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INFORMAČNÍ? SPRAVODAJ OBCE STUPAVA

Z činnosti Výboru ľudovej kontroly

Výbaŕ *ľudovoj kontroly pri MNV v Stupave

mimo

svojho plánu práce bol poverený v roku 1981 VĹK ONV
Bratislava-vidiek uskutočnením previerky realizácie
zásad pre zabezpečenie výrrby mäsa, zeleniny a ovocia
cestou drobnochovateľov a. záhradkárov v Stupave*
Súčasťou previerky bolo zistiť skutkový stav využíva
nia. poľnohospodárskeho fondu v ka.ta.stri obce Stupava.
Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o rozsiahlu previerku,
ku spolupráci boli prizvané zložky NF. Previerkou ^
boli zistené viaceré nedostatky vo využívaní poľno
hospodárskeho pôdneho fondu poľnohospodárskymi podnik
mi. Prijaté opatrenia zaviazali riaditeľov olŠM a IŠM
v Stupave, záhradkárske zväzy a. komisiu PLVH pri MNV
k urýchlenému riešeniu a odstráneniu nedostatkov vo
*-využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
.1

- previerkou sme (lalej zísťb'^ali podmienky, ktoré má
me v našej obci pre uskutočňovanie zmluvného výkrmu
hospodárskych zvierat. Boli prijá.té opatrenia na. zvýše-

-nie propagácie rozšírenia zmluvného výkrmu hospodár.skych zvierat medzi zamestná.ncámi
Stupavy,

ako i občanmi

*

.^ Ď a l e j sme sa. pri previerke zamerali na možnosti
.odpredaja. ovocia, a. zeleniny od drobnopAč tc^ atoľov vo

- 2 výkupni ovocia, a. zeleniny, ako i na trhoviskách.
Zistili sme nedostatky a. prijaté opatrenia boli
za.mera.ne na. ich odstránenie. Výbor ľudovej kon-*
troly riešil zásobovanie predajní ovocí# a. zeleni
nou priamo z výkupného skladu v Stupave. Po usku
točnenie jednaní s vedením závodu Zelenina v Ma
lackách boli naše.požiadavky splnené, čo umožňu
je zásobovať predajne ovocia a zeleniny v Stupa
ve podľa, požiadaviek vedúcich predajní priamo
z výkupného skladu tovarom, ktorý je na sklade.
Pri tejto príležitosti považujeme

za potrebné

spomenúť problém miestneho trhu. Je nám všeobecne
známe, že'doteraz platná vyhláške o miestnych tr
hoch je zastera.lá a v súčasnej dobe už neplní svoj
účel. Nie je účel len trh zria.diť, a.le venovať mu
sústavnú pozornosť či po stránke hygieny, dodržia
vania cien a. statočnosti predaja. V súčasnej doŕe
musíme konštatovať, že zo strany MNV je dosť nedos*
tatkov a problémov, ktoré

by sa mali h a -tomto;useku

riešiť. Často sa stretávame s predajom tovaru voľne

uloženého na. zemi, čo trhový poriadok zakazuje.
Predávané výrobky musia, byť zreteľne označené ceue.**
mi, o ktorých by mala informovať orientačná tabuľ^
5a.lej je potrebné zverejniť správcu trh*, ktorý je
zodpovedný za. poriadok a dodržiavanie zásad trhového
poriadku. NaRa.l^j pretrváva, predaj*' mimo vyhradených
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miest a. plôch. Je len samozrejmé, že musí byť
snahou MNV umožniť predaj na. trhoch v obci, ale
- je nutné bezpodmienečne trvať na dodržiavaní'tr- hového poriadku. Je tiež potrebné prepracó'váť'.'
-* trhový poriadok na. súčasné podmienky/ nehovoriac
už o tom, že vyhradené priestory pre trhový pre
dá,j mali už dávno slúžiť svojmu účelu.
Veľkým problémom v našej obci je nedostatok
zdravotne, nezávadnej pitnej vody. Sústavne sa. opakujúce požiadavky občanov o pridelenie vodovodnej
prípojky z verejnej vodovodnej siete nemôžu byť
realizované, pretože kapacita
Medené Hámre

