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IN F O R MAČNÝ SPRAVODAJ OBCE STUPAVA

- 1 Vážené súdružky, súdruhovia, vážení občania. !

Už 40. rokov ubehlo od chvíle, kedy sa lúče jar
ného slnka snúbili s vánkom slobody, k§dy s^ jarnou
prírodou ^stúpila do nášho mestečka. jar slobody
a. krásnej budúcnosti. Priniesli ju synovia, a. dcéry
veľkej ruskej zeme, širokých stepí, vysokých hôr
i úrodných údolí. Priniesli ju bratia, najvernejší,
priatelia, najúprimnejší, sovietski ľudia.
Nebola to prechádzka, záhra.dou, ale tŕnistá cesta,
bojov o každý meter zeme, o každé slobodné ráno,
o každý ľudský život. Bola. to cesta pokropená krvou
milionov obetí sovietskych ľudí na frontoch i v zá
zemí, v partizánskych oddieloch, vo fašistických tábo
roch. Ešte nám zosta.li v pamäti zlovestné zvuky vojny,
lietadlá a. dunenie kanónov. A pred 40. rokmi zavládlo
mierové ticho.
Ka.ždoročne spomína.me s vďakou na. tých, ktorí nám
priniesli slobodu. Mená sovietskych vojakov na. pamät
níku na.

e budú pripomínať našim občanom tých, kto

rí za slobodu nášho mestečka, položili woje životy.
Pri fýročí oslobodenia, nasej obce a skončenia. II*
sveiovej vojny je treba si uvedomovať^ že štyridsať
ročný mierový život je a bude zabezpečovaný Soviets
kym zväzom? Dôsledná mierová polibika. ZSSR a. osta.tných
socialistických štátov, ich pevné spojenectvo je gai^a-

- 2 tom mieru^ záštitou proti vojnovým plánom imperia
listických štátov. Títo nikoho nenechávajú na. pochy
bách, že ich snahou je podrobiť si svet v ďalšej sve
tovej vojne. Rozmiestňovanie rakiet v západnej Európe,
vývtj nových najmä kozmických zbraní? je preukázateľným
zmámením, aké plány sa rodia v hlave Rea.ga.na a. jeho
prisluhovačov
Pokrokové národy, svetová verejná mienka, socialis
tické štáty a najmä Sovietsky zväz stavajú pevný štýi
proti takýmto úmyslom.
Mier však nie je len

zbožným Želaním, niečím, čo mo**

zeme dostať - za. mier treba vytrvalo a. pevne bojovať.
Našou každodennou úlohou v boji za. mier je pogtivá
práca, prispievajúca k plneniu cieľou rozvinutej socia
listickej spoločnosti, k upevňovaniu ekonomiky našej
republiky,a tým i k pevnosti svetovej socialistickej
sústavy.
Nikto z nás nechce vojnu. Preto je treba, poctivo
pracovať, podieľať sa. na rozvoji závodu, mesta. a. celej
vlasti. K tomu nás zaväzuje pa.miatka tých, ktorí v me
ne mieru, ži'ota. a slobody nevrhali položiť život ná
bojovom poli, na poli cti a slávy.
Vážené súdružky a súdruhovia. !
V týchto pamätných dňoch Vám blahoželám k 40. výročiu
oslobodenia, na.áej obce slávnou Sovietskou armádou, la
kujem Vám za pracovné úsilie, a.ngažova.nosť pri budova
ní našej obce pre jej slávu a. šťastnú budúcnosť jej
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občanov.
Nikdy nezabudnime na. tých, ktorí prišli pred
40. rokmi s kyticou slobody, na. tých, ktorí stoja,
na. stráži mieru a. socialismui
Nech je stále pevnejšie nriatei'stvo národov
ZSSR a Ô SSR !
Večná sláva. a. váaks našim osloboditeľom!

RNĽr. Anton Moza
predseda MNV
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Miestny výbor Komunistickej strany Slovenska,
v Stupave
Miestny národný výbor v Stupave
Miestny výbor Národného frontu v Stupave

Vás
na oslavy

pozývajú

Oslobodenia našej viaaSi alávnou

Sovietskou armádou, ktoré sa. uskutočnia

dňa.

8. mája. 1985

o 14,00 hodine pri pa.mätníku KVET

VĎAKY

pri Závodnom klube ROH Cementár.

T e š í m e

sa.

na.

