Taraba
8./S za druhé m/'esŕo v okresnom
ko/e maŕemaŕ/cke/ o/ymp/ády,
/Sdhana /-/asonová 8.D za 7.
m/esŕo v okresnom ko/e //ŕerárnej
súťaže Európa v ško/e / v/asŕná
ŕvorba/a za V. m/esŕo v obvodnom

ko/e súťaže /-ívíezdos/avovKubín,
Danna P/n/ková 8.D za športovú
reprezenŕác/u, za í m/esŕo vo
vrhu guľou / okresné ko/o/ za 3.
m/esŕo v krajskom ko/e, Peŕer
Hason 8.D za reprezenŕác/u ško/y
v športových súťaž/ach L/4, hádza
ná a fuŕbaí.
Zák/adnú ume/eckú ško/u reprezenŕova// na pn/aŕ/ . za hudobný
odbor - Juraj Púž/čka za úspechy
na okresných a kra/ských súťaž
iach, /Sndrea A/ovoveská za účasť
na Ce/os/ovenskej speváckej
súťaž/, za ŕanečný odbor - Vero
nika /-/asonová, M/ros/ava P ác
ová, Jana Škrovanová za repre
zenŕác/u na Ce/os/ovenskej súťaž/
- ce/os/ovenský ŕesŕ/'va/ ZL/Š, za
výŕvamý odbor - /Sdhana /-/asono
vá, Šimon Vachá/ek, Pau//na
Maŕŕová - za medzinárodnú účasť
vo výŕvarných súťaž/ach, za iíŕerámo - dramaŕický odbor Mko/a
Kovaničová a L/v/a Maŕŕová za
reprezenŕác/u na kra/skej súťaž/
LDO a za účasť na Dňoch ZL/Š
S P v Braŕ/s/ave. Osobiŕnú ško/u v
Sŕupave reprezenŕova// . Póberŕ
B/e/ov/č za veľmi dobré výchovnovzde/ávac/e
výs/edky,
Lucia
Krucovčínová za 7. m/esŕo v
//ŕerárnej súťaž/ a za výborný
prospech, J o z e f Chyŕ/7 za V.
m/esŕo vo výŕvamej súťaž/ a za
výborný prospech, Pav/a /Snŕa/íková za t m/esŕo v reciŕačne/
súťaž/ a výborný prospech a
Tomáš Scbwarz ako na/íepší ľuŕba//sŕa ško/y a za výborný
prospech.
/jos/

Záver š/fo/sÁíé/io roÁrtv v
ZL/Š v Stupave
Je veľa okam/ho v v ž/voŕe č/ove
ka, kŕoré majú zvŕášŕne čaro, na
kŕoré rad/ spom/name a ku kŕo/ým
sa v myš/zenkach časŕo vrac/ame.
íakým okam/hom je aj abso/venŕský
koncert
so
svojou
nanapodob/ŕeľnou a neopakova
teľnou aŕmosŕérou, zv/ášŕnym
rozochven/m a nedočkavosťou na
ŕen okam/h, k eď sa m/adý č/ovek
posŕavŕ pred ŕo svoje abso/venŕské pub//kum, kŕorému pred
vedie ŕo, čo sa za čas šŕúd/a na
ume/ecke/ ško/e nauč/7 a ŕeraz,
počas abso/venŕského koncerŕu
predved/e.
Čas abso/venŕských koncerŕov
s/gna//zu/e, že sa b//"ž/ záver ško/ského roka, je čas obzheť sa za
seba a zhodnoŕ/ť ce/oročnú prácu.
Že ŕáŕo práca bo/a ŕvoňvá, dokumenŕuje
č/nnosť jedno ŕ//vých
odborov naše/ ško/y. Maš/ ž/ac/
úspešne reprezenŕova// n/e/en
našu ZÍ7S, a/e a/ okres Ma/acky
na rôznych preh//adkach a ľesŕ/va/och. V okŕóbh 7997 //ŕerámodra ma ŕ/cký/LD O/ a výŕvamý od
bor/VO/ vzbud/7/ ve/kú pozornosť
na Dňoch ZL/S S P v Braŕ/s/ave, v
aprŕ/ŕ sa LDO zúčasŕn/7 kra/ske/

