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Životné prostredie a, my
Paradoxom dnešnej doby je - ak musíme konšta
tovať - že sprievodným znakom technicky vyspelej
spoloČBCsti je množstvo najrôznejších odpadov,
ktoré sa iba z veHni malej časti vracajú späť do
výrobného procesu.
Ke& sme použili slovo paradox, musíme ho použiť
ešte raz, pretože je naozaj paradoxom, ak človek
- občan našej spoločnosti na jednej strane príro
du využíva okrem iného na. rekreáciu a oddych a na
strane druhej "vedome" tento cenný zdroj rekreácie
a oddychu pomaly, ale isto devastuje a ničí.
Ak jarné slnko odkryje okraje lesných porastov,
výmoly a potoky a vyjdeme si na prechádzku po cho
tári, uvidíme kontrastný obraz. Na jednej strane
krásne upravené záhradky, nad ktorými sa týčia
chatky, domy i paláce /mnohokrát i bez povolenia/
- výplod ľudskej zručnosti, vkusu a umu a na. druhej
strane za oplotením skládky odpadu, smetiská a zne
čistené vodné toky - výplod ľudskej bezohľadnosti
a neúcty k prírode, ti už prejdeme od parku cez
Grefty až po záhradkárske osady, cez Noviny na No
vú Horu, alebo prehradíme Stupavský potok, vždy sa
nám premietne ten istý obraz.

Živelné skládky najrôznejších odpadov sa viažu
na záhradkárske oblasti a v mnohých prípadoch na
samotné okraje obce, umiestnené v lesných porastoch
a na brehoch potokov. Preto je logické, e.k pôvod
skládok spájame s konkrétnymi záhradkárskymi oblas-*
tia.mi, či s ulica-mi.
Pri hodnotení a rozbore obsahu skládok musíme
konštatovať, že z hRcdiska ctalšieho využívania dve
tretiny z celkového množstva by nemuselo byť ako
nežiaduci odpad. Ide predovšetkým o organický odpad,
vhodný na kompostovanie, železný šrot rôzneho cha
rakteru, ktorý p-+^í do zberu rovnako ako stará
pneumatiky a textil.
Riešenie tohoto problému nie je lem jtázkou čistoty
a estetiky životného prostredia, ale hlavne ide o
priame poškodzovanie vegetácie a vodných tokov to
xickými látkami. Ak si plne uvedomíme závažnosť
týchto vplyvov, potom je i naliehavosť ich rieše
nia veRni akútna..
Stačí prirodzená úcta k prírode a pocit zod
povednosti k celospoločenským hodnotám nás všet*.
kých.
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Ho by sme mali vedieť o našej obci
Významnou formou priamej účasti ľudu na správe
štátu je práca občanov v jednotlivých ohňoch ná
rodných výborov, plenárnych zasadaniach, radách,
komisiách a aktívoch*
Doterajšie skú—eenosti ukazujú, že k rozvoju
účasti občanov na práci národných výborov význam
ne prispievajú občianske výbory.
Občianske výbory sprostredkovávajú účasť ob
čanov na. práci národných výborov, napomáhajú pl
neniu uznesení národných výborov, upozorňujú ne
potreby obyvateľov, prípadne ich samy riešia.. Ich
poslaním je udržiava,ť neustály styk s občanmi a
umožniť občanom uplatnenie ich záujmov v činnosti
národného výboru.
Ďalším významným pomocníkom národných výborov
sú dómové komisie (domoví dôverníci), ktorých čin
nosť úzko súvisí s Činnosťou občianskych výborov.
Pre oriaJntáciu občanov uvádzame prehľad územnej
pôsobnosti siedmich občianskych výborov v našej
obci.
Občiansky výbor č. 1 zalirňa do svojej pôsobnosti
celú Pažiť až po uticu 4. apríla. Jeho predsedom
je Ing. Jaroslav Majtán, podpredsedom MilaJi Gra.mb-
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funkciu tajomníčky vykonáva Elena Einču-