Va. š u

účasť!
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Pavol Horov*
Spomienka na 9. máj 1945

Chmúrne dni vraždy
jak cvokmi desu podbíjané čižmy
miznú v diali.
Ako kect škovran náhle brnkne z brázdy,
nad vojnovými cintorínmi
s prebitými prilbami a s drevenými krížmi
paťcípky zajasali.

Padol ten úžas prenesmierny !
Sťaby ti vravel:
- Tu som, ver mi,
dobrý deň.

Vzrušený behom prudko dýcha
uprostred dvojminútového ticha?
že náhle vnímaš dych ten nemý,
akoby práve klesal k zemi ...

- Tu som, hoc nikdy neprídem ...
Stratený, zabudnutý
na skrvácanej púti.

Obloha, plachta, beláskavá
na. ba.jonetoch napätá.
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Krvavá, stokrát sťatá hlova.,
v šíravách mliečnych jiorí pláva,
slnko, tá sta?á korveta.

Po výpravách
človek sa vracia z podsvetia.
domov,
do sveta.

Rany si hali v nožné fáče:
chuť tŕpok v snežné okvetie.
Hoci mu v srdci havran kráče,
o barlách kráča,
šťa.stím plače.
A rád je, ach, rád je na. svete !

A nezabudne na tie ra.ny,
na čižmy cvokmi oodbité.
Bude sa boriť s myšlienkami,
bude sa dusiť Ľlými snami,
zo spánku

kričať na. svite,

kecL bude sám .. . *
( Ach, ke3. sme sami,
a.j v údoch dávno ooľezaných
čo všetko znova ožije !)
Prizná sa, aký slabý je T..

-A predsa mocný v

ľudskom zväzku

ve^ prerúbal nám cec tmy cestu
a. apokalyptického praveku tvorstva
d# histírie !!

STJP^Vn"- STREDISKOVÁ OBEC

V zmysle zákona, číslo 52/1982 Zb., bola.dňom
1 .1. 1985 na MNV Stupava, prenesená právomoc stre
diskovej obce na. úseku štátnej správy - sociálnych
vecí, a. to nasledovne:
1 . Rozhodovanie o podpore pri narodení dieťaťa dô
chodkyni alebo manželke, prípadne inej rodinnej
príslušníčke dôchodcu.

2. Rozhodovanie o príspevku na rekreáciu detí dô
chodcov /nepracujúcich ĽC-hodcov/^

3. Rozhodovaní*' c pohrebnom pri úmrtí jednotlivo
hodpcodáriac'.ív j. roľníka, spolupracujúceho člena, r o 
diny, alebo rodinného príslušníka..,

4. Rozhodovania o pohrebnom pri úmrLí nepracujúce
ho dôchodcu, prípadne člena, rodiny,

Rozhodovanie o poskytnutí vecnej pomoci a poraz
&ých príspevkov v starostlivosti o rodinu a dieťa.

6, Vykonávanie určeného dohľidu nad de '^.i,

- 9 7. Rozhodovanie o uložení obmedzenia maloletému,
ktoré zabráni škodlivým vplyvom na jeho výchovu.

8. Plnenie úloh pri koordinácii činnosti orgánov
pôsobiacich v starostlivosti o rodinu a. dieťa.

9. Poskytovanie vecnej pomoci a peňažných príspev
kov občanom, ktorí sa v dôsledku mimoriadnych uda
lostí ocitli v mimoriadne ťažkých pomeroch a nemô
žu ich prekonať vlastným pričinením ani za pomoci
svojej rodiny.

10. Poskytovanie výchovnej starostlivosti, poradens
kej služby a. podľa, potreby

aj vecnej por oci a pe

ňažných príspevkov občanom, ktorí žijú v mimoriadne
ťa.žkých pomeroch,a preto potrebujú pomoc spoločnosti
na prekonanie dôsledkov a. návykov prameniacich z roz
dielneho spôsobu života v minulosti.

Marian.

Minarovičová

pracovníčka soc. odboru
MNV

- 10 KOMISIA

DOPRAVY

Dopravná kokisia pri MNV je volený orgán ple
nárneho zasadania. Je zložená z poslancov MNV a.
ďalších občanov. Je riadená plenárnym zasadaním
a. zodpovedá mu za svoju činnosť.
Prudký rozvoj motorizmu, žiaľ, objektívne pri
náša. so sebou aj negatívne stránky. Z nich najviac
sa. prejavuje doprsvaá nehodovosť a. ohrozenie ži
votného prostredia, produktami automobilovej pre
vádzky.