preh//adky Sŕreŕnuŕ/e s ma/ou
íá//ou v Sene/, ŕanečný odbor
/TO/ reprezenŕova/ ško/u na Ce/os/ovenskom deŕskom ŕanečnom
ľesŕ/va/e v Braŕ/s/ave. V máj/ prebeho/ 2. ce/os/ovenský ľesŕ/va/
ZL/Š a naš/ ž/ac/ hudobného odbo
ru paŕň// k vrcho/u spo/očného
ga/akoneeftu okresov Senec,
Pez/nok a Ma/acky. íanečníc/' zauja// svq//m vystúpením na Tane
čnom večere 2. ce/os/ovenskébo
ŕesŕ/va/u ZL/Š v P/ešťanoch.
Množsŕvo menš/ch č/ veľkých kon
ce/to v a rôznych ume/eckých
akŕ/v/ŕ / účasť ž/akov VO na medz/národney konŕŕonŕác/7 vo Vroc/av/, Toruň/ a v Mart/'ne/ dokumenŕuje zan/eŕenosť, odbornú a
ume/eckú výšku naš/ch pedagó
g o v Máme radosť, že aj v ŕomŕo
ško/skom roku bo// naš/ ž/ac/ pn/aŕ/
na ume/ecké ško/y a budú sa
umen/u venovať proŕes/oná/ne.
B/ahože/áme P. Šarkoz/mu, kŕorý
bo/ pnjaŕý na Konzervaŕóňum v
Braŕ/s/ave, kde bude šŕudovať
spev na sŕrednejume/eckej ško/e
budú odbor mode/ársŕvo odevov a
maskérsku ŕvorbu šŕudovať /Sdňana a Maft/na /-/asonové, /Sndrej
Šŕeŕ/ek je od sepŕembra pos/ucháčom VSVL/. Ž/ac/ sú z ŕňedy p.
uč/ŕeľky Z/'govej a p. uč/ŕeľky Ko
vá č/ko vej, kŕofým za kva//ŕu
prípravy dä ku/em e k sŕopercenŕnej úspešnosŕ/ v pn/aŕí b/ahože/áme. A/aphek ŕomu, že záver
ško/ského roku je už predo dver-

m/, pred nam/ je ešŕe veľa práce.
Hudobný odbor čaká Ce/os/ovenská spevácka súťaž /. God/na vo
Vrábľoch, výŕvarnŕc/ majú pred
sebou medzinárodnú súťaž v P o
prade, v Do/nom Kubíne í v Špan/eísku. Úspešne prebeh/a verni
sáž abso/venŕov výŕvamého odbo
ru vo výsŕavnej siení Ku/ŕúmeho
domu v Sŕupave. ľanečný odbor
sa prezenŕova/ ŕanečným veče
rom v Pohožníku. Všeŕky ŕ/eŕo podu/'aŕ/a sme organ/zo va// s pod
porou Mesŕskébo ku/ŕúmeho sŕred/ska v Sŕupave, výboru P Z pod
vedením p.Ľ. Lieskovskej a ŕiež v
spoiupráci s koíegyňami z maŕerských škói. /Vaša veľká vďaka
paŕrí rým sponzorom, kŕorí nám
pomoh/i
väčšímí
ň'nančnými
čiasŕkam/ na zakúpenie vybavenia
ško/y v rámci výchovno - vyučova
cieho procesu, kŕorým srdečne za
ce/ý pedagogický zbor dáku/eme.
L/ž níekoíko rokov sa nachádza
ume/ecké ško/sŕvo na okra/7 v sysŕéme ško/sŕva. Preŕo s/ ceníme posŕoj odboru ško/sŕva a ku/ŕú/y v
Ma/ackách na če/e s p. vedúcou
Mgr. Ma/tou Peŕrášovou za pod
poru našich ume/eckých škó/ ako /
za podporu zo sŕrany pňmáŕora
mesŕa Sŕupava p. /ng. /S. Daráša.
V mene veden/a ZL/Š dákujem
ce/ému ume/eckému ko/ekŕívu za
ceíoročnú vysokoproľesionáinu
prácu, korekŕnosť a zodpoved
nosť.
jún, S.Ďurecová.riadiŕeľka ZL/Š

Paranormá/ny yav ?