čistiacej stanice

veľmi ma.lá. Riešenie tohto problé

mu si však vyžaduje zodpovednejší prístup našich
na.dria.dených orgánov. Veľa. sa. poukazuje na nehospo
dárne zaobchádzanie s pitnou vodou najmä záhradkár
mi, ktorí ju používajú na. polievanie i pri jej ne
dostatku. V tejto súvislosti

je poukazované i na.

chatovú oblasť Píla,, kde je za'edená voda. z verejnej
vodovodnej siete. Výbor ľudovej kontroly vykonal pre*vierku, týkajúcu sa. legálnosti počtu pridelených

vo

dovodných prípojok. 25 majiteľov chát má vodovodné pri
pojky oridelené od podniku ZVAK ^a.lacky, no len v 1
prípade je,táto prípojka, schválená MNV v Stupave.

-

4

-

Zoznam majiteľov vodovodných prípojok bol predlož
žený VĹK ONV, ktorý sa podujal v spolupráci s T&K MNV
vyriešiť celú záleaitosť prideľovania prípojok bez
súhla3u MNV. Táto problematika, je

v súčasnej dobe

v štádiu riešenia.

Za VĹK Mária. -L^achkovičová, členka.

MV KSS, MMV, MO Z3SSP, OS, MV NF, ZK ROH v Púpave

pozývajú Vás dňa 7. novembra 1984

a&
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
á' manifestáciu občanov obce-.% priléžĎ toct^
osláv 67, výročia. VOSR a. otvorenia. Mesiaca
Československo-sovietskeho priateľstva.

16,30 zraz účastníkov sprievodu pred ZDŠ
17,00 lampionový sprievod
1T,30 manifestácia, občanov pred ZK ROH Cementár
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MIESTNY

NÁRODNÍ

VÝBOR

V

STUPAVE

18.10. 1984 v zmysle plánu práce zasa.da.l

Miestny národný výbor v Stupave, ktorý prerokova-l
najaktuálnejšie otázky v oblasti ŕospodárskeho ži
vota. v našej obci. Komisiou PLVH bola. predložená
správa o využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fon
du v katastrálnom území Stupava, a Mást.
Táto otázka je v súčasnej dobe veľmi aktuálna,
z pohľadu využívania pôdneho fondu v celookresnom
merítku. Dobre vieme, že za posledných takmer 20 ro
kov vznikli nekontrolova.né a v mnohých prípadoch ne
kontrolovateľné vzťahy k poľnohospodárskej pôde.
Záhradkárska "horúčka" zasiahla mnohých občanov, !
ktorí začali neorganizovane, živelne a. v neposlednej
rade i protiprávne využívať pôdu. Na. jednej stra.ne
nás

nože uspokojovať, že sa. postupne zabezpečuje

obrába.nie poľnohospodárskej pôdy, na druhej strane
však musíme dbať na. dodržiavanie socialistickej zákon
nosti, rešpektovanie právoplatných vlastníckych a uží
vateľských vzťahov.
MNV s cieľom zabezpečiť tieto úlohy zapojil do vy
hľadávanej činnosti mnohé pracovné skupiny

dobrovoľ

ných pracovníkov, pod vedením komisie PLVH.
V

súčinnosti s kontrolným orgánom VLK MNV zhodnotili

závery nrevierok a predložili plenárnemu zasadnutiu
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Správu, o využívaní poľnohospodárskej pôdy.
V

súčasnej dobe využívajú poľnohospodársku

pôdu celkom dve poľnohospodárske, organizácie
a. sedem spoločenských organizácii! SZZ,
štátny majetok n.p. Stupava.'
Užíva, celkom 3,393^.4 ha. poľnohospodárskej
pôdy, z toho ornej 2,334^7 ha., 164 ha, vinohradov,
389 ha. lúk, 224 ha. pasienkov a. pod.
Ovocinársky štátny majcLok S+.upa.va.