naša. obec nestojí bokom toho to doprav

ného diania., ^edie cez ňu štátna, cesta. č. 2, kto
rá aj po uvedení do prevádzky dialnice, nič ne
stratila. na. svojej dôležitosti, a. je teda. zrejmé,
že a.j na. našu obec doliehajú všetky nega.tívne ja
vy automobilovej prevádzky.
^rostriedky hromadnej pr^'pavy osôb napr. 15SAD
spájajú našu obec s blízkym i ďalekým okolím. Zo
skúseností je známe, že nie vždy je táto služba,
n.p. ^S^J) poskytovaná na. úrovni.
Komisia pracuje podľa, dlhodobého plánu práce,
ktorý sa

každoročne rozpracúva na jednotlivé róč^-

né obdobia.. V tomto dlhodobom pláne práce si komi
sia stanovila, za. cieľ:
- Zvyšovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premáv
ky na miestnych komunikáciách, včítane bezpeč
nosti chodcov.

-

n

-

Dozerať, aby so nezhoršovflo životné prostredie
obyvateľstva produktami automobilovej prevádz
ky.
-

#

Zvyšovať kultúrnu úroveň cestovania obyvateľov

našej obce.
Dobrý technický s t r v miestnych komunikácií je
prvým uredpokla.dom bezpečnosti cestnej premávky.
Na. základe každoročných previerok komisia, zostavi
la. a stále doplňuje plán generálnych opráv vozoviek
v našich uliciach^ ktorý *je charka.teru dlhodobého.
Komisia, tiež každoročne dáva. k dispozícii OSC Bra.tislpva.-vidiek zoznam lokalít v jednotlivých uliciach,
kde je trebo previesť údržbu vozoviek.
Ďalším faktorom, ktorý značne ovplyvňuje bezpečnos'ť
a. plynulosť cestnej premávky e. ktorému komisia venu
je značnú pozornosť, je do-ravné značenie 7 obci.
^oncom roka 1982 bola. dokončená pasportizácia. doprav
ných značiek v obci. Podľa, tohoto plánu umiestnenia,
dopravných značiek sa. každoročne v obci umiestni ale
bo obnoví v priemere 50 dopravných značiek. *^e len
smutnou skutočnosťou, že mnohé dopravné značky pred
časne strácajú svoju funkčnosť zásluhou vandalov, kto
rí ich zničia..
v

'

v

.

.

y

.

.

.

,

na.cnu ca.sť svojej prace venuje komisia, otázke
bezhoršovania životného prostredia produkta.mi auto
mobilovej prenádzky. Aj v tomto smere komisia, na.vrhla a realizovala, sa. viac opatrení, treba, povedať, ži
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viac-menej úspešne. Komisia dozerá, aby neboli produktami automobilovej prevádzky anecisťovane verej
né priestory v obci, okolie hromadných garáží oby
vateľstva, brehy vodných tokov a. nádáží. Zistené
nedostatky sa. riešia priamo na. miestn. V snahe zlep
šiť životné prostredie a. bezpečnosť obyvateľstva no
vého sídliska, bola. nedávno v jeho priestoroch vylú
čená zbytočná premávka nákladných vozidiel, autobu
sov a traktorov. Avšak ešte vždy sa. nájdu nediscipli
novaní vodiči, v značnej miere sami obyvatelia, tohoto sídliska, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Je len
samozrejmé, že voči takýmto nespratníkom sa. uplatňu
jú regresné opatrenia..
Sa.lším úsekom, problémy którého sú ča.sto frekven
tované v práci komisie,

je úroveň a kultúra ff stava

nia. občanov a. pracujúcich našej, obce autobusmi ČSAD.
Komisia každoročne zhroma.žduje pripomienky k novému
cestovnému poriadku ČSAD, vyhodnocuje ich a oprávne
né požiadavky uplatňuje každoročnp na jeseň v pripo mienkovom konr-ní k cestovnému poriadku 3 SAD pre budú'
* i
ce obdobie. Ckrem toho závažné nedostatky a. oprávnené
sťažnosti cestujúcej verejnosti komisia, operatívne
rieši s vedením závodu ČSAD. Treba povedať, že nie .
vždy úspešne.
^krem uvedených troch ťažiskových úsekov

ráce,

komisia prerokúva, ďalšie otázky. Už tradične v spolu
práci s dopravným odborom ONV Tra,uijla.va-vidiek ka ž—

