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Ú v o d
Pol roka. uplynulo od vydania, prvého čísla nášho ča-

j

sopisu Stupava,n. Na bilancovanie výsledkov je to veľmi

i

krátka doba a tak dôvodom pre napísanie 'ýohto pár riad-

i

kov je skôr odpoveá na, ohlas čitateľskej verejnosti.
Redakčný kolektív prijal neľahkú avšak peknú úlohu

^

vydávať mesačník, ktorý bude obrazom života, našej obce.
Všetci sme pristúpili k práci s veľkou zodpovednosťou,
r a d o s ^ u a priehrštím dobrých a úprimných nápadov,ktoré
nám v za.čiatkoch musia, nahradiť neskúsenosť v redakčnej

^

práci.
Sme presvedčení, že bez spolupráce našich spoluobča
nov nebudeme môcť dosahovať stále lepších výsledkov tým

i

viac, ze Stupavan je nás všetkých.

j

Na.príkla.d hodláme zaviesť aj rubriku kritickým,-pe
rom.. To by nám pripomienky občanov veľni pomohli.
Chceme však upozorniť na pravidlá, ktoré nám všetkým
prinesú osoh. Prvá pripomienka, k našej práci bola podpísa
ná tradičným anonymom. Pisateľ upozorňoval na. určité ne
dostatky, kde menoval občanov, ktorí ich mali zapríčiniť,
zabudol však podpísať seba.
Ak by bol prečíta.l predošlých pár čísiel Stupavana,
mohol sa presne orientovať, že ktorá komisia pri MNV má
v pôsobnosti riešenie ním uvedených nedostatkov.

Ra.di budeme odpovedať a. písať o problémoch, ktoré
v našej obci vznikli rozdelením pôdy záhradkárom.
Pisateľ sa hnevá, že títo čerpajú vodu z mestského
vodovodu napriek tomu, ie je vyhlásený tretí stu
peň v hospodárení s vodou. Na. vysvetlenie len toľ
ko, že na. pitnú vodu, ktorá v oblasti záhra.dok nie je/
má nárok každý občan našej vlasti. Tak isto aj na
nákup v našich obchodoch, čo našej obci tiež spôso
buje hodne starostí. Pre riešenie týchto a podob
ných problémov a. otázok sme vždy pripravení hľadať
správne stanoviská. Týmito aj voláme k spolupráci
všetkých našich občanov.
Napíšte nám, pomôžte všetci zlepšovať kvalitu
nášho časopisu*

