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Pamätné tablo obecného zastupiteľstva z roku 1928, zvoleného v prvých komunálnych voľbách Československej
republiky.

Mi!í S tu p a v č a n ia !
Možná sa opýtate, co tak neskoro idem, kde sem byu ? Ná povím
to úprimne, brúsiu sem po demoštráciách, Šecky sem pochodziu,
aby
sem byu prítomný a zapísaný na šeckých prezenčkách /keby zas volagdo
ziscovau moju aktivitu !/. Ná povím vám, ostau sem ohučaný, oči mi
idú šrégem a ešte sa z teho spamatávam na maródce. Pjekne sa to za-čau a huadnýma sa to skončiuo ! Mosím, ale povidat, že všelijaký ludé tam byui, ale každý tým svojím nárečím mleu to svoje. Čistokrvné
ho Slováka s čistým materinským jazykem tam čut nebyuo. Najvjec sem
sa zapáliu, ked jeden rečník poiidau, že bude s nama konec, ked nám
tú slovenčinu vezmú. Porád mňa zrádník obchádzau a friško sem začau
špekulovat, kam sa podejem. Ale sem sa upokojiu, ked sem začuu, že
si ju nedáme. Ani Štúra si nedáme, aj ked sme vypískali v Uhrovcl
Dubčeka. Právda, my sme už ráz takí, že šecko a šeckých mjet nemosíme ! A vúbec najlepší hrdina je neboštík, lebo ten nám už nie nepovi.
Co by sme koho počúvali, ked si môžeme zahulákat. Hulákáme pjekne,
šak sme siroty, nikdo o nás nedbá, nigdo sa nás nezastane a Madari
majú pro nás enem „nem írtem". Tak sem si pomysleu, reku Ludvo, Ludvo, ty si takýto národ ani nezaslúžiš. Uzákoniu si slovenčinu a nig
do ti nerozumí, každý si svoje lapoce, jeden riká, druhý vyprávjá,
henten hutorí. Byuo ti to treba ?
No, nezaškodzí čovjeku, ket sa pro neco zapáli. Ušetrí trochu
uhlá, nejaký ten plyn a ešte má aj pocit kerý hreje. Vstúpiu sem si
do svjedomjá a už od dneska si dávam pozor na to jak vyprávjam. Už
veru nepovím, že treba zachovávat záhorácky kolorit, ale že „ koloriť ", pjekne mjakčím, šak sem si za tú našu slovenčinu volaco vy stáu !
Enem furt mi v huavje vŕtá, či sme sa zachránili a či nám bude
včil lepší pardon lepšie ? Zas ale hnet nám lepší byt nemôže. Zatád
stačí, že na celém Slovensku vime, že nejsú dostat „vajcia, cukor,
olej, soľ atď. a že nám podraželi Favoriti"!
STUPAVAN