- 13 doročne organizuje poúčanie vodičov-ame.térov na.šej
obce z dopr vných predpisov, prerokúva, podnety
a. návrhy občanov vznesené ne. pohovoroch s občanmi,
pravidelne

polročne

vyhodnocuje úroveň poskytova

nia služieb z oblasti dopravy podnikom OPKS a podob
ne.
Práca, komisie je mnohotvárna a. niekedy jej opatre
nia. nie sú veľmi populárne. Treba, si vša.k uvedomiť,
že všetky oprtrenia smerujú vždy k zvýšeniu bezpeč
nosti a. plynulosti cestnej premávky v našej obci,
k bezpečnosti chodcov a našich detí. Veríme, vážení
spoluobčania, že ra.dy nedisciplinovaných vodičov
v na.šej obci budú sa. čím cĹa.lej tým

zužovať, že

všetci vodiči uvedomele prispejú k úsiliu celej na.šej
spoločnosti - znižovaniu počtu mŕtvych, zranených
a. hnotných škôd na. našich cestách.

Mariana.

Mina.rovičová

pracovníčka, soc. odboru
M N V

- 14 Stupa.včsniq v cudzine

/pokračovanie/
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Hádam na.jviac sa. dodnes dodržiavajú príkazy

a. predpisy vyplývajúce z organizácie indi ckej spo
ločnosti pri hľadaní celoživotného partnera.. I ke&
aj tu sa. situácia, postupne mení. Dôkazom toho môžu
byť zoznamovacie inzeráty v novintch. Kým v minu
losti musel byť partner vždy z tej istej kasty,

*1

dhes sa v mnohých inzerátoch uvádza, že kasta, pri
voľbe partnera nerozhoduje. Väčáí dôraz ako na. ka.stu
sa. kladie na vzdelanie, a. to aj na vzdelanie dieve*
čat. A nezmenili sa. len hodnoty, podľa, ktorých sa.
vyberá partner. Ešte donedávna tu takmer nejestvo
vali sobáše z lásky. Partnerov vyberali rodičia,
predovšetkým na. základe príslušnosti k istej kaste,
sociálneho postaveniu rodiny

a neodmysliteľnej

zhody horoskopov budúcich mladomanželov. A dnes už
nie je zriedkavosťou, najmä medzi vzdelancami vo
veľkomestách, že sa. mladí ľudia, nájdu sami. Pravda,
pop^i vymoženosti sobáša, z lásky, hojnejšie sa. vyu-.
živa. do najnovšej doby v hinduistickej spoločnosti
nevídaný jav - možnosť rozvodu.
Celkovo sa zvyšuje gramotnosť indického obyva
teľstva, čo ovplyvňuje aj iné aspekty rodinného ži
vota.. Medzi najzávažnejšie patrí regulácia pôrod
nosti. v5.a.ka. masovokomunikačným prostriedkom a osve-

- 15 te, a. bohužiaľ v nedávnej minulosti niekedy a.j
drastickým a nezákonným zákrokom, čoraz via.c ľudí
v Indii si uvedomuje, aké problémy prinášajú vyso
ké populačné prírastky ; nedostatok jedla., príbyt
kov, zamestnania., vzdelania.. Preto dnes na.jdeme po
merne dosť rodín s menším počtom detí, dokonca, len
s dvoma, či jedným, a. ta.k sa. aj v praxi mnohí pri
hlásili k ideálu trojčlennej rodiny, ktorej symbol,
trojuholník, patril už dávno k hlavným predvolebným
znakom Indického národného kongresu / I /.
K týmto základným zmenám v mestskej spoločnosti
pristupujú mnohé, i ke& navonok ča.sto menej Badateľ
né zmeny na bengálskom vidieku a. tvár celého západné
ho Bengálska sa tak zákonite mení. Tradície, niekedy
húževnato vzdorujúce, podrobujú sa napokon moderni
začným snahám najpokrokovejších zložiek spoločnosti,
čo v konečnom dôsledku vedie k sústavnému, i

po

malému zlepšovaniu životných oodmienok všetkého ben
gálskeho ľudu.

Dr.

Anna.