Redakčná rada
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Sta.vbári a. ich sviatky
25 rokov VHJ Cementárne a. vápenky a. Deň stavbárov
25 rokov v histórii výrobno-hospodárskej jednotky
ňie je veľa., najmä v porovnaní s históriou závodu Ladce,
ktorý bol zalomený pred 95 rokmi a závodu Lieta.vská Lúč
ka, ktorý vznikol pred 78 rokmi. 25 rokov užitočnej a
svedomitej práce sedemtisícového kolektívu VHJ v pros
pech na.šej spoločnosti však nie je málo. Rozvoj výrobného odboru vynútil si postupne nové
organizačné usporiadanie výrobno-hospodárskej jednotky
a. centralizovaný výkon niektorých rozhodujúcich činnos
tí,, ako investičná výstavba., veľké a generálne opravy,
výroba náhradných dielov a. výchova, učňovského dorastu
v koncernovom podniku Ceva.servis Stupava. Tento podnik
sa úspešne prezentoval pri výstavbe Kombinátu ZáhorieIII. etapy, ktorá bola. ukončená v roku 1963. Po ukončení
tohoto cementárenského gigantu boli výsledky dozorovej
investičnej činnosti k.p. Cevaservis Stupava, ocenené
1 štátnym vyznamenaním, 4 rezortnými vyznamenaniami,
6 odborovými vyznamenania-mi, 5 podnikovými vyznamenaniami
a 27 investičných pracovníkov podniku obdržalo čestný
odznak "Zaslúžilý budovateľ Kombinátu Záhorie - Ill^eta.pa".
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Kolektívy cementárov, vápenkárov", a.zbestocementárov a medzi nimi i pra.covníci k.p. Cevaservis Stu
pava,. majú na. bilancovanie svojej statočnej práce ako
i na. patričnú oslavu svoj deň - DEŇ STAVBÁROV.
Vážime si prácu našich pracujúcich, ich inicia
tívu, ktorá sa prejavuje predovšetkým v socialistic
kej súťaži. Bez tejto iniciatívy, bez uvedomelého
prístupu a. pochopenia robotníkov, technikov i všetkých
pracujúcich, nemohli by s m e v súčasnosti tsk úspešne
bilancovať uplynulé roky. Za dobré pracovné výsledky
budú z príležitosti 25.výročia, založenia VHJ ocenení
4 zaslúžilí pracovníci bývalej Stupavskej cementárne
odborovým vy-0na.mena.nim a. to -.2 pracovníci "Vzorný pra
covník odboru", a 2 pra.covníci "Zaslúžilý pracovník
odboru". Z príležitosti Dna stavbárov 1984 budú oce
není odborovým vyznamenaním ^Vzorný pracovník odboru"
3 pracovníci, s podnikovým vyznamenaním "N.ajlepší pra
covník podniku" 11 pracovníkov.
Teší nás, že našu prácu spoločnosť primerane oce
ňuje.Patrí za. to váa.ka všetkým pracovníkom podnikov
VHJ,ns.jmä tým, ktorí ostali verní podnikom celý svoj
produktívny vet.. Osobitne vyzdvihujeme vyznamenaných
pracovníkov štátnymi,rezortnými,odborovými a podniko
vými vyznamenaniami.
Ľudmila. Nováková
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Zasada.l Miestny národný výbor v Stupave
Tretie plenárne zasadnutie MNV v Stupa.ve bolo

zuola-

né dna. 22.6,1964. Ako hlavné správy boli zara.dené do
programu i "Správa, o zabezpečovaní a plnení úloh v obla.s-s—
ti dopravy a "Vyhodnotenie plnenia úloh na. úseku ochra
ny štátnych hraníc za. I. polrok 1964".
K hla.vným úlohám, ktoré MNV v Stupa.ve zabezpečuje
a. plní, patrí a.ko pohraničnej obci i povinnosť realizo
vať zása.dy, vyplývajúce zo záverov a. uznesení straníc
kych a štátnych orgánov v oblasti ochra.ny štátnych hra
níc. Keáže kataster obce bezprostredne siaha, až na. štát
nu hranicu s Rakúskom, s ktorým máme spoločné hranice
v dĺžke 5 km, bolo potrebné, aby miestne stra.nícke a
štátne orgány v úzkej spolupráci so zložkami Národného
frontu a. maximálneho zapojenia občanov, prijali konkrét
ne opatrenia a úlohy, zamerané ne poskytovanie pomoci
pohra.ničnému útvaru pri jeho mimoriadne náročnej služ
be ns. zabezpečenie ochra.ny štátnych hraníc. Boli prija
té viaceré opatrenia, k dôslednému plneniu úloh v tejto
oblasti, ktoré pravidelne kontroluje a vyhodnocuje rada
Miestneho národného výboru v Stupave a dvakrát do roka.
plenárne zasa.dnutie.
Aj celoobecný socialistický záväzok na rok 1964 má
samostatnú prílohu, zameranú na. dôsledné plnenie úloh
OŠH. Táto samostatná časť socialistického záväzku sa

