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Z činnosti ZC - SZŽ v Stupave

_____ ______ _________

S prudkým rozvojom našej socialistickej spoločnos
ti sa dynamicky rozvíjala, aj činnosť Slovenského zväzu
žien. Vzrástla, ekonomická aktivita žien, vzdelanostná
a. kvalifikačná úroveň. Ženy sa stali významným ekono
mickým faktorom, bez ktorých by harmonický rozvoj nášho
národného hospodárstva bol nemysliteľný.
V

popredí úloh SZŽ je politicko-výchovná práca.

Cieľom tohto pôsobenia je prispieť k neustálemu zvyšo
vaniu pracovnej aktivity a iniciatívy žien, k ich čoraz
širšej spoločenskej angažovanosti a k ich pripravenosti
výchovne pôsobiť na. mladú generáciu.
K základným formám systematického cieľavedomého
pôsobenia, na formovanie socialistického uvedomenia žien
patrí vnútrozväzové vzdelávanie, ktcré svojím obsahom
rozširuje politický obzor žien, vedie k aktívnemu pozná
vaniu politiky strany v našej socialistickej spoloč
nosti, pomáha im orientovať sa v zložitých medzinárod*
ných otázkach a chápať ich z triednych hľadísk.
Obsahové zameranie jednotlivých tém vychádza zo
záverov XVI.zjazdu KSČ. V zmysle uznesení ÚV SZŽ i na
ša ZO uskutočňuje prednášky a. besedy v oblasti sveto
názorovej výchovy, ekonomickej propagandy, právnej vý
chovy. Pravidelne na každej členskej schôdzi informu
je naše členky o významných medzinárodných a vnútre-
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politických udalostiach.
Súčasťou politicko-výchovnej piáce je i záujmo
vá Činnosť žien. Členky našej ZO pracujú v krúžkoch.
V