rová.
Občiansky výbor č. 2 pôsobí na. území od ulice
4. a.príla až po ulicu školskú, pričom zahrňuje
celú oblsPť parku a Kremenicu. S. Jozef Sercbl
ml. vykonáva funkciu predsedu, s. Štefan Horecký
podpredsedu a. s. Jolana Petreová zastáva, funkciu
tajomníčky.
Občiansky výbor č. 3 svoju pôsobnosť uplatňuje v
celom Máste až po Železničnú ulicu. Predsedom ob
čianskeho výboru je s. Alfréd Firgánek, podpredse'lo.n Ing, Ivan Nerád, tajomníčkou Ing. Anna Kva.ková.
Občiansky výbor č. 4 pôsobí na. sídlisku od Nálepko
vej ulice až po Bezručovu. Jedenásťčlenný občians
ky výbor vedie predseŕkyna s. Mária. Fajkusová s
podpredsedom s. Antonom Besedičom a tajomníkom
s. Františkom Isimuničom.
Občiansky výbor č. 5 pracuje pod vedením predsedu
s. Miroslava Matuška, funkciu podpredsedu vykonáva
s. Miroslav Da.ráš a tajomníčku s. Eva Hutárová, na.
území sídliska od Bezručovej ulice až po Vajenského
ulicu.
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Občiansky výbor č. 6 pôsobí ne území kolónie.
Predsedom je s. IŠtefan Sajan, podpredsedom s. Šte
fan Antel a tajomníčkou Ing. Ľudmila Repková.
Občiansky výbor č. 7 vedie predseda s. Jozef Kazarka s podpre&edom s. Jánom Tejedym a tajomníč
kou s. Evou Piačkovou. Ich pôsobnosť sa rozpres
tiera od Kúpeľnej ulice až po ulicu Ferdiša Kôst
ku na jednej stra.ne a od Cementárne po ulicu Ná
lepkovu.
Zišiel ss. Miestny národný výbor na svo.iom prvom
tohoročnom plenárnom zasadnutí
V

zmysle plánu práce zišiel sa MNV v Stupave

dňa 17.2.1934, aby prerokoval najaktuálnejšie a
najdôležitejšie body v oblasti ekonomiky a úlohy
vyplývajúce zo zabezpečenia potrieb obyvateľstva.
Okrem tak závažných materiálov, ako komplexný
rozbor hospodárenia za rok 1983, celoobecný socia
listický záväzok na rok 1984, správa o využívaní
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a. Jednotný plán
kultúrno-osvetovej činnosti na rok 1964, bolo pre
rokované a schválené všeobecne záväzné nariadenie
MNV vo forme vyhlášky o vyhlásení tretieho regu
lačného stu]3Baodberu pitnej vody.
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Velbi vážne starosti na celom území obce robí zá
sobovanie obyvateľstva, pitnou vodou. Je tomu tak
preto, že v poslednom desaťročí spotreba vody z
verejných vodovodov podsta.tne vzrástla nielen v
súvislosti s bytovou výstavbou, ale i s používavsiiím pitnej vody na technické a. prevádzkové účely. Úmerne k tomu neboli rozširované kapacitné
predpoklady vodných zdrojov. Nemalú úlohu v tejto
oblasti zohráva i deficit vlahy, ktorý sa pohybo
val v minulých rokoch okolo 120 1 na 1 m2 pôdy.
Výdatnosť niektorých vodných zdrojov poklesla až
r a 20% pod dlhoročný priemer. A tu sa natíska,
otázka.. Ako riešiť súčasný stav v dodávke pitnej
vody? Odpovedať môžeme z dvoch hľadísk :
- z hľadiska definitívneho, t.j. cestou ZsVAK pri
pravovať a finančne zabezpečovať budovanie novej
úpravovne vody na Medených Hámroch s dostatočnou
kapacitou v investičnom náklade cca 30 mil. Kčs,
s realizáciou najskôr v 8. 5RP. Teda riešenie so
strednodobým výhľadom.
z hľaŕti 3lra nkamži t.éhn ri
úsporných

t* j* uplatňovaním

patrení tak, aby kapacita upravenej

vody v súčasnosti stačila pokryť potrebu obyvateľs
tva Stupavy v normatívnom odbere. Úsporné opatrenia

a sankčné postihy za. nedodržanie odberovej dis
ciplíny sa. vzťahujú i na. socialistické organizá
cie, ktoré používajú pitnú vodu na technologické
účely.
Preto plenárne zasadnutie zvážilo návrh rady MNV
a. VYHLÁŠKU o vyhlásení tretieho regulačného stupňa
odberu pitnej vody jednomyseľne schválilo.
Záleží v prvom rade na. nás, aby sme svojou ohľa
duplnosťou, uskromnením sa. i nekompromisným správ
nym konaním, kontrolou a výchovnou prácou docieli
li zmiernenie kritickej situácie v dodávke pitnej
vody.
Plné znenie vyhiášky uverejníme v niektorom
z nasledujúcich čísiel.
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SAUNA - SAUNA - SAUNA - SAUNA - SAUNA - SAUNA - S