Rácová

- 16 -

-Stupavskí poľovníci

Stupavské poľnvníctvo má dlhodobú tradíciu a.
a odvíja sa ešte od čias, kedy si právo poľovať
prisvojovala šľachta, veľkostatkári a. aj takí,

.

akým bol gróf Károllyi. Dne&hú podobu dostalo
poľovníctvo po oslobodení, ba. po očistení od ná
nosov buržoázie po

Víťaznom februári

1948

^a. samom začiatku po oslobodení bolo v Stupa
ve 14 poľovníkov, poväčšine pracovníkov stupavs
kej cementárne, družstevníkov a. lesníkov. Postup
ne sa ich počty zvyšovali a neskoršie došlo k roz
dvojeniu poľovníckych združení na Stupava I. a Stupava II. - Mást.

akto boli rozdelení až do roku

1974, kedy ne základe koncepcie poľovníctva na Slo
vensku boli zlučované poľovnícke združenia do väč*ších celkov, a tak vzni' 1.? jedno Poľovnícke združe
nie "Záhorák" v Stupave.
K 1. 1. 1965 mala táto organizácia

69

členov,

z toho je 37 robotníkov, 10 pracujúcich v poľnohc?-o
podárstve, 14 dôchodcov a ostatní sú THP a. úradníci.
Pri tejto organizácii je zriadená stranícka skupina.,
ktorá má 39 členov a. kandidátov KSC. Stupavský po
ľovný revír má výmeru okolo 3.500 ha. z čoho je väčpoľnohospodárskej pôdy prenajatá od Is&I n/p. 'átilpa.va a asA l.nno ha lesa. *"a. tejto výmere žije 11 ka ,
jelenej, 26 ks dančej, okolo 100 ka srnčej, 25 ks di-

- 17 viacej, 200 ks zajačej, 250 ks bažantej a 40 ks
jarabičej zveri.
Posledné tri druhy, ktoré nazývame malou t zve
rou / zajac, ba.žant, jarabica./, značne klesli v poč
te a.ž na. 80 % oproti rokom 1972-73. *^e to výsledok
znečisteného životného prostredia, úpravy poľnohospo
dárskych pozemkov, používania chemikálií, tzv. pesti
cídov a. priemyselných hnoiív. Značná daň zaplatí
zve:

a.j pri skupinovom nasadení kosačiek a. kombaj

nov a. tiež pri jarnom vypaľovaní suchej trávy.
Stupavskí poľovníci v sna.he zmierniť tieto eko
logické podmienky a. zvýšiť stavy malej zveri už 4 ro
ky n§. ti-'+o malú zver nepoľujú a. na. ja.re.bice' ešte ove
ľa. dávnejšie, pri čom vša.k každoročne v siedmej päťroč
nici vypustili do revíru viac ako 2 0 0 kusov živých za
jacov a až 960 kusov bažantov. Túto zver chránia, pred
škodlivými vplyvmi, v zime intenzívnejšie prikrmujú,
no počty sa. len veľmi pomaly zvyšujú, Aj počas toho-iŕ
ročne j zimy vypusti) li do la.ka.lity Spálená v Bažantni
ci 184 kusov dospelých bažantích uliepok a. 60 kohútov.
Tie každý deň ochraňuje dvojica poľovníkov a.ž do obdo
bia. hniezdenia.. Y priebehu tohoročnej zimy sa. postara
li poľovníci a.j o ostatnú poľovnú zver, ktorá nemusela,
hladova.i?, pretože včas doplňovali krme] ce a. zásypy jad
rovým a. dužina tým krmivom.
členovia, poľovníckeho združenia, a.ko a.j organizácia.
MV NF odpracuje kaž'ým rokom niekoľko stoviek biigád

- 18 nickych hodín, a. to pri plnení volebného programu,
pri poľnohospodárskych prácach v oboch poľnohospo
dárskych podnikoch v obci, a. tiež na lesnej správe
pri zalesňovaní a. prácach v lesných škôlkach. Vy
chádzajúc z prepočtov z posledných štyroch rokov,
každý poľovník v priemere počas roka odpracuje
v poľovnom revíri pri chystaní krmiva, pre zver a. iných prácach 62 brigádnických hodín, čo je viac ako
7 pracovných smien.
/pokračovanie v budúcom čísle/

Ing. Jozef Serdel,CSc.
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OSLOBODENIA

Dňa. 31. marca. 1985 sa. uskutočnil 7. ročník
Behu

oslobodenia, za účasti 246 bežcov.

Víťazmi v .jednotlivých kategóriách sa stali:
Najmladší žia.ci:

Muži:

Kuruc Rastislav

Ivica.

Mlynárik Peter

Blezá^ .

Daráš Peter

Predajňa.