5 ŕ í% 3 á ľs / f< 3
Šŕvrŕý ročník preh//adky dychových orchesŕrov sa kona/ v nedeľu 28. jú/a
v amňŕeáŕn Born/k. Zača/ neŕrad/'čne - s/ávnosŕným/ ťanťáram/ v podaní
budobn/kov S/ese/ej muz/ky z kosŕo/nej veže farské ŕ)o kosŕo/a. Poŕom
nas/edova/a zvo/ávačka a na počúvanie vyhráva// dychovky - účasŕn/c/
pre h/zadky. V amň'ŕeáŕh po odzen/ príhovoru pn'máŕora a sŕupavskej
hymny zača/a preb//adka a zároveň krajská súťaž dychových orcňesŕrov;
kŕorej sa zúčasŕn/7/ orchesŕre. Sváŕojurská dycňov/<a,\//šŕučan^a, Šarňanka /B/aŕné/ Pez/nčanka a Vese/á muz/ka zo Sŕupavy. /-/osľom pro
gramu bo/a dychová hudba 7*exŕ/7anka z 7renč/na. Dobrá muz/ka, prí
jemné počas/e a dobrá ná/ada sa podp/sa// pod úspešný ŕesŕ/va/
dycbovey budby v Sŕupave.
-ps-

7en, kŕo prechádza cez koía/n/ce pn budove že/ezn/čne/ sŕan/ce, musí
byť šokovaný a dezoňenŕovaný, keďs/ prečíŕa/ názov sŕan/ce. Sŕoj/ ŕam
č/emym na b/e/om nap/sané 7*óŕ Megye// S/ovenský Mede//. Máŕúcu
rab u/ú ŕam zanecba// ň/már/, kŕor/ už neraz využ/í/ skuŕočne „ŕoŕogen/cký"
vzhfad / dobre zacbova/ý sŕav budovy sŕupavske/ že/ezn/čne/ sŕan/ce.
/Vapos/edy ŕu naŕáča// sekvenc/e s/ovenského ň/mu /Sko d/vé hus/. /Sko
dôkaz ŕoho, že zabud// zves/ŕ „rabufu", pňk/adáme ŕoŕogra/íu. Možno sa
ešŕe vráŕ/a rým v/akom, čo bo od nás vyprav/// ?/
-ps- ŕoŕo;-/m-

^
Pn prí/ež/Yosŕ/ vydan/a ka/endára na rok 7999 pod názvom Obrázky
sŕarej Sŕupavy sa dňa 76. augusŕa uskuŕočn/ pr/ Ku/ŕúrnom dome jeho
„krsŕ". O ka/endárje vefký záu/em a upozorňujeme, že prebíeba predp/aŕ/ŕeíská akc/a so žrebovaním o zau/7mavé ceny. Ka/endá/; kŕorý bude
vráŕane obá/ky a zadnej sŕrany obsahovať 74 //sŕovíormáŕu /S-3, pn'náša
zaujímavé a neopakovaŕeíné zábery zo Sŕupavy a Másŕu a preŕo paŕrí
do každé/ domácnosŕí níe/en ako úž/ŕkový predmeŕ, a/e aj ako esŕeŕ/cký
dop/nok. V nedeŕu 76. augusŕa vpoobedňajš/ch bod/nácb bude s/ávnosŕne pokrsŕený, aby sa mobo/ vydá ŕ*n a úspešnú cesŕu k zákazn/kom. Sŕupavský ka/endár pokrsŕí síovenská berečka Kamŕ/a Magá/ová. Zároveň
ŕo bude prvý poč/n, kŕorý oznamu/e, že sa b/íž/ 730. výroč/e prve/písom
nej správy o Sŕupave a 685. výroč/e prvej písomnej správy o Másŕe. /Va
ŕomŕo podujaŕ/ sa bude ka/endár predávať pos/edný raz za zvýhodnenú
cenu 740,- Sk.
/msks/