-

hodnotí

3 a.m0 sta.tne,

6

-

podľa, kritérií súťaže o "Vzornú

pohraničnú obec".
Môžeme konšta.tovať, že výsledky súťaže o
"Vzornú pohraničnú obec" boli v roku 1963 veľmi
dobré, čo sa odzrkadlilo i v celookresnom hodnote
ní súťaže, kde naša. obec obsadila, druhé miesto v
celookresnom merítku. Tento úspech je o to cennejší,
že v hraničnom pásme se. vykonáva, činnosť poľnohos
podárskych podnikov, ktoré zabezpečujú v týchto loka
litách svoju poľnohospodársku výrobu. Tu treba, vyzdvih
núť veľmi dobrú spoluprácu medzi útva.rom pohra.ničnej
stráže a. Štátnym majetkom v Stupave.
Vytvčili sme si - prehlbovs.ť aktívny vzťa.h obča
nov k súčasným poui

OŠH - vysvetlova.ť zákonné usta

novenia. a, vládne nariadenia o hra.ničnom pásme občanom,
ktorí %a. akýmkoľvek účelom do hraničného pásma chodia.
K tomuto bola zameraná i činnosť kultúrno-osvetových
zariadení ZK Cementár a Osvetového strediska v Stupa
ve a prispôsobovaná názorná agitácia. V tejto činnos
ti vyvíjajú potrebnú aktivitu i komisie MNV a. to ko
misia pre ochranu verejného poriadku, poľnohospodárska.
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komisia, komisia pre obchod a cestovný ruch, školská
a kultúrna a Zbor pre občianske záležitosti. Tieto
úzko spolupracujú s útvarom pohraničnej stráže a jed
notkou pomocníkov pohraničnej stráže.
Plenárne zasadnutie zhodnotilo plnenie úloh v ob
lasti ochrany štátnych hraníc a skonštatovalo, že Čin
nosť na tomto úseku sa vyvíja velhi dobre, čomu sved
čia i dosiahnuté výsledky.

Štefan Gróf
tajomník MNV

3
O bčiansky vvbn*'"'

-

4

Jednou z chara.kt ri etických črt našej socia
listickej demokra cie j p rozširovanie úča.sti občanov
na riadení spoločnosti. V tejto súvislosti plnia
významné posla.nia občianske výbory, jediný občanmi
priamo volený aktív národných výborov.
U nás v Stupave je 7 občianskych výborov. Zoz
námte sa s prácou jedného % nich a to OV č.4 y ktorý
má 11 členov a. 2 aktivistov. Práca Občianskeho výbo
ru je rozmanitá a. prináša aj veľa problémov. OV sa
schádza raz mesačne, aby prerokoval najrôznejšie
otázky a. problémy nášho obvodu. Na. našich rokova
niach sú pravidelne prítomní poslanci, ktorí kvali
fikovane informujú o práci v jednoti.ivých komisiách
MNV. Poslanci takto udržiavajú stjJc s občanmi, pri
pomienky a návrhy z našich schôdzí sú predmetom
práce aj pre nich.
Svoju činnosť občiansky výbor č.4 zameriava na
základe upozornení občanov na rozširovanie a skva
litňovanie služieb, nedostatky v zjazdnosti miest
nych komunikácií, informuje NV o nadmerných, alebo
neobývaných bytoch. Taktiež upozorňuje na. nevhodné
spôsoby trávenia voľného času mládeže, upozorňuje
príslušné orgány na prípadné porušovania verejného
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poriadku at(L Občiansky výbor sleduje i hospodárenie

3

pitnou vodou najmä v letných mesiacoch.
Občiansky výbor zabezpečuje účasť občanov na politic
kých, kultúrnych a. spoločenských podujatiach. Zabezpe
čuje účasť občanov na pohovoroch s občanmi. Na. poho
voroch za náš obvod sa zúčastnilo 380 občanov.
V