Okienko MO MS: Ignác JURAČKA
Pri 175.výročí narodenia Ľudovíta Štúra si v Stupave pripomíname
národnooslobodzovacie hnutie slovenského národa pod vedením Štúrov cov. Revolučné udalosti rokov 1848-49, ktoré zasiahli západnú a stred
nú Európu, našli svoj odraz i v slovenskom národnom hnutí v úsilí rie
šiť národné a politické postavenie Slovákov v rámci Uhorska. Do tohto
procesu, na čele ktorého stáli Štúr, Hurban, Hodža, Daxner, Franciscl
a ďalší, sa zapájala v mnohých obciach aj katolícka inteligencia, kto
rá pochopila význam Štúrových snáh pre Slovákov. Jedným z takýchto
podporovateľov národného hnutia Slovákov bol aj Ignác Juračka. rodák
zo Záhoria.
Ignác Juračka sa narodil l.mája 1820 v Kopčanoch. Teologické štú
diá započaté v Trnave ukončil vo Viedni a v roku 1845 bol vysvätený
za kňaza. V tom istom roku nastúpil na faru v Stupave ako kaplán, kde
ho zastihol revolučný rok 1848 - rok 1.slovenskej výpravy dobrovoľné
ho zboru, ktorý sa na jeseň sformoval vo Viedni. Propaganda vládnych
úradov sa usilovala zdiskreditovať hnutie evanjelických vlastencov
BUCYHO ZÍKON :
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- štúrovcov v očiach katolíckej
inteligencie, od ktorej požadova
la odsúdenie slovenských
snáh
v širokých kruhoch obyvateľstva.
Náš rímskokatolícky kaplán Ignác
Juračka., ktorý sa poznal aj osob
ne s L.Stúrom, sa jednoznačne a
otvorene vyjadroval na podporu
pripravovaného slovenského povsta
nia. Ciele povstalcov vysvetľoval
I.Juračka veriacim aj v Pajštúne
na jes^ň r.1848. Za túto reč ho
10.októbra 1848 zatkli a 11.novem
bra ho vojenský súd odsúdil ako
buriča na trest smrti. Zasadanie
bratislavských kanonikov však
žiadalo na podnet grófa Forgácha,
aby cirkevná vrchnosť v prípade
I.Juračku zasiahla. Kanonik Forgách dosiahol neskôr s pomocou
kardinála prímasa a predsedu vlá
dy v Pešti, že prípad I. Juračku
postúpili občianskemu súdu.
I.Juračka bol zatiaľ väznený
v Bratislave vo
františkánskom
kláštore. V decembri 1848 ho pre
viezli do Komárna a odtiaľ
do
Pešti, kde ho 5.januára 1849 na
podnet chorvátskeho bána Jelačiča
prepustili z väzenia. Tak sa v ro
ku 1849 dostáva I.Juračka späť
do svojho rodného kraja a nastu
puje ako kaplán v Lábe. Od roku
1855 tu pôsobí už ako lábsky fa
rár.
Neúspechy slovenských výprav
a revolúcie v rokoch 1848-49 a
väzenie však neodradili I.Juračku
od podpory slovenských myšlienok.
Už v roku 1846 sa predstavil ako
autor básne na Jána Hollého Pro
rok Slávi, ktorú uverejnil v Or
lovi tatránskom. Po revolúcii;podporil založenie Matice slovenskej
a založenie slovenského gymnázia
v Kláštore pod Znievom. Roku 1863
sa zúčastnil a podporil cyrilometodovské slávnosti vo Ve^ehrade.
Aj neskôr prispieval do Štúrových
Slovenských novín, kde v r . 1853
uverejnil článok o slovenskom
pravopise.
Ignác Juračka, slovenský národnokultúrny pracovník a budi
teľ, zomrel 27 .augusta 1899
v Lábe. Tohto„r$ku si v spojitos
ti s výročím L.Štúra pripomíname
vari najrevolučnejšie pôsobenie
Ignáca Juračku v Štupave v ro koch 1845-48.
PhDr.Beáta Ricziová

TAKTO SME DOPADLI S NAŠIMI
PÚTAČMI.
ĎAKUJEME ! MsKS
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Kandidáti na starostu

VOĽBY
MESTSKÍ

VOLEBNÍ

KOMISIA

V

S T U P A V E

VYHLÁSENIE KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU MESTA A POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA.
Mestská volebná komisia v Stupave podľa § 18 a § 23 Zákona SNR
č.346/1990 Zle. o voľbách do orgánov samosprávy obci v y h l a s u j e pre voľby starostu mesta a pre voľby poslancov mestského zastu
piteľstva týchto zaregistrovaných kandidátov:
KANDIDÁTI PRE VCÍBY STAROSTU MESTA
1„ Daráš Anton, Ing., 51 r., projektant, Záhumenská 62, NEKA
2. Gašparovič Jozef,
56 r., dipl.technik, Hviezdoslavova 106, DS
3. Kubovič Jozef,
53 r., technik, Komenského 57, SNS
4. Paulík Dušan, Ing., 37 r., geodet,,J.Kráľa 6, NEKA
33 r., technolog, Leningradská 57, VPN
5. Valachovlč Ján,
KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Beleš Ján, Ing., 43 r., ekonóm, Rímska 8, KSS
Brezovský Anton, 68 r., technik, 4.apríla 101, SNS
Havelka Cyril, MUDr., 56 r., lekár, 4.apríla 140, VPN/KDH/DS
Ivica Jozef,
55 r., robotník, Duklianska 1 6 , KSS
Kovár Vladimír, Ing., 42 r., technik, Kalinčiakova 18, SNS
Kuštorová Jana, 38 r., admin.prac., F.Kôstku 34, KSS
Lachkovlč Pavol, 42 r., robotník, Ružová 996/9, VPN/KDH/DS
Lamoš Vladimír, Ing., 28 r., súkr„podnikateľ, F.Kôstku 2, SNS
Mader Viliam, Ing., 55 r., staviteľ, Marianská 14, VPN/KDH/DS
Majtan Jaroslav, Ing., 41 r., technik, Rímska 206, SNS
Makovický Dušan, Ing., 26 r., technik, Lipová 29, VPN/KDH/DS
Mihalič Pavol, Ing.CSc., 42 r., stroj.inž. SNP 1, VPN/KDH/DS
Nemcová^Darina,RNDr.,38 r., výsk.prac.,Malacká 196, VPN/KDH/DS
Piaček Štefan, 57 r., inštalatér, 4.apríla 91, VPN/KDH/DS
Polák František, 33 r., dojič, Malacká 43, KSS
Servátka Jaroslav, 24 r., soc.prac., Štúrova 18„ KSS
Sčasný„Alojz, 55 r., úradník, 4.apríla 57, KSS
Turek Štefan, Ing., 52 r., úradník, Fučíkova 1 6 , VPN/KDH/DS
Vyskup Alojz, 60 r., robotník, Malacká 9, KSS
Zárecký Jozef, Ing., 48 r., technik, Dukelská 20, SNS

