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Slávne májové dni
'Tohoročné osla.vy Sviatku práce a 39.výročia oslobode
nia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou sa. uskutočňu
je v znamení všestrannej aktivity spoločnosti a pracujúci
našej vlasti obetavou prácou napínajú úlohy, ktoré pre nás
všetkých vyplývajú zo záverov XVI.zja.zdu KSČ a zjazdu KSS,
Prvý máj je sviatok zo všetkých najkrajší, ktorým každO'
ročne vzdáva.me hold slobodnej práci, matke pokroku, člove
ku tvorcovi všetkých.hodnôt, umu jeho rúk a mozgu, ktorý
vyjadruje svoju v(laku za. šťastný, zmyslu plný život v mie
ri. Prvý máj je tradičným sviatkom proletariátu, ktorý si
už v prvých ťažkých bojoch začal overovať veľkú životnú

pravdu slov Komunistického manifestu - Próletári všetkých
krajín, spojte sa ! ^.p.rvý máj patrí k najcennejším revoluč
ným tradíciám, ktpr;é. robotnícka trieda vytvorila. Prevzali
3me tento odkaz, py.eto je to aj v súčasnosti sviatok naj
silnejšej

bojovej revolučnej tradície, ktorú naša socialis

tická spoločnosť &aÍ9j rozvíja, naplňuje ju kvalitatívne
novým, komunistickým obsahom.- Ale aj 9.m^j-^y tomto roku deň 39.výročia oslobode
nia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou je spolu s
prvým májom príležitosťou vzdať hold sovietskym oslobodi
teľom, ktorí preťali putá nemeckého' fa.šizmu, čo hrdúsil
našu krajinu. ^*reto máj 1945 zostane navždy symbolom spe
čatenia. nášho večného priateľstva 3o Zväzom sovietskych
socialistických republík, symbolom našej národnej svoj-
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bytosti, štátnej zvrchovanosti a. súčasne medzníkom,
ktorý umožnil, aby národná a demokratická revolúcia
československého ľudu postupne prerástla na revolúciu
socialistickú, prinášajúcu sociálne oslobodenie pra
cujúcim?.

r

Je potrebné otvorene.povedať, že bezpečnosť a
obrana našej vlasti si vyžaduje a,bude vyžadovať ne
malé materiálne prostriedky. Len dôsledné plnenie sta
novených úloh, obetavá a svedomitá práca.nám umožní
vytvoriť také hodnoty, ktorými bude-mo^né pokryť zvý
šené výdavky na. obra.nu súčasne s udržaním a skvalit
ňovaním hmqtnej a. kultúrnej úrovne nášho života a
sociálnych ísL.uL.

práve a.j preto sa na XVI.zjazde

KSČ s celou vážnosťou zdôraznilo, že najdôležitejšou
úlohou, ktorá pred ľudstvom stojí, je ubrániť)mier.
Preto plne podporujeme mierový profyrajm Sovietskeho
zväzu, jeho stále nové a nové iniciatívy, lebo sú je
dinou reálnou alternatívou pre riešenie všetkých,
problémov medzinárodného života.
V

súčasnom období, v období predposledného roka .

7* ^RP, nadväzujúc

n.a. ,v,zne.s&nia. 9.zasadania ÓV KSĎ,

následného, zasadania ÚV .KSS i zasadania OV KSS Bratislava-vidiek, straníckych a štátnych orgánov našej

-
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obce nám prichodí napĺňať ozaj náročné úlohy. Každému
z nás musi byť však zrejmé, že äalšie úspechy socia
listickej výstavby závisia, od rýchlejšieho prispôso
bovania sa. našej ekonomiky rýchle sa meniacim, stáíle Zložitejším podmienkam v našom, ale najmä svetof-.'vóm hospodárstve. Niet inej cesty vpred, ako (Íalší
rašt "'efektívnosti a kvality všetkej práce, rýchlej
šie a účinnejšie uplatňovanie výsledkov vedy, tech.niky a;-pokroku v praxi, hospodárne využívanie všet
kých materiálov, surovín, energie ale a.j disponibiIných finančných zdrojov.
V