Tento podnik s celoslovenskou pôsobnosťou ob
hospodaruje poľnohospodársku pôdu^. ktorá je in
tenzívne obrábaná formou pestovania, ovocných stro
mov. Delimitovaná poľnohospodárska, pôde. od

Stu

pava. o výmere 153 ha. bola. rozčlenená tak,že 32 ha. bo.
lo určených pre SZZ a. zvyšok je vyhra.dený do akcie
kompletného zúrodnenia, pôdy v prvej a. druhej eta.pe.
Organizác ie Nár odného frontu
Obrábanie poľnohospodárskej pôdy zabezpečujú

i.

i Základné organizácie SZZ, V našej obci je zaregis
trovaných celkom 7 ZOy a. to sú nasledovné: ZO SZZ 0vocinár, ZO SZZ Lintávy,. ZO SZZ Zla.*iŕ hora, MO SZZ
- pridomoví záhradkári. ZO SZZ Dolina, ZO SZZ Želez-

- 8 ničia.r

-

. ZO SZZ Nová Rúra.

:,
-

Najväčším problémom všetkých záhradkárskych loka.lít a. osád je výstavba, záhradkárskych domkov a cha
tiek. Odbor výstavby MNV musel navrhnúť stavebnú uzáver
ru v týchto lokalitách, ktorú plenárne zasadnutie schvá
lilo. Stavebná uzávera potrvá až do usporiadanie, a. do-*
riešenia nelegálnej výstavby v lokalitách Nová hora., Lintávy, Grefty a pod. V rámci šetrenia. nepcTalenej výstav
by na. PPF Odbor

výstavby MNV zahájil proti stavebníkom

priestupkové konanie. Boli uložené pokuty za porušenie
stavebného zákona, tým, že stavebník začal výstavbu bez
stavebného povolenia, v celkovej výške 202 tis. Kčs. Voči
rozhodnutiu Odboru výstavby sa odvolalo 45 stavebníkov*
Po ukončení prvej etapy riešenia, nelegálnej

výstavby

v obci, teda po uplatnení sankcií voči stavebníkom, budú
nasledovať opatrenia na odstránenie nelegálnych stavieb.
MNV pri uplatňovaní štátnej správy zabezpečuje dodržia
vanie právnych noriem, vzťahujúcich sa na. ochre.nu poľnom
hospodárskeho pôdneho fondu a zamedzuje ďalšie rozširo
vanie nelegálnej výstavby.

Štefan

Gróf

tajomník MNV

z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO
ZVÄZU OCHRANCOV PRÍRODY A -KRAJINY

Naša ZO bola., založená v roku 1975, a práve v tomu
to roku si pripomíname 10. výročie" jej založenia..
Vznikla medzi prvými v okrese Bratislava.-vidiek,
v súčasnosti* v nej pracuje 48 členov.
Výbor našej ZO pracuje v tomto zložení:
Toman Ivan - predseda
^krovan Ondrej - tajomník Tothová. Jana - pokladník
Brezovský Jaroslav - člen
Tomkovič íuboš - člen
Nemec Miroslav - člen
^evčík Jozef - revízor ZO
Nakoľko

sme nadviazali spoluprácu s poľovníckym

združením Borinka., členovia našej ZO sa. zúčastňo
vali spolu s poľovníkmi prikrmova.nia. zveri v zim
nom období.
Pri príležitosti oslobodenia. Stúnavy Sovietskou
armádou výbor ZO v spolupráci s dedinskou organizá
ciou SZM zorganizoval 100 jarných kilometrov. Zahá
jili sme ich položením vencov k pomníku kpt. Jána.
Nálepku. Táto akcia. bola. rozložená do 4 etáp po 25
kilometrov* Spojili sme príjemné s užitočným,a tak
sme vyzbierali ta.kmer 900 kg odpa.dkov po turistic-
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kých chodníkoch Malých Karpát.
Členovia, nasaj ZO Zväzu ochrancov pírody a kra
jiny sa v minulých rokoch zaviazali, že vyčistia,
smetisko za. cintorínom. '

' .