MĹK sa schádzajú na besedách o knihách členky

čitateľského krúžku, ktorého vedúcou je s.Zlatica
Obadálová. SZŽ vhodnou voľbou kníh dáva ženám do rúk
nielen dobrú knihu, ale vedie ich aj k zamysleniu sa
nad jej obsahom.
Medzi pekné akcie patrí i posedenie pri poézii
našich a. sovietskych autorov, verše ktorých už pra
videlne recituje s.učiteľka Žolnayová.
Čitateľské hnutie prispieva k &alšej rozhľadenos
ti žien a. súčasne im pomáha aj účelne tráviť voľný
čas a vplývať tak i na svoje deti.
Pod názvom Krása životu rozvíja sa. záujmová ume
lecká činnosť. Cieľavedome podnecuje tvorivé záujmy
a schopnosti žien, rozvíja a umocňuje všestranný roz
voj ich osobnosti, vedie ženy k ušľachtilému napĺňa
niu voľného času, na-pomáha k utváraniu socialistické
ho životného štýlu.
Z rúk členiek našej ZO vychádzajú prekrásne vý
šivky, ktoré si neraz odnášajú ako darčeky áaleko za
hranice našej vlasti i ženy vzdialených kapitalistic
kých a rozvojových krajín. Takéto internacionálne po
slanie si plnili členky Slovenského zväzu žien v rám
ci tejto činnosti na Svetovom kongrese žien pri pri
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svojím vystúpením prispel k srdečnej atmosfére, kto
rá zanechala, v účastníkoch stretnutia, nezabudnuteľ
ný dojem.
s. Suchá, členka, speváckeho krúžku, sa. zúčast
nila okresného kola Va.nstvej Lomničky a v prednese
poézie obsadila 3.miesto vo svojej kategórii.
členky našej ZO SZŽ, ktoré pracujú v materských
školách, pravidelne pripravujú kultúrny program na
verejných oslavách MDŽ pod vedením s.učiteľky Evy
Boca.novej.
Raz do roka poria.da.me burzu použitých vecí v
starej budove školy. Zásluhu na. úspešnom priebehu ma
jú s. Maderová, tajomníčka, našej ZO, s.Holúbeková
podpredsedníčka, s. Riglerová hospodárka, s. Vígerová a. ďalšie členky, ktoré nesú zodpovednosť za ce
lú akciu.
58 žien a. dievčat sa prihlásilo na. kurz šitia.
Z príležitosti jeho ukončenia usporiadali účastníč
ky výstavu zhotovených šiat.
Spolupracujeme i s inými spoločenskými organi
záciami. V roku 1964 sme usporiadali v spolupráci s
ČSČK 2 besedu s MUDr. Jurajom Lendelom na tému
"Toxikománia a fajčenie mládeže".
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V roku 1964 sme si pripomenuli 10.výročie družby
s českým zväzom žien v Želešicích. Pri tejto príleži
tosti výbor ZO podpísal novú zmluvu o priateľstve, výme
ne plánov práce, zväzových časopisov a. vzájomných návšte
vách pri rôznych príležitostiach. Na. návrh našej ZO,
Ústredný výbor SZŽ udelil s. Pavle Smejkalovej, bývalej
predsedníčke ČSŽ v Želešicích, za upevňovanie družby
a priateľstva medzi našimi organizáciami, zlatú medai
lu, najvyššie vyznamenanie ÚV SZŽ.
činnosť našej ZO je rozmanitá. Naše členky pracu
jú v rozličných spoločenských organizáciách, v aktívoch
národného výboru i ako poslankyne. Súdružka Jolana. Kodrí
ková, Magda. Šimkovičová, Zuzana. Ma.zancová, dr.Anna Rácová a dr. Chalúpková, ako poslankyne za našu organi
záciu zastávajú významné funkcie a podieľajú sa na rie
šení úloh MNV.
0 skrinku názornej agitácie sa stará s. Vígerová.
V rámci masovo-politickej práce pohotovo informuje
o významných výročiach našej vlasti, ale i propaguje
dobrú prácu našich členiek. TaJc sme sa mohli oboznámiť
s verejným článkom vo zväzovom časopise Funkcionárka
č. 4/84 "Nie sme staré, ale veľa pamätáme", o stretnu
tí bývalých členiek výboru žien v roku 1SB3 a. tiež s
článkom uverejneným v časopie Slovenka pod nadpisom
"Dve farby dúhy" o práci členiek výšivkárskeho krúžku.
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Veľkú zásluhu na dobrej práci ZO majú desiatkárky, ktoré ako aktivistky výboru ZO neúnavne na
vštevujú naše členky, informujú ich o činnosti ZO,
pozývajú ich na. členské schôdze, verejné oslavy,
predávajú členské známky