Nebývalý rozvoj športu máme možnosť sledovať
nielen v raste počtu športovcov a vo zvýšení ich
výkonnosti, ale a.j vo výraznom zlepšení podmienok
k športovaniu.
Kolektív hádzanárskeho oddielu v roku 1983
začal práce na výstavbe sociálnej budovy v objek
te TJ Tatran. V tomto roku sa komplex ukončí. V
jeho priestore je vybudovaná aj sauna, ktorá bude
slúžiť nielen športovcom, ale aj širokej verejnosti.
Vieme, že absolvovať náročnú športovú prípravu
a udržať si vysokú výkonnosť značne závisí *d mož
nosti regenerácie psychofyzických síl. Jednou z
používaných procedúr regenerácie je sa.unovanie.
Ide o špeciálny kúpeľ s horúcim suchým vzduchom
/30-120 stupňov C/, ktorý vyvoláva intenzívne pre
hriatie organizmu a vysoké potenie. Má významný vplyv
na celkovú látkovú premenu, na nervovú reguláciu
organizmu. Na psychiku pôsobí upokojujúco, relaxačne prispieva k pocitu dobrej nálady. Sauna pomáha
odstraňovať únavu, liečiť začínajúce ochorenie z
prechladnutia, otužuje organizmus voči vplyvom
poveternostných zmien, podporuje dobrý, kľudný
spánok.
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Z uvedeného vyplýva., že využitie sauny je pros
pešné nielen športovcom, ale aj všetkým ostatným
občanom.
Sauna je otvorená:
utorok a. piatok - od 17,30 - 19,30 - ženy
od 19,45 - 21,45 - muži
sobota. - od 15,oo - 18,oo - ženy
od 18,oo - 21,oo - muži
Pre záujemcov,ktorí chcú saunu využívať pravidelne
je možnosť zakúpenia permanentiek.
streda - permanentky ženy - od 18,oo - 21,oo
štvrtok - permanentky muži - od 18,oo - 21,oo
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Nad obraz skolnený šepkám si Ave Eva
Pod slnkom krylas ho hriešnika, ktorý spieva
a ktorý kajúcne vyberá slová chvál
Ste ako piliere nádherných katedrál
ste ako liany prší z vás kvet i semä
k hriechu i k modlitbe kľaká k vám mužské
plemä
žiadosťou šialené rúti sa. do bahna,
a trepotavým snom vylieta. na rahná
Ján Smrek

Miestny národný výbor v Stupave lakuje všetkým
ženám za vykonanú prácu, zároveň im praje všetko
najlepšie pri príležitosti M D Ž .

Miestne osvetové stredisko v Stupave a všetky
materské školy v Stupave Vás srdečne pozývajú na
verejné oslavy M D Ž , ktoré sa konajú
dňa 11. 3. 1904 o 14,oo hodine v ZK ROH.
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VYHLÁŠKA O ČISTOTE OBCE

\

(Rkračovanie)

§ 8" '
čistenie

'