'

a upravili na zelenú plochu.
*V lete sme sa. zúčastňovali strážnych a. proti-*
požia.rnych služáseb pri žatevných prácach na. po
liach.
Zúčastnili sme sa tiež brigád pre Ištá-tne lesy
t Stupave. Pomáhali sme pri výsadbe mladých poras

tov, čistili sme les od suchej ha.luziny, upravo
vali plochu pod výsadbu.
Bohatá je tiež naša spolupráca, s mládežou. Na,
konci školského roku sme zorganizova.li posedenie
s krúžkom mladých ochrancov prírody a krajiny na.
Košariskách za Borinkou, premietali sme im diapo
zitívy ŕ. našej faune a. flóre v Ma.lých Karpatoch,
pri tábora.áku sme si zahrali a. zaspievali piesne
táborových ohňa?. Podobné posedenie sme zorganizo
vali i počas prázdnin v pioneierskom tábore Pivo
var.
Pri príležitosti osláv SNP

8 členov na.šej ZO

sa. zúča.stnilo osláv tohto významného výročia, v Ban
skej Bystrici. Navštívili pa.mätník SNP v Banskej !
Bystrici a pamätník v Nemeckej.

Za. Dcmoc i MNV sa. nám podarilo začať rekonštruk
ciu detského parku oproti MNV. členovia na.áej ZO
sa zúčastnili 3 brigád a odpracovali spoločnými
silami 1566 brigádnických hodín.
Výbor v mesiaci októbri zorganizoval 1 forntry
bál.

IvaJti

T o m a n

predseda ZO

-12 Z KALENDÁRA ZÁHRADKÁRA NA MESIAC

NOVEMBER

- Vzáhradke by nemalo ostať žiadne ovocie.
- Citlivé kvetinky a. zeleninu prikryjeme čečinou.

- Za. priaznivých podmienok môžeme vysievať petrž
len a. mrkvu.
- Zmla.dzujeme kríky

ríbezl\ egrešu a. malín.

- Kontrolujeme a. upevňujeme lepiace pásy na. kmene
stromkov proti pia.divke /húsenici/, ktoré sa ro
ja v novemmbri a. decembri, podľa, počasia..

- Pálime chorobou napadnuté lístie a. pavučinové
hniezda.

- Pred rýľovaním rozhodíme fosforečné a draselné
hnojivá, a.k je potrebné aj vápnime. Zásobu váp
na. si môžeme vyskúšať na.sledovne: vzorku suchej
pôdy / asi jednu lyžicu/ dáme na sklo a pokva.p^kámo kyselinou soľnou nJ.ebo kuchárskym octom.
;
**
Podľa intenzity šumenia, odhadneme či je dosť ale
bo málo vápnika v pôde.
Zimným postrekom zničíme teraz viac škodcov ako

v januári.

Chráňme stromky pred obhrýzaním zverinou
chráničmi, obalom papieru alebo náterom
zimným repelcntom Karnofer a pod.

Emil

H r m o
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STUPAVSKÍ ŽIACI SA PRIPRAVUJÚ" NA
ČESKOSLOVENSKÚ SPARTAKIÁDU

1935

Predspa.ŕtakiádna činnosť žiakov Základnej ško
ly kat. Jána. Nálepku bola bohatá už v minulom ro
ku. Každý mesiac pribúdali športovo-bra.nné akcie,
ktoré podporovali zdravú športovú rivalitu našich
žiakov, Na s o
okresu, cLa.lej to bolo II. miesto v minií'utbale
a pod. Uskutočnili sa turna.je a.ko napr. : šachový,
ba.sketbalový, futbalový, turnaj vo volejbale a.tcL
Pri návšteve o^'echovskych pionierov uskutočnilo
sa stretnutie 90 detí na. Košá,.riskách, kde sa konali
športové súťaže. Pioniersky sehafor preverova.l. zna.losti z dopravnej výchovy. Najväčšiu pozornosť sme
venovali súťažiam