poctivej, obetavej, statočnej a na vysokej

odborno j'-úrovni Vykonávanej práci každého z nás je
skutočná podstata napĺňania revolučného odkazu sláv
nych májových dní. S novou aktuálnosťou vystupujú
do popredia známe slová Klementa. Golt-va.lda - kľúčom
k lepšiemu zajtrajšku je dnes práca.
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Vyhodnotenie celoobecnej prscovnej smený
Celoobecná pracovná smená organizovaná v Stupa.ve dna 14.4.1984, bola vyvrcholením týždňa občian
skej aktivity, ktorá bola zameraná na plnenie voleb
ného programu NF' a celoobecného soc.záväzku, hlavne
v oblasti tvorby a zveľaďovania životného prostre
dia.
K príprave a organizovaniu celoobecnej prac.
smený sa pristupova.lo veľmi zodpovedne so zámerom
riešiť problémy vyplýva júce z pripomienok občanov na. jarných pohovoroch a podľa požiadaviek občianskych
výborov, poslancov a. spoločenských organizácií NF.
Politicko-organizačné zabezpečenie bolo predmetom
rokovania, na. spoločnom zasadaní MV KSS, predsed
níctva MV NF a rady MNV v Stupa.ve, ktoré sa konalo
dna 5.4.1964.
Dosiahnuté výsledky jasne dokazujú, že občania,
orgány NV, Občianske výbory a zložky NF v úzkej
spolupráci s miestnymi podnikmi, závodmi, prevádzka
mi a inštitúciami prejavili vysokú iniciatívu a
organizátorskú činnosť pri realizácii príprav a. sa
motného priebehu pracovnej smený.

-
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Číselné vyhodnotenie občianske.! aktivity
Vytvorená hodnota, diela ...........

535 tis. Kčs

Účasť na. celoobecnej prac.smene ....

3.050 občanov

Z toho mládež ........ ......... .

1.100 osôb

Pomoc miestnych podnikov
Miestne podniky a. zívody poskytli na ľahšie zvládnu
tie vytýčených úloh dohodnuté mecha.nizmy, podľa POZ
pracovnej smený. Tu treba, vyzdvihnúť iniciatívu a
príkladný prístup vedúcich pracovníkov k.p. Cevaservis a n.p. ŠM Stupava. Tieto podniky poskytli
rozhodujúce množstvo mechanizmov. Zvláštnosťou bola
skutočnosť, že STAVING Bratislava-Obalovačka Dev.
Nová Ves poskytol nákladné vozidlo, hoci nesídli v
k.ú. Stupava.
Vecné plnenie úloh
Napriek dosiahnutým výsledkom, čo do hodnoty diela
musíme konštatovať, že úlohy vyplývajúce z POZ
konkretizované na jednotlivé akcie a zodpovednosť,
neboli všetky bezozvyšku splnené.
Spolupráca, so zložkami NF
Veľmi dôležitú úlohu pri organizátorskej práci i pri
konkrétnej budovateľskej činnosti zohrali zložky NF.
Najlepšie -sá svojich úloh zhostili ZO-PZ Záhorák,
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ZO-SZOPK, MO-SZM, ZO-SZPB, ZO-SZZ I., ZO-ŠZV,
ČSČK .1. a TI., ZO-SZD, ZO-SZŽ a TJ Tatran.
Poznatky z organizova.nia, celoobecnej prac, smený
Záporné:
- Vznikli problémy pri rozdeľovaní mechanizmov pre kry
tie potrieb jednotlivých trigád.skupín, hlavne pri
odvoze smetia.
- Sťažená organizácia, čo do územnej rozlohy a
množstva zúčastnených občanov na brigádách.
Kladné:
- Za.pojenie do origádnick-ej činnosti a zvýšená akti
vita cigánskych občanov.