i známky na Fond solida

rity.
V

rámci socialistických záväzkov naše členky

sa zúčastňujú zberu ovocia na. Štátnych majetkoch
v Stupave, skrášľujú okolie svojich domov, čím sa
podieľajú na plnení volebného programu a celoobecného soc.záväzku.
Súdružka učiteľka Sklenková posiela pozdravy
jubilantkám pri ich významných výročiach. Za jej
dlhoročnú prácu pre našu organizáciu výbor ZO ju
navrhol na. Ta.buľu cti.
Súdružka Moricová a súdružka učiteľka Erdélyi*vá, staršia, sú nositeľkami najvyššieho vyznamena
nia ÚV SZŽ. I na.čej ZO udelil ÚV SZŽ na okresnej
konferencii dna 20.3.1962 najvyššie zväzové vyzname
nanie zlatú medailu za prácu vykonanú v prospech
našej spoločnosti.
Emília Hasonová
predsedníčka ZO SZŽ v Stupave
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Zasadal Miestny národný výbjr v Stupave______________
Prvé plenárne zasadnutie MNV v Stupave v tomto
roku sa. konalo dňa 15.2.1985. Prebiehala v duchu zvý
šenej iniciatívy na. zabezpečenie vytýčených úloh v
poslednom roku 7.päťročnice. Boli prerokované a schvá
lené materiály z oblasti kultúry a. osvety, pre nastá
vajúci rok, organizačne bola riešená práca. MNV s pôsob
nosťou strediskovej obce, prerokovali sa 8. schválili
materiály spojené s plnením volebného programu NF, kto
ré boli rozpracované do celoobecného socialistického
záväzku a do opatrení ne. zabezpečenie jeho plnenia..
Veľká pozornosť na rokovaní pléna MNV bola veno
vaná návrhu na. zriadenie Drobnej prevádzkárne MNV v
Stupave.
Poslaním prevádzkárne je poskytovať služby oby
vateľstvu obce Stupava, MNV v Stupave a. zariadeniam slú
žiacim potrebám občanov, v zmysle uziísenia vlády SSR
č. 342/1982 v znení zmien a doplnkov. Úlohou drobnej
prevádzkárne je zvyšovať úroveň poskytovaných služieb
v obci pre obyvateľstvo, rozširovať skladbu služieb
a operavítne zabezpečovať služby organizáciám hlavne
riadeným MNV. Personálne obsadenie prevádzky bude z
radov dôchodcov, žien z domácnosti a občanov so zní
ženou pracovnou schopnosťou. Taktiež v období prázdnin
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služby budú zabozpečova.ť i pracovníci v krátkodo
bých pracovných pomeroch z radov študentov. Týmto
spôsobom MNV v Stuppve vytvára, podmienky pre mož
nosti zamestnania obča.nov, ktorí nemôžu vykonávať
činnosť v stálom pracovnom pomere a. vzhľa.dom na.
svoj zdravotný a/ fyzický stc.v

môžu pomôcť pri

budovaní a. skráílovajií našej obce,
Preto Miestny národný výbor v Stupave vyzýva,
všetkých dôchodcov-remeselníkov, pra.covníkov pre
drobnú výrobu a. pomocných robotníkov, aby sa pri
hlásili na. MNV Stupava. - odbor výstavby,obchodu
a miestneho hospodárstva, a. tým rozšírili rady
osadenstva prevádzkarne.

Štefan Gróf
tajomník MNV

ZO - Slovenského zväzu záhradkárov
Aj-Yp-Strpave_roz^vit^_u^ice

V

ráňici vyhlásenej súťaže o najkrajšie vyzdobenú

ulicu v Stupave, komisia Slovenského zväzu záhradkárov
vyhodnotila, a.ko najkrajšiu ulicu v roku 1964 Záhumenskú
ulicu. Pochvalu si tiež za.slúžia. obyvatelia, ulice
Komenského, F. Kôstku, Vinohradskej, Keltskej, Lipo
vej, Železničnej, Hviezdoslavovej, Bezručovej, 4.aprí
la. a. ďalším.
Bolo konštatované, že v skrášlovaní životného
prostredia sa za. posledné desaťročie aj v Stupave ve
ľa urobilo a obec opeknela.. No zostáva, ešte veľa. toho,
čo by sa pri dobrej v&li dalo urobiť.
Pre vzor si netreba &a.leko chodiť.

Emil Hrmo
ZO SZZ

Miestny národný výbor v Stupave Rakuje všetkým
ženám za vykonanú prácu, zároveň im praje všet
ko najlepšie pri príležitosti

MDŽ.

Nad obraz sklonený 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 trepottvým snom vylieta. na rahná

Ján Smrek
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československí, spartakiáda. 1985
Československá spartakiáda 1985 je výz.na.mná
súčasť systému telesnej kultúry, prispieva., k získa
vaniu pracujúcich, hlavne mládeže, pre telesnú vý
chovu, šport, turistiku a vedú ich k a.nga.žova.ným
postojom k potrebám socialistickej spoločnosti.
Usporiadaním miestnej ČSSŠ5 chcú sa všetci
účastníci podielať na jej dôstojnom priebehu a zvýra.zniť ta.k podiel na oslavách 40.výročia vyvrchole
nia národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslo
bodenia Československa slávnou Sovietskou armádou.