chodníkov

1/ Za chodník sa. podľa tejto vyhlášky považuje
cesta upravená pre chôdzu, schody, cesta v po
dobe chodníka. Pri ^tom nerozhoduje, či chodníky
boli národným výborom prevzaté. Chodníkom sa
rozumie cesta pre chodcov, pokia.ľ bola schvá
lená ako verejná.
2/ čistiť chodníky v súvisle zastavanej časti obce
je povinný vlastník /správca/, užívateľ priľah
lej nehnutel^iosti.
3/ Čistenie chodníkov môž$ vlastník /správca, užívatel/ priľahlej nehnuteľnosti zveriť aj inej
spoľahlivej a na to spôsobilej osobe, alebo or
ganizácii^ Pokiaľ čistením chodníkov nie je pove
rený domovník, musí -ylasiník /pprávca, užíväteľ/
oznámenie s uvedením éehá,a adresy osoby poverenej čistením chodníkov vyvesiť na mieste, kde je
domový poriadok. Ak ide o nezastavaný pozemok,
oznámi meno a adresu poverenej osoby odboru MNV
v Stupave.
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4/ Chodník je priľahlý k nehnuteľnosti i vtedy,
ak je medzi chodníkom a. nehnuteľnosťou pruh
pozemku slúžiaci k iným účelom,než komunikač
ným. Nerozhoduje tiež, či je takým pruhom po
zemku rozdelený i samotný chodník. Ak je ko
munikácia. upravená v celej šírke ako chodník
/schody/, je každý vlastník/správca, užívateľ/
priľahlej nehnuteľnosti povinný ju očistiť až
do polovičky jej šírky.
§ 9
1/ Čistením chodníkov sa rozumie zametanie s kro
pením, odstraňovanie blata, odpadkov a iných
nečistôt, odstraňovanie snehu a posýpanie chod
níkov hmotami, ktoré zdrsňujú poľadovicu/pies
kom, škvárou, popolom, soľou/ a to po celej
šírke.
2/ Hlavné čistenie musí byť ukončené pred 7,oo hod.
rannou a musí sa robiť tak, aby chodci a obyva
telia domov boli tým čo najmenej obťažovaní.
Ak je to nutné, treba chodník očistiť hocikedy
cez deň. To platí najmä pri zaisťovaní bezpeč
nej schonosti chodníkov v zimnom období, kecí sa
musí sneh odstrániť a chodník posypať hneci, ke&
sneh napadol, alebo sa vytvorila poľa.dovica.
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3/ Smetie z chodníkov sa ukladá do zberných nádob
na. domové odpadky. Sneh sa ponecháva, na. okraji
chodníkov pri kraji vozovky v hromadách.
možnenie ľahkého odvozu S8 neprihrňuje k stromom
alebo k stĺpom. Treba, dbať na to, aby neboli za
tarasené prechody cez komunikácie, príchody a
vjazdy do budov, plochy potrebné na. nakladanie
alebo skladanie tovaru, prístupy k uličným zaria
deniam. Zhŕňať smetia a sneh do vozovky je zaká-

zaKÚ.

§

10

Záverečné ustanovenia
1/ Pravidlá pre udržiavanie čistoty v domoch určuje
domový poriadok.
2/ 0 čistotu a úpravu výkladných skríň dbajú užíva
telia.
3/ Opatrenia, na ochranu čistoty ovzdušia určujú osobitné predpisy.

§ 11
1/ Porušovanie tejto vyhlášky môže byť stíhané ako
priestupok podľa zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách
národných výborov pri zabezpečovaní socialistic
kého poriadku, pokiaľ nepôjde o previnenie alebo

-
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trestný čin. Ak nepovedie k nápra.ve
rušiteľa- samotné prejedna.nie priestupku, ulo
ží sa mu napomenutie, verejné pokarhanie, ale
bo pokuta, do 500,- Kčs. Orgány uvedené vo vy
hláške 61/60 Zb. /najmä orgány VB, pracovníci
hygienickej a protiepidemickej služby, orgány
správy komunikácií, orgány a osoby poverené NV/
môžu tiež dávať a vyberať za. priestupky pokuty
do 100,- Kčs blokovým spôsobom.
2/ Občianske výbory v spolupráci s poslancami sle
dujú čistotu a poriadok na. verejných priestrans
tvách a. pričiňujú sa o odstránenie zistených závad.
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PODNETf - NÁVRHY - PONUKY - PODNETY - NÁVRHY - P