Balúšková Ľudmila, 59 r., adm.prac., Devínska cesta 10, KSS
Beleš Miroslav, 35 r., technik, Rímska 208, SNS
Fabian Blažej, 50 r., technik, Záhumenská 52, VPN/KDH/DS
Gašparovič Jozef,dipl.techn.,56 r., technik, Hviezdoslavova 106,
VPN/KDH/DS
Gašparovič Viliam,55 r.,technik,Hviezdoslavova 128, VPN/KDH/DS
Hardenová Mária, 42 r., úradníčka, Ružová 22, VPN/KDH/DS
Hayden Vojtech, 37 r., súkr.podnikateľ, Ružová 20, SNS
Chal$upková Mária, PhDr., 37 r., psychológ, Mlynská 1001, KSS
Kišon Jozef, 48 r., vodič, M.Benku 5, SNS
Lachkovič Alojz, 43 r., vodič, Záhumenská 55, SNS
Mader Ľubomír, 37 r., robotník, Bottova 14, KSS
Mračko Bernard, Ing., 56 r., chem.inž., Hviezdoslavova 119,
VPN/KDH/DS
Sokol Peter, Ing., 31 r., chemik, Ružová 6, SNS
)zef, 49 r., technik, Záhumenská 72, VPN/KDH/DS
Stankovskg Jozef,
Suchá Antónia, 42 r., adm.prac., Devínska cesta 26, KSS
Suchý Rudolf, Ing., 56 r.,s^av.inž., Záhumenská 28, VPN/KDH/DS
Vicianová Anna, 37 r., ékonomka, Hviezdoslavova 623, SNS

Auxtová Estera, 47 r., zdravotná sestra, Budovateľská 22, SNS
Blažíčeková Magda, 45 r., robotníčka, J.Kráľa 6, SNS
Bulla Marián, Ing., 46 r., poľn.inž., Kúpeľná 5, VPN/KDH/DS
činovská Soňa, 43 r., zdravotná sestra, Bezručova 994, SNS
Foltýnek Vladimír, RNDr., 54 r., magister,Bezručova 12,VPN/KDH/DS
Fúsek František, JUDr., 44 r., právnik, Krížna 2, KSS
Haršáni Milan, 51 r., technik, Ružová 1, KSS
Jánošová Ľudmila, 41 r., adm.prac., Bitúnková 11, KSS
Juza Peter, 31 r., technik, S.Chalupku 11, KSS
Kubíčak Pavel, 43 r., technik, J.Kráľa 6, VPN/KDH/DS
Lachkovičová Anastázia, 58 r., učiteľka, F.Kôstku 3, VPN/KDH/DS
Mikuš Pavel, 35 r., súkr.podnikateľ, Krížna 16, SNS
Paulík Dušan, Ing., 37 r., geodet, J.K r á ľ a 6 , NEKA
Sivák Vladimír, 36 r., technik, Budovateľská 8, KSS
' pokračovanie i- i tr. 4 /
MATCHOV ZÁKON :