'

-

- Zvýšený záujem občanov.o čistotu obce.i o tvorbu
s. skvalitňovanie životného prostredia.
- Zvýšená iniciatíva, vlastníkov rodinných domov na
úprave verejných priestranstiev, na budovaní chod
níkov.
- Záujem občanov o celoobecné prácóvné smený, ktoré
by mali byť organizované častejšie. '

-
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Môžeme konštatova.ť, že vRaka iniciatíve občanov,
spoločenských organizácií NF, pracujúcich miestnych
podnikov a sústredenou pozornosťou miestnych straníc
kych a štátnych orgánov i kvalitnou organizátorskou
prácou i organizátorskou prácou občianskych výborov,
poslancov, pracovná smená splnila, ba vo viacerých
smeroch prekročila, očakávanie.
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Zastavenie na chvíľku
Len niekoľko týždňov naspäť uplynul cialší
mesiac, ma-:ec. Mesia.c, ktorý neprináša, so sebou
len jar do prírody, mesia.c, v ktorom si sviatoč
ne uctievame prácu našich žien, ale do nášho po*- vedomia zašiel tiež jeho epitetom
MAREC-MESIAC KNIHY
Ak domáce knižničky, knižnice stáva,j ú sa
príručnou zásobárňou poučenia, vedomostí, rád,
zába.vy, osobitnou formou rela.xácie a oddychu v
domácich podmienkach,častokrát nemôžu obsiahnuť
potreby človeka dnešnej doby. K tomu, aby boli čo
na.jlepšie zabezpečené, plnia túto úlohu vo sfére
kultúry a osvety miestne ľudové knižnice. MĹK v
Stupave rozvíja toto svoje poslanie už od roku
1962. Od roku 1973 je držiteľom titulu VZORNÁ
ĽUDOVÁ KNIŽNICA. Z provizoznych priestorov Osve
tovej besedy, neskôr a.ko súčasť ZK Cementár, neš
la si svoje stabilné miesto v samom centre nášho
mestečka. Po úplnej rekonštrukcii, v priestoroch
bývalej výrobne sódy a malinovky, rozložila svoje
regály plné kníh - celkom 21.411 zväzkov - rozprá
vok, románov, cestopisov, náučnej a politickej
literatúry, literatúry faktu, ale i denníkov a
rôznych ča.sopisov.

-
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Navštevujú ju všetky generácie Stupavčanov, od
najmenších prváčikov túžobne hltajúcich prvé rozpráv
kové príbehy, len čo sa naučia, prvým písmenám abe
cedy, cez dorastajúcu mládež zaujímajúcu sa o dobro
družstvo zvečnené na stránka.ch románov, či o toľko
potrebné knihy povinného čítania, až k dospelým či
tateľom, ktorí trávia, voľné chvíle nad krásnou lite
ratúrou, veršami poétov &*lebo cestopismi, no neme
nej nad náučnou Či politickou literatúrou, faktogra
fickými pohľädmi.
Knižnica však k svojmu čitateľovi, dnešnému i
budúcemu neustále hľadí a rozširuje svoje cesty,
rozvíja aktívnu činnosť a spoluprácu s organizácia
mi a inštitúciami. Najširšia, a najpestrejšia, je spo
lupráca. so Základnou školou kpt.J.Nálepku. Besedy
ku knihám zodpovedajúce učebným osnovám, súťaže vo
vedomostiach získaných z literatúry medzi jednotli
vými triedami, premietanie krátkych zábavných fil
mov, ale i vla.stivedné vychádzky s odborným výkla.dom sú prakticky denným obsahom činnosti a. práce
MĽK.
Po večeroch, vo vzácnych civíľkach voľného času,
schídza sa pravidelne mesačne čitateľský krúžok
MO-SZŽ. Besedy k práve prečítanej knihe v družnom
kolektíve a príjemnom prostredí prehĺbia, zážitok
získaný zo stránok, prekreslí názor.