"0 zda,tný kolektív". " 0 zdatnú

triedu", "Rodičia, škole - škola, rodičom"^.. V roční
koch 1-4 zo. 627 žiakov 37 bolo oslobodených od TV,
alebo cvičiacich v TVO a LTV, 5 ^ žiakov plnilo DOZ
a aiskál 3) ho 503 žiakov. V roční- och 5-8 zo 472 bo
lo 74 oslobodených od Tv alebo c.ičiacich v TVO
a LTV. Z 398 cvičiacich žiakov JZ BPPOV získalo 79,15%.
Strieborný OZ získalo 33 žiakov

Tieto dosiahnuté výs

ledky sú dôkazom <-?:rámeh-: "-Ja. -ŕlcvr'nia metód na hodi
nách

'"y-^ovania. pohybovej zdatnosti našich žiakov^

- 15 Cvičenci našej ZlS kpt. Nálepku vystúpia vo všet
kých skladbách československej spartakiády 1985.
Skladbu starších žiakov cvičí 66 chlapcov, sklad
bu starších žiačok cvičí 54 dievčat. Vystúpia i
mladší žiaci, mladšie žiačky a. na.jmladšie žiactvo.
Žiaci a, žiacky cvičia, s chuťou. Skladby sa. im pá
čia. a. pod vedením svojich učiteľov radi vystúpia,
v Stupave na. obvodnej a. okresnej spartakiáde.
Staršie žia.čky sa. už teraz tešia, do Prahy. Ma
jú veľmi pekne na.cvičený prvý iddiel pod' vedením
zást. riad. s. Petreovej a uč. TV s. Lachkovičo-vej.
Od roku 1955, kedy vystúpili na Strahove žiač
ky našej školy prvý raz, pravidelne každý rok sa
zúča.stň ujeme českolovenskej spartakiády.
Pri príležitosti 35.výročia, oslobodenia SSR
Sovietskou armádou 20 pionierov z našej PS kpt. *
Nálepku bolo ubytovaných v Prahe - na. Džbáne a zú
častnilo sa pod vedením s. uč. ^a.chkovičovej
Západoslovenskeého kra.ja spa.rtakiádnych dní-.
Verím, že dievčati zvládnu skla.dbu na. výbornú
a odnesú si z Prahy tie najkrajšie športové zá
žitky. Vystúpenie bude pekným príspevkom k oslavám
40. výročia, oslcbodenia. našej vlasti Sovietskou
a.rmádou.
Ľ.* Lc'hkovičová, uč TV

-

NÁŠ
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TURISTICKÍ KRÚŽOK

Obdobie dovoleniek je nenávratne za. nami o. ná
deje na. cLalšiu sú príliš vzdialené. KecL z rádia, zaznie " prázdniny, prázdniny

pokladáme to za.

zlomyseľnosť hudobnej réžie, chytá sa. nás

clivota.

Začneme spomínať. Spomínať na. leto, prázdniny, do
volenku.
Dovolenku možno tráviť rôznym spôsobom - každý
podľa chuti. My, ktorí vstupujeme do povedomia
stupavčanov pod názvom OT ZJ , vymysleli sme si pre
náš záhorácky naturel neobvyklý spôsob dovolenkovania. Zba.líme batohy, decká a. ide sa.. A len pár desia.tok kilometrov a. podľa, maličkých malomeštiackych no
riem len na. Slovensko. Už sme takto prežili štyri do
volenky. Poslednú vo Veľkej Fatre.
18. augusta, autobus TJ odviezol 42 občanov Stupa
vy do našej "známej neznámej Fatry". Bližšie: Turiec,
Žarnovická dolina. - tichá, dôstojná, malebná. "Fajnšmekrov" výkonnostnej turistiky už dávno svrbeli podoš
vy. Ich rodinní príslušníci, ktorí nie vždy chcú alebo
jednoducho nemôžu na našich slovenských kopčekoch ne
chať dobrovoľne matičke zemi litre potu, sa. zasa teši
li na. prechádzky, jiuby, maliny, výlety, kúpanie v ter
málnej vode, záverečný karneval.
Naša prvá cesta, smerovala, na. Kráľovu studňu. Po vý-