Radšej

Ing.Anton Daráš,51 r.,projektant
nezávislý kandidát
Do funkcie starostu mesta
som sa rozhodol kandidovať z dô
vodu, že v nových podmienkach vi
dím možnosti rastu a rozvoja mes
ta Stupavy. Naskytá sa možnosť
hospodárenia s vlastnými rozpoč
tovými príjmami, ktoré môžu byť
použité podľa vlastného uváženia
a potrieb mesta.
Z tohto dôvodu bude potreb
né, aby v komunálnych voľbách si
voliči vybrali vhodných kandidá
tov za poslancov mestského zastu
piteľstva a starostu mesta, ktorí
budú schopní a ochotní pracovať
pre prospech rozvoja Stupavy. Bu
de potrebná rekonštrukcia národ
ného výboru a vytvorenie
takej
samosprávy mesta, ktorá bude slú
žiť všetkým občanom mesta. Ako
prvoradé úlohy vidím potrebu za
bezpečovať technickú infraštruktúru mesta, ť.j. dokončiť COV,ka
nalizáciu a zabezpečiť dostatok
pitnej vody. V hospodárskej oblai
ti podporovať rozvoj súkromného
podnikania, ako aj rozvoj jestvu
júcich podnikov a vytváranie no
vých akciových spoločností. Týmto
zabezpečovať pracovné príležitos
ti pre občanov mesta Stupavy,ako
i zdroj príjmov do mestského roz
počtu. Povinnosťou mestského za
stupiteľstva bude, aby usmerňova
la podnikateľskú činnosť do oblas
ti zásobovania a služieb, ako aj
zabezpečovať chod mesta v oblas
ti hospodárskej, sociálnej a kul
túrnej. Tieto oblasti sa budú
rozvíjať do dielčích akcií, kto
rým podľa potreby a dôležitosti
sa musí venovať potrebná pozor
nosť. V nemalej,miere sa musí za
bezpečovať ekologia, čistota mes
ta, úprava fasád a zeleň mesta.
Tieto úlohy činnosti a roz
voj mesta sa dajú^zabezpečovať^
len v prípade, ked bude zabezpe
čená ich ochrana a bezpečnosť.
Preto budem presadzovať, aby v
meste Stupava bola vytvorená
mestská polícia, čo bude zárukou
bezpečnosti občanov a ochrany ich
majetku.
Neuviedol som všetky problé
my, čo trápia občanov Stupavy,ani
všetku činnosť a povinnosti novej
samosprávy mesta, ale verím, že
nový starosta, či to budem ja ,
alebo niekto iný bude pracovať
v prospech občanov Stupavy, k ich
spokojnosti a prosperite celého
mesta.
Ing.Anton Daráš

hrozný

konieo, ako

hrozba

konca.