Pr/pravu/eme
S/ávnosŕ/ /íaptvsŕy
/Váš pahamenŕ nás prekvap//, keď
rozbodo/, že na ŕerm/n konan/a
S/ávnosŕ/ kapusŕy Deň ze/á 7998 /
dab sme ho vyŕ/ač/ť aj na
pr//ež/ŕosŕné ka/endáre/ vyh/ás//
par/amenŕné vo/by. Organ/záŕon
preŕo rozhod//, že S/ávnosŕ/ ka
pusŕy - Deň ze/á sa budú konať
ŕýždeň po vo/bácb do paňamenŕu
a ŕo v dňoch 2.-4. okŕóbra. Okrem
ŕrad/čných podu/äŕ/ akým/ sú - Sŕupavský jesenný jarmok, súťaže o
najťažš/u h/av/čku kapusŕy a najkra/š/e dyňové sŕraš/d/o, výsŕava
ovoc/a, ze/en/ny a kveŕoy je
pňpravený / bobaŕý ku/ŕúmy pro
gram, v kŕorom vysŕúp/a ío/k/óme
súbory zo Záhona, skup/na Sa/co,
dychový orchesŕer Ve/kopopov/cká koz/ovka, dychová hudba /-/ra
do vanka z TVsovca , skup/na ĽOJZO a ďa/š/. Bodkou za s/ávnosŕam/ bude ohňosŕro/.
-msks-

Súťaž o na//íra/s/
ba//íón, predzá/rraofÁíív
Pedakc/a časop/su Sŕupavan vyb/asu/e súťaž o na/krajší ba/kón,
predzáhradku pre rok 7998. Do
súťaže sa m ôže zapojiť každý
občan Sŕupavy kŕo/ý pňnes/e do
kance/ár/e
Ku/ŕúrnebo
domu
ŕoŕogra/ŕu svojho ba/kóna a/ebo
predzáhradky
Pre prvých ŕroch sú pňpravené
ceny v hodnoŕe 7000, 800 a 500
korún. L/závferka súťaže je 7. sepŕembra.
Vyb/ásen/e výs/edkov súťaže sa
uskuŕočn/ počas S/ávnosŕ/ kapus
ŕy.
-red-

ECCE

Sŕupava

preteky pre správnyc/7
c/7/apov
P red S/ávnosťam/ kapusŕy sa
uskuŕočn/a v Sŕupave a na
S/ovensku prvé preŕeky dvo/'ko/esovýcb ma/oŕrakŕorov s príves
ným vozíkom do vrchu p od náz
vom E C C E 7BRR/t Sŕupava
f 998. ínšp/rovaní skúsenosťami
a dobrým nápadom naš/cb part
nerov z moravské/ obce Bí/ov/ce
nad Sv/ŕavou, sme sa rozhod//
/čo by sme pre váčš/u s/ávu Sŕu
pavy neurob/7/?// uskuŕočn/ť po
dobné preŕeky / u nás ako „pred
skokana" Dňa ze/á.
/Va preŕekocb pr/s/'úb/7/ účasť /ŕovárenské ŕ/my výrobcov ma/o
ŕrakŕorov z Č/ecb a S/ovenska,
kŕoré budú preŕekať v ŕr/ede 71 V
ŕňede amaŕérov môžu preŕekať
ma/7ŕe//a ma/oŕrakŕorov s príves
ným vozíkom, kŕorí ma/ú chuť sú
ťaž/ť odvahu a zm yseí pre hu
mor; v ŕe/ŕo kaŕegór// príde súťa
ž/ť bííov/cký ŕím. Preŕeky sa
uskuŕočn/a 79. sepŕembra ŕ.r. na
ŕraŕ/ - asŕa/ŕová cesŕa od sŕarého
c/nŕorína smerom k amhŕeáŕru
Bomík. B//žš/e /nťormác/e / vrá
ŕane pr/7?/ášky a šŕarfovac/ebo
poňadku/ v kance/án/ Ku/ŕúrnebo domu p. S/ezáÁí, p. Rác
a/eĎo na f.č. 07/5934372.
Veríme, že sa ná/du /medz/ Sŕupavčanm/ a Mááťanm/ odváž//vc/,
kŕorí sa preŕekov zúčasŕn/a. Verí
me a/ ŕomu, že sa nájdu a/ rak/,
kŕorí po preŕekocb poved/a; „
Keb/ch ŕam b/u já, mosím ŕo v/bráŕ/" /S/e ŕo sú /ba p/ané reč/ ŕreba ŕam byť/
-msks-