Vážení spoluobčania.,
výroba, poľnohospodárskych plodín je pre všetkých
obyvateľov velTni dôležitá a zložitá, čo sa, preja.vuje
náročnosťou jednotlivých druhov práv v priebehu roka.
Máme dosta-tok možností na. zabezpečenie vykonania
všetkých pracovných úkonov, či už vla.stnými pracov
níkmi alebo výpomocou z iných organizácií, avšak mys
líme si, že i obyvatelia našej obce sa ra.di zapoja do
nášh<- kolektívu, pomôžu pri výrobe a. zbere polTiohospo-*
jlr.'r*' -loAín n tým si vylepšia vlastné finančné
príjmy.
Ako prvú možnosť ponúkame obrábanie viníc od rezu
viniče, až po zber hrozna. Základná odmena za 1 ha. vi
nice je 7 500.- Kčs a pri plnení plánovaného výnosu
a tržieb sú poskytované ďalšie finančné zvýhodnenia.
Okrem finančnej odmeny za množstvo a kvalitu vy
konanej práce, budú poskytnuté naturálie na 100 Kčs
zárobku 3,3 kg obilia. Napr. pri obrobení 1 ha vinice
môžu naturálie dosiahnuť výšku 2,5 q obilia. Ďalšie
naturálne zvýhodnenia sú poskytované odpredajom 20 1
vína v zamestnaneckej cene, 15 kg broskýň, 30 kg ja-
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bík a. jedno odstavča. v zamestnaneckej cene.
Ďalej sa. môžu obyvatelia, zúčastniť pri zbere
ovocia, hrozna, a. hlávkovej kapusty za. podobných pod
mienok, ak s podnikom uzatvoria, dohodu o pracovnej
činnosti aspoň na je^en mesiac nepretržitej činnost"..
Taktiež ponúkame možnosť zapojenia sa. do žatev
ných a. jesenných prác odborníkom - vodičom a trakto
ristom, ktorí svoju dovoľ erku chcú využiť na. práce
v poľnohospodárstve.
Ak máte záujem, vážení občania., o uvedené pra
covné činnosti, bližšie informácie Vám poskytne kád
rový odbor podniku na ulici Ferdiša Kôstku v Stupave.
V obciach Borinka. a. Marianka. na príslušnom Miestnom
národnom výbore.
Prihlásiť sa, môžu občania, občania, v produktívnom
veku, a. dôchodci.

Vedenie podniku otátny majetok n.p.
S t u p a. v a

-
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PREHL'J) VYDANÝCH POVOVOĽENÍ OBČANOM, KTORÍ VYKONÁ
VAJÚ REMESELNÍCKU ČINNOSŤ V ROKU 1934 NA ZÁKLADE
POVOLENIA

M N V

Meno 3 priezvisko

bydlisko a povolená Činnosť

1. Balog Michal

Nálepkova 619 - taxi-služba

2. Besedič Albert

Nálepkova ul. - čalúnnik

3. Kostková Ma.gda.

F.Kôstku 25 - výroba a predaj
drobnej keramiky

4. Kubovič Jozef

Komenského 57 - výroba a pre
daj cukr. vaty a pukancov

5. Moravčíková Kamila

Leningradská 9 - holič - ka
derník

6. Pavlačičová Emília

Ružová 996 - kaderníčka

7. Sa,la.y Ján

Kalvárska 5 - brusič nožov
a nožníc

8. Suchý Ján

Záhumenská 822 - murár

9. Zamboj Ondrej

Ružová 10 - krajčír

-
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KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO marec 1964
2.3. BRUBAKER - film USA, kl.f., mládeži
neprístupný, +2.-

6.3. HRIEŠNE PENIAZE - film ZSSR, kl.f.,
mládeži prístupný, +1.9.3. STOPÄ GIGANTOV - frsnc. film, kl.f.
mládeži prístupný, +1.13.3. POSLEDNÍ IáR - film 3SR, kl.f.
mládeži prístupný, +2.16.3. V ZAJATÍ HÍTMU - film USA, kl.f.
vstupné Kčs 6.-,7--,8.-

20 .3 . IN^PEKTOR BEK V BUDAPEŠTI - film MĹR, kl.f,
mládeži prístupný, +2.23.3. KOCKA - film SSR, kl.f.
mládeži neprístupný, +2.27.3. JAROSLAV MÚDRY - film ZSSR, kl.f.
mládeži prístupný, +2.-
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30.3. MÁM STRACH - ta!, film, mládeži neprístupný
do 18 rokov, +2.Mládežnícke filmy:
4.3. JR - austrálsky film, kl.f., +2.11. 3. POPLACH NA SILNICI - film ČSSR, kl.f.,+2.18.3. DERVIŠ BÚRA PARÍŽ - film ZSSR, šup.f., +1.25.3. POL DOMU BEZ ŽENÍCHA - film ČSSR, kl.f.,+2.Detské filmy i
4.3. DOBRODRUŽSTVÁ

BABU - film ZSSR, kl.f.

11.3. NICK'1 - film NDR, kl.f.
18.3. PRUHOVANÁ PLAVBA - film ZSSR, kl.f.
25.3. PLAVČÍK A VRATKO' - film SSR, kl.f.

Začiatky predstavení:
detské - o 14,oo hod.
mládežnícke - o 17,oo hod.
večerné - o 19,30 hod.