rámci zvyšovania úrovne masovo-politickej a

kultúrno-výchovnej práce a športovej činnosti, OV
č.4 zorganizoval spoločný turistický výlet pre deti
a. rodičov. Uskutočnil premietanie kreslených filmov
pre deti. V rámci MDD zorganizoval "Detskú diskotéku"
spojenú so športovými hrami. Obidve akcie sa stretli
s veľkým záujmom u detí a dospelých, čo potvrdzuje
i veľká účasť.
Hovoríme každodenne o životnom prostredí. Život
né prostredie je priestor, územie, v ktorom človek
žije, má nan vplyv a na ktoré sám vplýva. Riešenie je
ho problematiky je nielen zaujímavé, ale i naliehavé
a preto i náš občiansky výbor č.4 venuje tejto problema
tike veľkú pozornosť. Organizuje brigády na skrášlovanie
a zveľaďovanie životného prostredia. Musíme konštatovať,
že občania nášho obvodu pristupujú k tejto problematike
zodpovedne, čo sa odzrkadlilo i na účasti občanov na

10
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celoobecnej smene, kde

38.

-

zúčastnilo brigády v

na.šom obvode 240 občanov*
Efektívna práca občianskeho výboru si vyža.duje optimálnu voľbu metód a foriem práce, jeho
správne uplatnenie vo vzťahu k poslancom a. MNV.
Ta.kto sa občiansky výbor stane aktívom ešte
užitočnejším v tlmočení občianskych záujmov sme
rom k NV i zámerom NV smerom k občanom*

Mária Fajkusová
OV č . 4

" "
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Z kalendára záhradkára, na. mesiac

júl

- Po zbere skorej zeleniny vysievame cukrovú kukuricu,
kríčkovú fa.zuľu, vysádzame neskorý kaleráb, ružič
kový kel, pór a. iné.
- Po zbere červeného ríbezla. prevedieme zmladzovací rez.
- Vysievame dvojročné kvetinky ako sirôtky, sedmokrás
ky, orlíčky, nezábudky, kamenné klinčeky a iné.
- Egreš nenecháme prezrieť, lepšie ho je "podtrhnúť".
- Uhorky, tekvice, melóny a pod. chránime pred rúčatkou a inými chorobami. Použijeme jeden z vhodných
prostriedkov ako súľ Kuprikol, Sulikoí K, Ditha-ne,
Fundazol a pod. Uhorky vyväzované, alebo inak ťaha
né menej trpia aa. múčatku a ľahko sa ošetrujú.
- Uhorky nakladačky, čím častejšie oberáme, tým viac
kvitnú-.
- Cibuľu a cesnak po zmäknutí krčku vyberáme, dobre
vysušíme a na vzdušné miesto uskladníme.
- Slivky sú na.jviac napádané červivosťou, keä sa vyfarbujú. Proti obaľovačom slivkovým použijeme Metation, alebo Phosdrin, prípadne a.j jadroviny očkuje
me na. spiace očká.
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- Proti vrtule čerešňovej /spôsobujúcej červivosť/
použijeme Metation, alebo Phosdrin s ochrannou
lehotou 7 dní. Škodcu odpudzuje aj Naftalín zave
sený v organtíne na strome.
- Dozrievajúce ovocie, najmä broskyne potrebujú,
dostatok závlahy*
- Po celé obdobie sledujeme výskyt škodcov a cho
rôb, ktoré pohotové likvidujeme najvhodnejším
chemickým prostriedkom.

Emil Hrmo
ZO-SZZ
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Zo športu
V