áko postupovať pr/ výbere
ž/votného po/sŕen/a?
Váženŕspo/uoMa/i;á,
pr/hováram sa k Vám ŕouŕo /ormou
preŕo, aby som Vám vysveŕ///, ako pr/sŕupovaŕ' k dô/ež/ŕému ž/voŕnému kroku
akým je uzavreŕ/e í/voŕnébo po/sŕen/a,
Mo/é ŕrvá zvyčajne ce/ý aM/vny í/voŕ až
po dóc/iod/(oyý vek /SM uzavreŕ/a po/s
ŕen/a ye spo/ený s vypracovaním po/sŕnébo
návrbu a ye/)o schvá/en/
po/sŕovŕíot/. Je ŕo zm/uvný vzŕä/i medz/
po/sŕbv^ou a občanom a preŕo váeMy
údaje uvedené v po/sŕkefč/že zm/uve)
sú závázné p/e o b/dve zm/uvné sŕrany.
S každou zmenu ŕýc/iŕo údajov mus/a
sú/)/as/ŕ'aÁ(o občan ía/< aj po/sŕbvňa. Zo
sŕrany občana ŕo znamená pre /(o/e/áné pa/tners/(é vzŕä/iy p/somne bezodMadne nab/asovaŕ' váeŕky zmeny úda
jov uvedenýc/i v zm/uve o po/sŕen/ a
po/sŕnom náv/ŕit/, po/sŕné uda/osŕ/. /ba
ŕa/( máŕe zaručené, že po/sfóv/)a Vám
zap/aŕ/ sumu uvedenú v po/sfke pre
danú po/sŕnú uda/osŕ!
/Vajp/v s/ vysveŕ//me záMadné po/my z
ob/asŕ/ ž/voŕnébo po/sŕen/a.
-po/sŕenec - č/ovek Mo/ý sa dá po/sŕ/ŕ'
-garanŕované
po/sŕné
p/nen/e
po/sŕbv^a zap/aŕ/ po/sŕencov/ dobodnuŕú sumu pn vzn/ku uda/osŕ/, na Morú
sapo/sŕ//.
-r/z/Aové kap/ŕá/ové po/sŕen/e - záhad
ný kameň ž/voŕnébo po/sŕen/a, zabŕŕia
po/sŕné p/nen/e v pňpade dož/ŕ/a sa
konca po/sŕen/á ('/ná /o/ma sporen/aj
a/ebo v pr/pade sm/ŕ/ po/sŕenca p/ed
ŕouŕo dobou.
-dôchodkové po/sŕen/e - ŕu ŕvo/í po/sŕné
p/nen/e
vyp/ácan/e
mesačného
dôchodku po/sŕencov/, prípadne aj
pozosŕa/ým ak ŕo bo/o uvedené v po/sŕne/ zm/uve.
-úrazové po/sŕen/e - obsahuje /en časŕ'
nz/ka spojenú s pracovným ú/azom a
úrazom vo vo/hom čase. Väčá/ňou sa
jedná /en o ŕ/va/é nás/edky ú/azu a
smrť nás/edkom úrazu. /V/ekŕoré
po/sŕbvne ponúkajú aj po/sŕen/e nák/adov spo/ených s pobyŕom v nemocn/c/ pr/ //ečen/ úrazu a/ebo odákodnen/e
úrazu aj keď nezanechá ŕrva/é nás/edky-/nva//d/fu.