Spartakiádny štáb ČSS85 v Stupave
Predseda, štábu

Michal Žolhay

I.podpredseda

Miroslav Puškáč

II.podpredseda

Viliam Maroš

tajomníčka,

Miroslava Učňová

predsedkyňa KHV

Jolana Petreová

predseda PV a PK

Vladimír Mencl

predseda PaDK

Tomáš Gramblička

predseda TI'K

Anastázia. Lachkovičová

predseda FHK

Ing. Ján Beleš

predseda stráv.komisie

Veronika Mustafiová

predseda, zdrav.kemisie

^.íUDr.Juraj Lendel
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Br^§p§.rta.kiádna.^
Marec 1935
- 100 jarných km - TJ Tatran Stupava., KMTv
- Plnenie podmienok DOZ a OZ, PPOV,BPPCV
- Aktívna, činnosť oddielov TJ podľa športového kpl^n^ára
- Turnaj hádzanej "0 pohár kpt<Nálepku"
- Šta.feta Dukla - 3ratislava. - Praha

Apríl 1985
- Pochod na Oboru - kladenie vencov
- Beh oslobodenia
- Pionierska Športová liga
- Partizánsky samopal /branná hra./
- 0 cenu V W O - strelecká súťaž
- Účasť na obvodnej spartakiáde v Lozorne
- Preôplavecký kurz
- Slávnostná športová akadémia.
- Stupavský korbáč
Máj 1985
- Účasť na oslavách slávnych májových dní
- Finále OZ
- Účasť na okresnej spartakiáde v Pezinku
- Tenisový turnaj mládeže
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Jún 1985
- Miestna, spartakiáda
- Účasť cvičencov na ČSSŠ5 v Prahe
- Plavecké preteky
- Prechod hrebeňom Malej Fatry

Júl 1985
- Letný pioniersky tábcr
- Turistické akcie TOM-u
August 1985
- Futbalový turnaj
- Hádzanársky turnaj
- Tenisový turnaj "O pohár kpt.Nálepku"
-* Partizánske vatry

Miroslav Puškáč
predseda komisie pre mládež
a telesnú výchovu
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Stupavčania v cudzine
Vážení spoluobčania.,
plno si uvedomujeme, že informačný spravodaj Stupa.van má slúžiť predovšetkým tomu, aby sa naši občania
pravidelne dozvedali o všetkom, čo sa. deje v obci, aké
problémy a nedostatky sa tu riešia, aké sú S.alšie plány
rozvoja, v rozličných oblastiach nášho života. Napriek
tomu hádajm neodmietnete, ak sa pre oživenie a vcelku spo
radicky budete stretávať v našom bulletine aj s krátky
mi príspevkami tomuto hlavnému zameraniu nášho spra.vodaja trochu vzdialenými. Pôjde o postrehy Stúpavčanov,
ktorí kratší či hlhší čas pobudli v nejakej cudzej
krajine, o ich pohľad na problémy či situácie, o kto
rých sa bežne dozvedáte z masovokomunikačných prostried
kov. A vzhľadom na to, že v januári tohto roku oslavu
je

35.výročie vyhlásenia svojej republiky India a v

neposlednom rade aj preto, že autorka bola práve poru
ke, ako prvý uverejňujeme príspevok o Indii.
Je priam nadľudské vyhovieť požiadavke na určenej
malej ploche zodpovedne napísať niečo o tak obrovskej
a pritom rôznorodej krajine, akou je India. Lebo ak
budem čokoľvek tvrdiť o jej západnej oblasti, ľahk*
sa môže stať, že to nebude celkom platiť pre štáty
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na,východe, na. severe či na juhu.Pre to sa. sústredím
len na. Západné Bengálsko, ktoré je môjmu profesio
nálnemu zameraniu najbližšie a ktoré aj najdôvernej
šie poznám. A z celej škály problémov si pre ne
dostatok priestoru pri danej príležitosti vyberám len
zamyslenie nad týp, čo sa. zmenilo v živote bengálskej
a navyše len mestskej spoločnosti za. uplynulých ne
závislých 35 rokov.
Zápa.dné Bengálsko patrí medzi najvyspelejšie
a. najpokrokovejšie indické štáty. Jeho ľa.vicová vlá
da spolu s ústrednou vládou sa sústavne a v mnohom
aj úspešne usilujú o zlepšenie životných pedmienok
v krajine. Pravda, bol# by^adnesené tvrdiť, že tu
už niet čo vylepšovať. Ale po opätovnej návšteve
Bengálska nemožno nevidieť, že sa tu život naozaj
ustavične mení k lepšiemu.
Zmeny sú očividnejšie v mestách ako na vidieku.
Dev^^giíÍQnoY^