-
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Z času na. čas, ak to autorom čas dovolí, prídu
na. besedu osobne. Je to vzácnosť a neopakovateľný
zážitok, hovoriť, besedovať s autorom románu, spiso
vateľom, či spisovateľkou. Hosťom vša.k najvzácnejším
a najčastejším sa sta.l náš spoluobčan, spisovateľ,
zaslúžilý umelec Rudo Móric, autor mnohých kníh, kto
ré svojim obsahom i rozpráva.cským majstrovstvom za
ujmú predovšetkým mladého čitateľa.
Toľko len v krátkosti o práci Miestnej ľudo
vej knižnice v Stupave.
Viete, že každý ôsmy Stupavčan je členom MLK?
Á k. brde to mať chvíľu čašu a pôjdete cez "Mestečko",
za.sta.vte sa !

-
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Apríl - Mesiac lesov
Už ss. stalo tradíciou, že v apríli sa upria.muje
pozornosť verejnosti na naše lesy, ich ochrqnu, a.ko
prvoradý záujem ka.ždého občana našej spoločnosti.
Apríl- Mesia.c lesov sa datuje od roku 1946. Bol
vyhlásený v dobe, kedy v lesoch Slovenska bol veľmi
zlý stav. Holiny na lesnej pôde dosahovali rozlohu
120 tisíc ha*
V minulosti dominovali v lesoch záujmy poľov
níctva, ktoré patrili len určitým privilegovaným
vrstvám. Neskoršie potreby lesníctva formovali vzni
kajúce lesné hospodárstvo v boji proti pastvinárstvu.
Priemyslová revolúcia v minulom storočí premenila
lesy na významnú surovinovú základňu, na. ktorej sa
rozvíja.l priemysel spracovania dreva.. Vývoj techni
ky a civilizácie vo veku vedecko-technickej revolú
cie stavia, starostlivosť o životné prostredie do
popredia a V tejto súvislosti prisudzuje lesom no
vé dôležité poslanie.
V súčasnosti si ľudstvo stále častejšie uvedo
muje nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí z porušenia rov
nováhy prírodného prostredia, nielen v jeho základ
ných zložkách, ale aj vo sfére narastajúcichnegatívnych sprievodných javciV .
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Aj technický pokrok prináša, celý rad závaž
ných negatívnych ja.vov, čo sa. odráža v znehodnoco
vaní životného prostredia., jeho zložiek, ktorými
sú les, voda. a ovzdušie a. je medzi nimi aj pria
ma. súvislosť. Musíme si pri tom uvedomiť, že tie
to tri hlavné zložky životného prostredia les,
voda a- ovzdušie sú obmedzené zdroje a. nedajú sa.
ničím nahradiť.
Aj keá význam lesa. a,ko producenta, dreva, ne
bude a. nemôže klesať pri rozvíjaní sa. socialis
tickej spoločnosti, avšak pri ňom sa súbežne musí
rešpektovať a uznávať pozitívny vplyv v oblasti
jenu .nimcprod'orných funkcií, napríkla.d pôdoochranné, hydrologické, klimatické, zdravotné
a rekreačné, ktoré sa. považujú za rovnocenné
produkty, ako je produkcia dreva.
Lesy predstavujú cennú hodnotu, ktorú si mu
síme chrániť, pretože ich výmera i kvalita najmä
v kapitalistických štátoch pri prudkom rozvoji
priemyslu sa značne zmenšili. Preto v týchto štá
toch majú veľké problémy so zvyšovaním výmery le
sov, pričom musia, do tejto akcie investovať ob
rovské finančné prostriedky, ak chcú ťa.žiť drev
nú surovinu a zachovať zdravé životné prostredie.

-
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V rozvojových krajinách je situácia, ešte podstatne
horšia, kde sa plocha lesov zmenšuje až o 16 milió
nov ha za rok.
Aby sme uchovali naše lesné bohatstvo, musíme
každoročne vysádzať doslova milióny sadeníc, lebo
nie každá sadenica sa ujme a nie z každej vyrastie
dospelý strom. Pracovné úsilie lesných hospodárov
nebýva vždy korunované úspechom, pretože úspech
ich práce znižuje sucho, ako tomu bolo napríklad
v minulom roku, cíalej sú to škody spôsobené zverou
a nie na poslednom mieste a.j človekom, napríklad pri
rozkrádaní vianočných stromčekov, ničenie zelene
a životného prostredia napríklad exhalátmi. Ve& len
na Slovensku je 29 ti s.ha lesov postihnutých exha
látmi.
Aj na.ša obec Stupava leží v obklopení lesov
a to v dvoch rozdielnych geografických celkoch Ma
lé Karpaty a Záhorská nížina. Karpaty zaradujeme do j
pahorka.tín a len ich hlavný hrebeň má charakter pod
horský. Spodná hranica lesov sa začína, na úpätí sva
hov vo výške 200 m na.d morom.
Záhorská nížina má geologický podkla.d, v ktorom
prevládajú kremičité piesky. Do kata.stru obce ne
zasahuje južnou časťou, ktorú na výthodnej strane
ohraničuje prirodzená hranica úpätia Karpát a na. zá-