- 1? datných raňajkách sme sa už mohli kochať v krá
sach Xarnovickej doliny. Každý mal čo obdivovať.
Raz ľahučký let motýľov na.d majestátnym bodliakom
kráľovským, inokedy hradbu smrekov v jemnom závoji
ranného oparu. Cesta bola. miestami i tvrdá, no lá
kali nás krásy nepoznaného.

Prešli sme cez Kosia-

risko - sedlo horského hrebeňa pod mohutnými bukmi.
A po malej prestávke v hoteli na. Kráľovej studni,
pobrali sme sa k pamätníku SNP na. ne^aľekej Smrekovici. Práve tu sme si bez nánosu formálnosti, zby- točného pátosu uveliče í krásou prírody uvedomili vý
znam sladkých slov sloboda a mier.
Žiadna cesta k moru a späť, nečinnosť, ktorá čino
rodého Slováka vo väčšine ibp. otrávi a. vysaje všetku
obyčajnú ľudskú potrebu pookriať. Stačí iba pozrieť
si automapu, turistickú mapu, za.bezpečiť si včas uby
tovanie. A vziať si so sebou vzácne devízy človeka byť s niekým blízkym a premôcť vlastnú pohodlnosť otroctvo súčasnej doby.
Takýchto zážitkov vo Veľkej ? tre nazbieraš za.
krátky čas plný batoh. Turisti:.,-

chodníky vedú mies

tami, o ktorých sme napríklad n-: Ľysici do vrcholovej
knihy napísali: Táto krása je dostupná iba tMfietoA*

p ä s t n ú cestu k rozhodnutiu kam na budúci rok !

Magda
OT ZJ

Kývalová
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2.11. FANDY,Ó FANDY - čgl film, kl mn/'..
mládeži neprístupný +2....... ""*.. —

............................. .i,,.-...;,— ,..*.....*-..,....,....

6.11.. DOČASNÝ RAJ - ma.^L film, kl mn

"

*

mládeži neprístupný +1
9.11. PREDČASNÉ LETO - čsl film, kl mp
mládeži prístupný +1^13.11. VO VEĹKOM 'ŠTÝLE - usa. film, kl mp
____________ __________ mládeži prístupný +2.16.11. SRDCOVÉ PROBLÉMY - ma? film, kl mn

-

mládeži neprístupný +1,20.11. HASNÚCI DER - fm .

film, ätp mn

mládeži neprístupný +2.23.11. LOV NA JELENE - Deň sov^ filmu
________________

mládeži prístupný +1.-

27.11. KARNEVALOVÁ NOC - Deň sov. filmu
.
____mládeži prístupný +1.30.11.PRVÍ DJÍMA COUNTRY MUSIC - film usa. kl mn
mládeži neprístupný
vstupné Kčs 6.-,7.-,8.-

- 19 -

Mládežnícke filmy:
4^11. LÁSKA NA DRUH? POHĽAD - čsl film kl +B.1í.11.SKALNÁ CESTA * rum film kl +1.-

18.(t.ÚSPEŠNÍ SPOLOČNÍK - frn kl +1.-

25.11.DIELY 3R1,ČIERNE UCHO - sov. kl

Detské filmy:

4.11. Ak( SA ĎUOtA ^ÍNČEZŇÝ - čai film kl
11.11.POSLEDNÁ ŠTVORKA - sov film šup

18.11.MEDVEDÍK A ZÁZRAČNÝ KUFRÍK- sov film šup

25.11*SANNIKOVOVA ZEM - sov film šup

Začiatky predstavení:
Detské

o 14,00 hod.

Mládežnícke

o 17,00 hod.

Večerné

o 19,30 hos.

20
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