phpo/sŕen/a - rozá/ren/e zák/adného
po/sŕen/a o pok/yŕ/e dá/á/ch nz/k, kŕoré
cbce mať občan zabezpečené.
Vo váeobecnosŕ/ p/a ŕ/, že
-č/m v/ac r/z/k s/ po/sŕújeme, rým vyáá/e
po/sŕné p/aŕ/me.
-č/m sme sŕará/ pr/ uzaŕváran/ po/sŕe
n/a, rým vy3á/e po/sŕné p/aŕ/me fod 6ŕ/c/i rokov).
-č/m na d/há/u dobu sa po/sŕ/me, rým
vyáá/e po/sŕné p/nen/e dosŕaneme
fpozhŕe s/ ŕabu/ku).
-muž/ majú vyáá/e nz/ko úmrŕ/a ako
ženy ('zvážŕe pr/ po/sŕen/ rod/ča s
d/eŕäŕ'omj
7eraz s/ už môžeme sŕanov/ť podm/enky pre porovnávan/e kva//ŕy
ponúkaných po/sŕen/.
7)/4ké ve/ké po/sŕné mus/m p/aŕ/ŕ' pre
dos/abnuf/e požadovaného garanfovaného po/sŕného p/nen/a a za rovnaký
počeŕ rokov ŕrvan/a po/sŕen/a (*č/^
d/há/e p/aŕ/me po/sŕné, rým vyáá/u
po/sŕnú sumu dos/ahneme).
2j<4ké nz/ká sú v po/sŕen/ zahmuŕé a v
ake/ výgke garanŕovaného po/sŕného
p/nen/a sú uzavreŕé.
3)Sp/ha dané po/sŕen/e Vaáe očakávan/a na pok/yŕ/e Vam/ sŕanovených hz/k.
4jMá po/sfbv/!a zabezpečenú ochranu
hromadných po/sŕných uda/osŕ/ /ormou
„Z/S/SÍE/VM" v /ne/ po/sŕbvn/, kŕorá
po/sŕú/e schopnosŕ' po/sŕbvne vyp/aŕ/ť
po/sŕencom váeŕky po/sŕné p/nen/a (aby
po/sŕbvňa nesk/achova/aj.
5)Rôzna výáka garanŕovaného pod/e/u
na z/sku po/sŕbvne a osob/ŕné po/sŕné
podm/enky
6/Rozd/e/y v sadzbách po/sŕbvn/ pr/
rovnakých pok/yŕ/ach r/z/k sú h/avne
spôsobené rôznou výákou režý'ných
nák/adov po/sŕbvne na je/ prevádzku.
Preŕo hospodáme/š/e po/sŕbvne sú vo
výhode.
7)Pr/ áŕv/ŕ!ročnom, po/ročnom a ročnom
p/aŕen/ po/sŕného by sŕe ma// dosŕaŕ
zfavu na po/sŕnom , napr. 7% pr/
ročnom p/aŕen/ po/sŕného. /S ŕo je pre
Vaáe správne rozhodnuŕ/e sa pr/
výbe/e ž/voŕného po/sŕen/á a po/sŕbvne
as/ váeŕko. Vaáe oŕázky, prob/émy,
pr/pom/enky môžeŕe ŕe/e/onovať na
ŕe/.č/s/o 07/5934 595. Váá /žnančný
konzu/ŕanŕ /ng. Jaros/av Zeman.

aRŕ/v/ŕy
MS SČK // aj v ŕomŕo obdob/
aRŕ/vne pracu/'e. Des/aŕA*arAy, zdravoŕnú s/užbu možno vidieť v činnosŕ/ aRo ľ dn/ všedné, ŕaR /sv/aŕočné.
Už ŕrad/čne spo/u s č/enRam/ vý
boru usRuŕočňu/ú poseden/e s darcam/ Rrv/. Pre darcov v ráme/ re/axác/'e pr/pravu/ú 2-3 dňový pobyŕ.
/Vavšŕevuiú a/ chorých, presŕár/ych
občanov Rŕorých /sŕe /ch návšŕeva
a pozornosť poŕeší. Pri prí/ež/ŕosŕ/
85. narodením zab/ahože/a// pan/
Žoí/7 /\/osRov/čove/, Rŕorá vychova/a
77 der/. B/ahože/a/o ye/ /27 vnúča ŕ a
37 pravnúčaŕ. /SRo príroda, an/ ž/voŕ
č/oveRa neuRáže všeŕRy farby hneď
z yar/. MS SČK spo/upracu/'ú v
Sŕupave a neusŕá/e z/s/<avayú
nových darcov Rrv/. Krv - ve/'m/
vzácna hodnoŕa, na/má dnes. Pr/
rozhovore s predsedníčRou pan/
Vi/mou V/gerovou sme sa rozhovo
r/y/ o ŕom, že MS SČK doRáže
zabezpeč/ŕ- darcu Rrv/, aR by poŕrej)ova/ náš občan Rrv pr/ prí/ež/ŕosŕ/
operácie. DoRážu pr/prav/ť i mimo
riadny odber, aR ŕo chorý zo
Sŕupavy v nemocn/c/ poŕrebu/e. Je
ŕo Rrásne ponúRnuŕá ruRa pomoc/
rým, Rŕorí ŕ'ažRo zápas/a so
zdrav/m. Da/me s/ pozor na seba,
vyhnime sa úrazom a venu/'me sa
sŕarosŕ//vo deťom. VšeŕRy sú naše .
ŕ/e doma /'ŕ/e na u//c/.
-/ach-