-
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pa.dnej strane rieka Morava.. Prvoradou úlohou lesa
je tu chrániť poľnohospodárske pozemky, ale aj
lesnú pôdu proti odvievaniu piesku. Rozširovaním
lesa zmierniť celkové suché počasie a reguláciu
vodného režimu. V pora.stovej skladbe na. nížine
rastú poväčšine borovice, agáty a vtrúsený dub,
kým v karpa.tských lesoch je hlavne buk, dub a hrab.
Lesy v Malých Karpatoch sú dobre zazverené.
Najväčšiu početnosť má danielia, zver, áalej tu ži
je jelenia, muflonia., srnčia a diviačia zver.
Vyskytuje sa tu tiež jazvec, líška, kuna. a na
okraji lesa. aj malá zver bažant a zajac. Posled
né kva druhy v posledných desiatich rokoch -sa v
početnosti značne znížili.
Z uvedeného vyplýva, že poslanie lesov, ich
mnohotvárna problematika si zasluhuje zdôrazniť
ich ciele i poslanie nielen v jednom vyhradenom
mesiaci roka. Úlohy pracovníkov v lesnom hospo
dárstve sú nárcŕné a vyžadujú pochopenie i pod
poru celej verejnosti pri zabezpečení všetkých
úloh, ktoré od lesa očakávame. Veá životné prostre
die rozhodujúcou mierou pôsobí na. šťastie i zdra
vie človeka.

,

-
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Nariadenie MNV v Stupave zo dna 17.2.1964
MNV v Stupave podľa ust.§ 3 9 zák.č.69/1967 Zb.
o národných výboroch v znení zák.SNR č.159/1971 Zb.
úplné znenie zákona č. 27/1972 Zb.
v y h l a s u j

e

podľa ust.§ 30 Zák.č.l38/1973 Zb. o vodách a podľa
Smernice š.7 Min.lesného a vod.hospod.SSR zo dňa
l.maia 1973

REGULAČNÝ STUPEŇ ČÍSLO 3

na obmedzené zásobovanie vodou z verej.vod.siete.
Článok 1
Z a k a z u j e

sa vodu z verejnej vod.siete používať

na: *
1. Polievacie súkromných a komunálnych záhrad hadicami,
postrekom, podmokom a. iným spôsobom.
2. Umýva.nie dopravných prostriedkov, poľnohospod. a
sta.vebných strojov, súkromných motorových vozidiel.
3. Umývajiie,splachovanie a kropenie komunikácií,chod
níkov a. verejných priestranstiev, stavebných dvo
rov a. pod.
4. Polievanie a kropenie verejnej zelene i súkromnej,
ihrísk a iných priestranstiev.
5. Plnenie bazénov, kúpalísk a. inú akumuláciu vody vo
verejných a, súkromných objektoch.
6. Iné účely, pre ktoré nie je potrebné používať pit
nú vodu.