ča.se intenzívneho rastu uhoriek v našich záhrad

kách končí vždy súťažný ročník našich hádzanárov. To
značí, že keď záhradkári sú plní oča.kávania, Čo prine
sie nová sezóna, hádzanári už bilancujú. Môžeme hneá
v úvode na.písa.ť, že ročník súťa.že 1983/84 bol pre hádza.nársky oddiel TJ Tatran Stupava veľmi úspešný, hoci na.
rozdiel od predchádzajúcich dvoch ročníkov nám medaily
z mládežníckych šampionátov Slovenska, Či ČSSR do vitrí
ny nepribudli.
Pozrime sa. však bližšie na naše výsledky. Len málo
oddielov v ČSSR sa môže pochváliť tým, že má hádza
nársku mužskú i ženskú zložku. Pre dievčatá - v súťaži
hrajú žiačky, dorastenky, ale aj ženy, sme nevytýčili
vysoké športové ciele. Chceli sme im dať hlavne možnosť
súťažne športovať. Tréneri ss. Schwarcová, Balogová,
Lenner a Figmik si pochvaľujú záujem dievčat, majú dos
tatočnú základnú /až na ženy/ a môžeme konštatovať, že
cieľ sme tu splnili.
Všetky naše mužské zložky skončili na. čelných pozíciách
vo svojich súťažiach. Najväčšie úspechy sme v tomto roč
níku očkáva.li v kategórii mladších žiakov a v staršom
doraste.
Predpokladali sme, že družstvo mladších žiakov pod
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vedením trénerov Jančára a Kuštora postúpi do finále
šampionátu Slovenska. Žiaľ, zostalo len pri zelení. Pre
prospechové, rodinné i iné dôvody chlapci vynechali rad
tréningových jednotiek, kľúčoví hráči dokonca niekoľko
zápasov. Pritom podotýkame, že chlapci sa neučia zle.
Stalo sa. však pravidlom, že ak žiadna výchovná metóda
nezaberá, siahne sa na túto "páku". Dnes na športovom
poli môžeme konštatovať, že jedno z nejlepsích družstiev
na Slovensku v tejto kategórii svoj talent potvrdilo v
niektorých zápasoch, cieľ však nedosiahlo.
Kolektív starších žiakov hral pod vedením Ladisla
va Pšenku na hranici svojich súčasných možností. Viac
sa dá od nich očakávať v ďalšom ročníku, pretože celý
káder zostáva pre budúcu sezónu. Žiaľ, tu treba pripo
menúť, %e chlapcom budú veRai chýbať aspoň dvaja-traja
vyšší hráči, čo je dôsledok už dlhšie trvajúceho néfundovaného spôsobu rozdeľovania športovo talentovanej
mládeže medzi oddiely TJ Tatran.
Družstvo mladšieho dorastu neobhájilo strieborná
medaily z majstrovstiev Slovenska z predchádzajúceho
ročníka. Trénerovi Dušanovi púbravíckéHiu, ktorý prevzal
kolektív po Ľubošovi Figmikovi a vedúcemu družstva Joze_
fovi pi,brikovi sa však podarilo s chlapcami v závere
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súťaže dosiahnúť konečné tretie miesto v lige mladšieho
dora.stu, čo je určite pekným úspechom nového kolektívu.
Aj v tejto kategórii už pociťujeme nekvalifikované roz
delenie športovo talentovanej mládeže v TJ Tatran. Jed
no z najúspešnejších družstiev Slovenska, za predchádza
júce ročníky v tejto kategórii má pre budúcu sezónu k
dispozícii 5 !! hráčov, čo nie je dosť ani pre základ
né postavenie na ihrisku. Je to iste dôvod na zamysle
nie i pre centrálny výbor TJ Tatran.
Celok staršieho dorastu prvú časť úlohy, zvíťaziť
v krajskom majstrovstve splnil. Bol o viac než triedu
lepší od svojich súperov. Vysoko víťazil vo všetkých
13 súťažných stretnutiach. V čase písania, týchto riad
kov nebolo ešte známe, ža či splnil i druhú časť svojej
úlohy - vybojovať v kvalifikácii postup do prvej ligy
staršieho dora.stu. Káder zverencov trénera Vladimíra
Furku a. vedúceho družstva Juraja Debreckého má všetky
predpoklady pre víťazstvo v kvalifikácii i úspešné
účinkovanie v najvyššej súťaži. Veríme, že i cieľ,
postúpiť, splní.
Seniorsky kolektív našich hádzanárov v tomto roč
níku súťaže príjemne prekvapil. Pri rozlosovaní súťa
že uverejnil "Šport'* mená štyroch favoritov, ktorí
mali o všetkom rozhodnúť. Karty však poriadne zamiešala
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Stupava, s ktorou sa. nepočítalo. Výborná forma,
družstva na. joaeň 1963 "vyrazila, dych" Topoľčanom
hneci. v úvodnom kole súťa.že v ich prostredí, ked so
šťastím uhrali a.spoň bod. Dobre chla.pci hrali i v
áa.lších zápasoch. Odchod na. vojenčinu Štoffu,Požga.ya, najmä však Va.la.choviča. a, zanechanie aktívnej
činnosti Puškáča,silne oslabili kolektív, keá získa.ť
sme dokázali len Siváka. z Ma.la.ciek. Navyše študent
ský kolektív zna.čne vynechával tréningy, vymeškávali
vša.k i cíalší a. forma, sa na, ja.r nedostavila.. Kolektív
a.le nesmiernou bojovnosťou zvíťazil v rozhodujúcich
stretnutia,ch ja.ri a. zaslúžene skončil v národnej li
ge ročníku 1983/84 na. medailovej, tretej priečke.
Je to