Národ/// sa
Jaros/av Jab/on/cRý
LuRáš Dan/e/ Daráš
Peŕra Grosschmidŕová
/Sdam Mdegheŕ/
VeroniRa S/epánRová
Opus ŕ/// nás
/Wón/a ZmajRowčová
/Snna MarRowcová
/SnŕonBe/eš
Ondrej /-/aberf
Ján Sobo/íč
Karo/ Šŕe^owc
/Snna Murgašova
Peŕer Žuž/č
Zosobáš/// sa v Sŕupave
JozeťBanowč a
Miros/ava /VosRová
/ng. Dom/'n/'R Dobro vodsRý a
Karahna Hhcová
/van Kovačíč a
/ng. Henneŕa Komárova
Peŕer PúseR a
Peŕra PšenRová
Mgr. Karo/ Hense/ ä
/Vaŕá//a P/7/pRová
M/ros/a v S/epáneR a
Zuzana Mojž/šová
Peŕer////f a
/4/ena Barfa/sRá
Máno JaníR a
Jana Beiačičová
Ľubom/r VaneR a
M/hama Bu//ová
Juraj Benca a
Peŕra Kínpo/sRá.

/VovoRňaz zo Sŕtvpavy
V domin/RánsRom Rosŕo/e /Vanebovzaŕia Panny Már/e v Koši
ciach bo/ 27. júna vysváŕený
arc/bisRupom mons. /Uoyzom
ÍRáčom za Rňaza náš spo/uobčan braŕ MareR Már/a Marŕin
Jurčo. Primičná sváŕá omša sa
usRuŕočni/a 5. jú/a pn farsRom
Rosŕo/e v Sŕupave.
Pr/m/čná sváŕá om ša
Obyvaŕe/za Sŕupavy po d/hých
38 roRoch zaž/7i s/áven/e prim ičnej
sváŕej
om še
sŕupavsRého novoRňaza, domin/Rána oŕca MareRa Jurču. S/ávnosť
os/ov/7a sŕupavsRých i másŕsRych ver/a c/ch i osŕaŕných ob
čanov mesŕa aRo poŕvrdenie i
dóRaz ŕoho, ž e RňazsRé pos/anie a povo/an/e naš/o odozvu
i m edzi našimi miadými /uďm/.
/SRo bo/o p ovedané v Rázni i v
príhovoroch po ŕo/Rých desaťroč/ach zás/uhou vdp. Pe/ixa
MiRu/u, farára sŕupavsRého,
RňazsRé povo/an/e os/ovi/o posŕupne pár m/adých mužov, prvý
z n/'cb braŕ MareR Jurčo v nede/'u
5. yú/a na sviaŕoR vierozsvesŕcov
sv. Cyh/a a sv. Meŕoda ďaRova/
s/ávením pr/m/čney sváre/ omše.
SŕupavsRí veriaci doŕeraz očaRáva// Rňazov - správcov farnosŕi s oŕázRam/ - aRý bude, aRo
nás pri/me a pochop/, aRo sa
vži/e do naš/ch p om ero v a
naRo/Ko sa sŕane „naš/m" Rňazom. 7eraz „vys/e/ame" Sŕupavčana, m/adého č/oveRa, Rŕorý
vyrasŕa/ medz/ pr/aŕe/'m/, prí
buzným/, vo ŕársRom spo/očensŕve, jednoducho medz/ nam/,
aby /š/e/ sám, svoyou cesŕou,
medz/ „cudz/ch", aby sa sŕa/ /ch
Rňazom a duchovným oŕcom.
Mnoh/ pr/ŕomn/ prež/va// ŕúŕo
uda/osť spo/u s rod/cm/, aRo
roz/účRu so synom, Rŕorého
čaRá ve/Rá cesŕa a ž/voŕný úde/,
Rŕorý s/ vybra/ aRo šŕý/ ž/voŕa /
ž/voŕné Rrédo. Osob/ŕným poso/sŕvom s h/boRým/ úvaham/ o
zmys/e /udsRého ž/voŕa bo/a
Rázeň
p red n esen á
Rňazom
/reneyom C/uŕŕ/m. Myš/zenRy o ži
vo ŕnom šŕý/e /ásRy R b//žnemu,
aRo nayvyššey hodnoŕy ž/voŕa,
bo// pósob/vým a presvedčivým
vyznan/m. Pr/m/čná sv. omša
bo/a dósŕoynou uda/osľou c/rRevného / spo/očensRého ž/voŕa
mesŕa. ORrem zásŕupcov ver/ac/ch vy/adr/7 svoyu radosť,
podporu / úcŕu novoRňazov/ v
m ene občanov mesŕa /pr/máŕor.
/Va zá v e r sv. om še novoRňaz
poďaRova/ rod/čom, pr/aŕe/'om /
všeŕRým ŕam/Rom za podporu a
pr/ŕomným ude//7 novoRňazsRé
požehnanie.