Mladší žiaci:
Mladšie žiačky
Sa.jan Ján
Veselá Anna
Uzsak Roman
Sed.láček Andrej

K*3.vická Mariana
Ha vra.no vá ^ndrea

Starší žiaci:
Kovács R as ti sl av
Staršie žiacky:
Kubrický František
Zviráková ^a.ta.rín
Puškáč ^ura.j
Surinová Zuzana
Maroš ová Anna.
Dorastenci:
Prokeš Svetozé.r
Matúš Mila.n

v Lcn

Spoločenská kronika

DETI NARODENÉ V PRVOM ŠTVRŤROKU ROKA 1935
1 . l5krova.nová Jana. -

4.1. 1935

2 . Košík Lukáš

5.1. 1985

3. Kavický Vladimír

9.1. 1935

4. Fischerová Katarína.

1 1 . 1 . 1985

5. Pavlovič ján

15.1. 1985

6 . Hasonová Petra.

16.1. 1985

7'. Schva.nzer Viktor

18.1. 1985

8 . Méry Lukáš

15.1. 1985

9. Machala. Bohumíl

31.1* 1985

1 0 . Masa.rová Ja.na.

1.2. 1985

1 1 . Lachkovičová Barbora.

8 +2 * *1985

1 2 . La.chkovič Jozef

13.2. .1985

13. Košíková Jana.

17.2. 1985

14. Maxia.n Ľubomír

28.2. 1985

15. Turanská Alexandra.

2 0 .2 . 1985

1 6 . Blažeková ^eronika.

27.2. 1985

17. Va.duša ^eter

28.2. 1985

13. Grebečiová Kristína.

17.3. 1985

19. Balog Jur a.j

17.3. .1985

2 0 , Podolský Mirosla.v

21.3. 1985

2 1 . Ma.der Vladimír

25.3. 1985

2 2 . Putiková Šimona.

23.3. 1985

23. ^a.rovič Ľudovít

30.3. 1985

25. ISma.usová Alexandra.

1 6 . 3 . 1935

26. Pola.kovičová Michaela.

30.;-.3. 1985

SOBÁŠE

ZA

PRV?

5. januára 1985

ŠTVRŤROK ROKA 1985
- Ing. Gustáv Iskopek
Tatiana. Belušová

5. januára. 1 ^ 5

- Ľuboš ^a.dlečovič
Beata. Ivicová

1 2 . januára. 1985

- Dušan Ma,kovinský
Viera. ^a.rtma.nová

19. januára. 1985

- Ľuboš Ivica.
Miroslava. Brezovská

19. januára 1985

- Miroslav Bela.ôič
Bea.ta. Vígerová

26. januára 1985

- Peter Gábriš
Miloslava. Tomkovicová

9. februára. 1985

- Pa.vol Sa.bo
Zuzana, ^ela.čičová

9. februára. 1985

- Michal Hučko
Júlia. ^elicherčíková

2223. februára 1985

- Jozef Iíigo
Hana. Sopúšková

9.

marce

1935

- ^a.dislav Ekkert
Ľudmila. Ka.hánková

9.

marca. 1985

Vla.stimil Hj.mšík
Mária. Ora.vcová

R.ŕrcs. 1955

— Milan Va.lovič
Jarmila. Zemanová

1^

marca. 1^85

- ^irí Hurda.
Jana. Kováčovská

16. marca. 1 ^ 5

- Pavol Bielovič
Elona. -^ednická

23. marca. 1985

Jozef Bla.žíček
Iveta. Jánosová

23 . ma.rca. 1 985

- Jozef Žáček
Valéria. Paulechová

30. marca. 1985

- František Jánoá
T
Va.rgova.
Irena,
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'Štátny majetok, n.p. Stupava, príjme Ao zamestnania
- zootechnika USO/6
- mechanizátora VlSP/6
- Normovača USO/3
- traktoristov - mechanizátorov vyučených v odbore
- ošetrovateľov dojníc a dojičky a robotníčky
do rastlinnej výroby
Možnosť poskytnutia, družstevno-stabilizačného bytu
pre mechanizátora., traktoristov, . ošetrovateľov doj
níc a. dojičov, -^re slobodných ubytovanie v podnikovej
slobodárni.

í

Platové podmienky v zmysle platných smerníc.
Bližšie informácie poskytne a žiadosti príjma. útvar
KaPP, tel. 934 721, 934 726.
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R e d akčná rada: Ing. Osvald Arpád (predseda), V l a d i m í r
Mencl, Dr. R á cová Anna, Ing. P a u l í k Dušan, J a d erková
Božena, Ladislav Kudijovský, Daráš Jozef, Puškáč Miros
lav.
Vydalo Miestne osvetové stredisko v Stupave.
Povolené ONV B r a t i s l a v a - v i d i e k - odb.kult. pod. čís.
K u l t .3-15/111-1984.
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