n. o to krajšie umiestnenia, o ktoré

sa. zaslúžili hráči:
Ján Vysoka.i, Jozef Vlašič, Vladimír Piaček, Daniel
Pa.vlíček, Ra.dosla.v Šeliga, Ján Sembera., Micha.l Štoffa, Radomír Požgay, Vla.dimír Valachovič, Miroslav
Puškáč, Ľuboš Ivica., Vladimír Kopp, Viliam Ha.son,
Peter Slezák, Rudolf Dra.škovič, Milan Sivák a,
tréner družstva. Miroslav Jančár.
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Latku sme teda postavili vysoko. Len ťažko, veľ
mi ťažko ju bude možné zdolať v nasledujúcom ročníku.
Preto všetci zainteresovaní už dnes sa musia, dať do
intenzívnej práce, aby sme ju v blízkej i vzdialenej
šej budúcnosti nemuseli podliezať.

Miroslav Jančár

KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO - KINO
j ú 1

1984

3.7. JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ, SPÍCÍ - film ČSSR,kl.f.
mládeži prístupný, + 1,6.7. B033Y DEERFIELD - film USA,šup.f.,
mládeži prístupný, +1,10^7. KLAMÁRKA - poľský film, kl.f,
mládeži prístupný, + 2,13.7. MUŽSKÁ ZÁLEŽITOSŤ - ta.l. film,kl.f.
mládeži neprístupný, t 2,17.7. NFMATE ANI TUŠENIA-- sov.film, kl.f.
mládeži prístupný, + 1,20.7. TEO PROTI CELÉMU SVETU - film NSR, kl.f.
mládeži neprístupný, + 2,-.
23.7. ZBOHOM A AMEN - ta.l. film, kl.f.

mládeži

neprístupný, 6,-,7,-,8,24.7. BLÍZKE DIAĽAVY - film SSR, kl.f.
mládeži prístupný, +1,-

-
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-

27.7. DÁMA S KAMÉLIAÍH - fra^c.film, kl.f.
mládeži peprístupný, +2,31.7. BRATIA GRASOVCI - sov.film, kl.f.
mládeži prístupný, +1, Mládežnícke filmy
1.7.

PARTIA HIC - f i l m ČSSR, kl.f., +1,-

8.7.

VŠETCI PREZIDENTOVI MUŽI - film USA,kl^f. +2,-

15.7. BLÁZNI, VODNÍC1,PODVODNÍCI-filmČ SSR,k l .f . + 1,22.7. TELEFONICKÉ ÚPLATKY - sov.film,kl.f. +1,29.7. Z NEPATRNÝCH PRÍČIN VEĽKÉ NÁSLEDKY- film bul.+l,
Detské filmy
1.7.

PAŤ KRTKOV A ROZPRÁVKY - film ČSSR, kl.f.

8.7.

ŠAMPIÓN - film USA

15.7. CIRKUSOVÍ JAZDCI - sov.film
22.7. KMOTOR SMRŤ - film NDR, kl.f.
29.7. CHLAPCI ZA DVE PÄTKY - 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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