sa môže pochváliť novými ne

mocnicami, klinikami, vedeckými inštitúciami.Stava
jú sa tiež nové továrne a zakladajú sa rozličné pod
niky a dielne, ktoré neraz podporuje vláda, v úsilí
p#skytnúť zamestnanie a. tým a.j základné životné
próstrbdky čo najväčšiemu počtu ľúdí. Lebo neza
mestnanosť je dodnes jedným z najtvrdších orieškov,
ktoré musí bengálska vláda rozlúsknúť.
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S budovaním tovární, podnikov a. rozličných inšti
túcií súvisí aj rozsiahla výstavba, príbytkov pre ľudí,
ktorí v nich pracujú. Stavajú sa sídliská, kde dostáva
jú byty za smiešne nízke nájomné aj tí najchudobnejší.
S výstavbou bytov, pravdaže súvisí aj budovanie kanali
zácie, vodovodnej a dopravnej siete, elektrifikácia.
I kecí ešte nie každý sa tu môže pochváliť slušným uby
tovaním, Kalkata už nie je tým mestom primitívnych búd
a'improvizovaných prístreškov, ktoré ste tu videli tak
mer na každom kroku pred desiatimi rokmi.
Sociálno-ekonomické zmeny prebiehajú v bengálskej
spoločnosti otriasajú, najmä vo veľkomestách, samými
základmi tradičného indického nábožensko-sociálneho
systému, hinduizmu a narúšajú aj tie najprísnejšie zá
kony a pravidlá, ktoré tu po tisícročia, určova-li spôsob
života., ba aj myslenia ľudí. Ide najmä c základ hindu
istickej spoločnosti, nemenné, dedičné zaradenie jedin
ca na. istú priečku spoločenského rebríčka, do systému
kást, z ktorého potom vyplýva všetko, čo človek nesmie
a. čo musí. Avšak spoločná práca., spoločné cestovanie
v preplnených dopravných prostriedkoch, spoločné stra
vovanie znemožňujú dodržiavať aj tie najzákladnejšie
pravidlá, týkajúce sa styku medzi jednotlivými kastami.
- pokračovanie v budúcom čísle
dr.Anna. Rácová

29,3. PANÁČIK Z DREVA - tal.film
__ _______

mládeži prístupný, +2,—

Mládežnícke filmy
3.3.

ČAS NEZRELÝCH JAHÔD - júl:Losl.film,kl. +1,—

10.3. BALADA 0 LÁSKE A ZRADE - sov.film
17.3. ČO JE DOMA, TO SA POČÍTA - čsl.film,kl. +1,—
24.3. SMRŤ ŠITÁ NA MIERU - sov.,film,kl. +1,—
31.3. VRAV,VRAV, ZAUJÍMAŠ MA - fran.film,kl. +1?Detské filmy
3.3. O PLAČLIVEJ PRINCEZNE - sov. film
10.3. PES V'ZÁSUVKE - bulharský film
17.3. CHLAPCI PREDSA NEPLAČÚ - čsl.film
24.3. ZRKADLO VEĽKÉHO MÁGA - film NDR
31.3. KRAKONOŠ - pásmo čsl.filmov
Začiatky predstavení:
detské

* 14.00 hod.

mládežnícke

o 17.00 hod.

večerné

+ 19,30 hod.
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