P/y/ane L/ pr/maŕora

Z úp rim n éh o s rd c a a s v eí-

V sŕredu 8. yú/a pr//a/ novoRňaza
MareRa Marŕ/na Jurču, yeh o rodi
čov a vdp. P. M/Ru/u primáŕor
mesŕa. S/ávnosť sa Rona/a v
obradnej s/en/ mesŕsRého úradu
aRo podu/aŕie aRŕ/vu pre občiansRe zá/ežiŕosŕi. P o RráŕRom
Ru/ŕúmom p rogram e pr/máŕor
ocen/7 zmyse/ i význam RňazsRého povo/ania a podčiarRo/
výn im očn osť
ŕejŕo
uda/osŕ/
vzh/'adom na sRoro šŕyr/dsať
roRov Rŕoré up/ynu/i od pos/edne/ vysviacRy Rňaza zo Sŕupavy.
Po
pr/bovore
sa
príŕomn/
zapísa/i do Pamáŕney Rniby
m esŕa
Sŕupava a primáŕor
odovzdá/ MareRov/ M. Jurčo v/
dar a Ryŕicu Rveŕov je h o maŕRe.
V neformá/nom rozhovore ro
dičia novoRňaza ocen/7/ obrovsRú a nezišŕnú pom oc od obča
nov i predsŕaviŕe/'ov mesŕa pn
z a b e z p e č e n í s/ávnosŕney primične/ omše.
Vdp. MiRu/a zdórazn/7, ž e nie
všade panujú dobré vzájomné
vzťahy m edzi predsŕaviŕe/'mi sa
m osprávy a farsRého úradu a
vysoRo ocen/7 všesŕrannú pod
poru mesŕa prejavovanú sŕupavsRey íamosŕ/ a ŕo nie/en pn
ŕe/ŕo uda/osŕi, a/e i pri riešení
Raždodenných
probíém ov.
-ps-

/fot/

ra d o sťo u ,

d'aRí/jeme
m ym

srd ečn e

všeŕR ým

/ n ezn ám y m

zná
pr/aŕe-

/om, Rŕor/ nám pom oh/i pr/
p r/p rave

s/ávnosŕney

pr/-

m/čne/ s v om še.
P a m ä ŕá m e na n/ch vo s v o j/ch mod//ŕbách.
novo/fňaz M areR M. Jurčo
a rod/č/a
Sŕreŕnuŕ/e býva/ých spo/už/aRov; dnešných šesfdes/aŕn/Rov
sa Rona/o v s oboru f 3. yúna
7998. Zača/o s/ávnosŕnou sváŕou
omšou vo farsRom Rosŕo/e za
účasŕi všeŕRých spo/už/aRov / uč/ŕefov. Spomína// sme na všeŕRých,
Rŕor/ sa nedož/7/ ŕe/ŕo cbví/e, spo
mína// sme na uč/ŕe/bv Rŕor/ ťormova// našu generác/u a odovz
dá// nám do ž/voŕa ŕo na/7epš/e, čo
nám moh// dať. M/7é a dojemné
s/ová vdp. M/Ru/u bo// pre nás
povzbudením, ph Rŕorom sme zabud// na prež/ŕé sŕrasŕ/ / ťažRosŕi,
Rŕorého určiŕe sŕreŕ/i Raždého z
nás. Poŕom sme poRračova// v
družnej debaŕe a dobrej zábave,
pn vínRu a so spevom až do b/e/eho rána, ŕaR aRo za m/adi. R oz
chádza// sme sa s myš/ienRou a
poznaním, že svo/im pnaŕeíom sa
musíme venovať sRór; než ich
navždy sŕraŕíme.ffofo v prí/ohej
-He/ena Š/(rovano^á-
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