-
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článok 2
1_* Jednotliví odberatelia, môžu odoberať pitnú vodu
z verejnej vodovod.siete len do výšky potvrdeného
stanoveného limitu ZsVAK OZ Bratislava-vidiek.
2. Pokiaľ nemajú stanovený limit, môžu odoberá,ť vodupodľa, vybavenosti bytu-len do výšky limitov stano
vených vyhl.Min.lesného a vod.hospod.8SR č.154/73 Zb.
Článok 3
1. Nedodržanie odberovej disciplíny stanovenej re
gulačným stupňom. č,3 sa. považuje za neoprávnený
odber vody a porušenie socialistického poriadku,
ktoré /ak nejde o prečin alebo trestný čin/sa stí
ha podľa. ust.§ 8 písm.a.,b, a. § 26 zák.č.60/196l Zb.
0 úlohách nár.výborov pri zabezpečovaní soc.poriadku,
pokutou Kčs 500,-, zvýšením trojnásobku ceny za každý
1 m3 nad stanovený limit. Pri opakovanom prekročení
stanoveného limitu bude účastník odpojený z verejnej
siete.
2. Nedodržanie odberovej disciplíny socialistickou orga
nizáciou stanovenej regulačným stupňom, sa považuje za
nedovolený odber vody, ktorý /ak nejde o trestný čin
a.lebo prečin/ sa stíha podľa ustanovenia § 1 písm.d
nariadenia vlády SSR č.31/1975 Zb. o pokutách za
porušenie povinností na úseku vodného hospod.,minimál
na výška pokuty je stanovená sumou 1.000,-Kčs, pričom
podľa, ustanovenia § 9 cit.nariad.vlády SSR, sa zároveň
ukladá osobná pokuta i zodpovedným pracovníkom orga
nizácie a. to v súlade s*ust.§ 275 Zákonníka práce do
výšky trojmesačného priemerného zárobku pracovníka..
Článok 4
1. Táto vyhláška nadobúda platnosť 1.3*1964 a. platí
do odvolania.

-
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Spoločenská kronika
V

roku 1964 od 14.2. do 15.3.1904 sa v Stu

pave narodilo 15 detí a to:
NovovesRý Michal
Mader Stanislav
Neradovičová Barbora
Januška Ľuboš
Lančarič Lukáš
Dobrovodská Miroslava
Ščasný Tomáš
Gereková Petra
Stankovská Oľga
Filípek František
Janko Vladimír
Lennerová Monika
Slezák Peter
Jaderko Kamil
Horváthová Hedviga

-
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KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO
máj 1964

..

-

*

1.5. NEDOKÁŽEM SA ROZLÚČIŤ. - film .ZSSR,-kl.f.
mládeži prístupný, +2,4.5. ZLO POD SLNKOM - angl.film, kl.f.,
mládeži prístupný, + 2,8.5. NOČNÍ JAZDCI v

film SSR, kl.f.

mládeži prístupný, +2,11.5. OČARENIE - film NSR, kl.f.
mládeži prístupný, + 2,15.5.

KONTRABAND - bulharský film, kl.f.
mládeži neprístupný,. + 2,-

18.5. CESTA RÍM - NEAPOL NEPRECHODNÁ - tal.film
mládeži prístupný, +2,22.5. VYŠETROVANÍM SA ZISTILO - film ZSSR, kl.f.,
mládeži prístupný, +2,-_____
25.5. ELVIS PRESLEY - film USA, kl.f.
mládeži prístupný, +2,29.5. OD VRAŽDY LEN KROK KU KLAMU - film ČSSR
mládeži prístupný, +2,-

-
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Mládežnícke filmy
6.5. DRAHÉ TETY A JA - film ČSSR, kl.f.

+ 1,-

13.5. UMELKYŇA, DOLÁRE A TRANSYLVÁNIA - rum. film + ]
20.5. HODINÁROVA SVADOBNÁ CESTA - film ČSSR, kl.f.
........... + 1,27.5. STATOČNÝ LETEC- -- rum.filcr,kl.f.

+ 1,-

Detské filmy
6.5. CIRKUS - sov.film, kl.f.
13.5, ROZPRÁVKY 0 ZVIERATKÁCH - Kor.f^lm, kl.f.
20.5. TAJOMSTVO R.V.S. - sov.film, kl.f.
27.5. KOPRETINY PRE ZÁMOCKÚ PANIU - film ČSSR,kl.f.

Začiatky predstavení:
detské

-

o 14,00 hod.

mládežnícke -

o 17,00 hod.

večerné

o 19,30 hod.

-

-
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