VOĽBY '90
/ pokračovanie zo str. 3 /
15. Šimek Ján, 53 r., technik, Budovateľská 8, KSS
16. Štoffa Michal, Ing., 31 r., technik,Budovateľská 22, VPN/KDH/DS
17. Toth Jozef, RNDr., 34 r., fyzik, ^.Fučíkova 74, VPN/KDH/DS
18. Ukropec Jozef, Ing., 43 r., ekonom, Ružová 9, KSS
19. Valachovič Milan, 31 r., technik, Budovateľská 22, VPN/KDH/DS
20. Veselý Štefan, 37 r., robotník, Záhradná 1 6 , SNS
21. Vrablic Felix, 6l r., dôchodca,,Budovateľská 22, SNS
Volebný obvod č.107
1. Bílová íudmila, Ing., 37 r., výsk.prac., Bernolákova 5, SNS
2. Brezovský Štefan, 61 r., učiteľ, Lipová 23, VPN/KDH/DS
3., Daráš Miroslav, 44 i., robotník, Budovateľská 22, KSS
4. Horn Ivan, 49 r., technik, Fučíkova 90, KSS
5. Ivicová Eva, 55 r., projektant, Železničná 11, VPN/KDH/DS
6. Janeček František, 34 r., inštalatér, Leningradská 8, SNS
7. Kralovič František, Ing., 34 r.,technik,Zápotockého 7, VPN/KDH/DS
8-. Kubíčková^Elena, 41 r., úradníčka, Leningradská 47, VPN/KDH/DS
9. Macáková Ľubica, 35 r., majster, Cementárska 12, NEKA
10. Matúšková Karla, 39 r., robotníčka, Budovateľská 8, KSS
11. Merc Jozef, 40 r., technik, Veterná 1291/2, KSS
12. Németh Ľuboš, 29 r., technik, Budovateľská 969, SNS
13. Peši Rudolf, 58 r., technik, Lipová 12, KSS
14. Valachovič Ján, 33 r.,technolog,Leningradská 57, VPN/KDH/DS
15. Vigerová Vilma, 49 r., robotníčka, Kukučínova 10, VPN/KDH/DS
16 . Zelinka Ladislav, 29 r., automechanik, Robotnícka 1387, SNS
17. Zonov§ Ida, 45 r., technik, Kúpelná 12, SNS
18. Žiak Ľubomír, Ing., 41 r., chem.inž.Železničná 5, VPN/KDH/DS
Volebný obvod č.108
1. Bauer Emanuel, Ing., 55 r.,technik, Komenského 74, VPN/KDH/DS
2. Darášová Anna, 63 r., dôchodkyňa, Budovateľská 8, KSS
3. Fajkusová Mária, 4^ r.^ adm.prac., Ružová 1, KSS
4. Geissová Jana, 47 r., zdrav.labor.,Pri BorníkUy4, VPN/KDH/DS
5. Hamšíková Jana, 3& r*, programátorka, Nálepkova 998, SNS
6. Hasonová Zlatica, 35 r., technička, Vinohradská 460, SNS
7. Hrica Anton? 41 r. ^ rušňovodič, Čulenova 6, VPN/KDH/DS
8. Kadlečovič Pet^r# j^r., technik, Nálepkova 998, VPN/KDH/DS
9. Kalivoda Rudolf^ 35 r., technik, Komenského 528, SNS
10. Kolembus Ivan, 39 if.* údržbár, Komenského 76, VPN/KDH/DS
11. Kubovič Jozefy 53 Jr.,technikí Komenského 57, SNS
12. Maderová Sidoniť^
adm.prac., Marianská 25, KSS
13. Mištlna Justín, 33 r#, energetiky Mlynská 5, VPN/KDH/DS
14. Minarovičová.Jitka, 46 r., pedagóg, Nálepkova 999, KSS
15. Nemec Jozef, 4^;rí,,. spoj ár, Rímska 1015, SNS
1 6 . Ondríšek Václav^ 62 r., dôchodca, Komenského 6l, KSS
17. Serdel Jozef, ml., Ing., 36 r.^ lesník, Kalvárska 11, KSS
18. Volnár Anton, 55 r., technik, R-rátka 9, VPN/KDH/DS
19. Vŕbová Zdena, Ing., 28 r., Marianská 20, ekonom, KSS
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RYCHTÍRSKE ŽEZLO

Máme tuná ešte i iné pamiatky. Z roku 1780 pochádza na obecnom
dome uschované, majstrovsky vyhotovené rychtárske žezlo. Ešte do ne
dávna bolo odovzdávané novozvolenému starostovi slávnostne jako znak
spravodlivosti a sudcovského práva. Kto vie, jakých vážnych vecí ži
vota obce sa toto žezlo dožilo.
Zapísal Kronikár:

Jozef Krištoffy

P.S. A na nás záleží, komu zveríme „rychtárske žezlo" a čoho sa ešte
dožijeme,
.................... „J,,,,,,
..,,,-.*....... ................... .
— '""""'K'"-',.,. .... J.—

Jozef Gašparovič,56 r.,dipl.tech<,
DS
Využívam príležitosť, ktorú
mi v zmysle zákona o voľbách do
orgánov samosprávy obcí poskytol
pán redaktor, aby som sa Vám pri
hovoril ako jeden z kandidátov na
funkciu primátora mesta Stupavy.
Volám sa Jozef Gašparovič.
Mám 56 rokov, povolaním technik.
Som členom KDH a za kandidáta na
tento post ma v rámci koalície na
vrhla DS.
Výber vhodného kandidáta na primá
tora mesta má v podmienkach záko
na o obecnom zriadení dôležitý
význam z hľadiska rozvoja Stupavy,
pretože primátor bude najvyšším
výkonným orgánom mesta, ktorému
citovaný zákon dáva oprávnenie
rozhodovať o všetkých úkonoch sú
visiacich so správou obce a jej
majetku. Z toho vyplýva, že voli
či by mali bližšie poznať odborné
a morálne kvality kandidátov, aby
sa vedeli správne rozhodnúť.
Viem, ze mnohí Stupavčania
ma poznajú natoľko, že sú schopní
zváziť túto voľbu, pokiaľ ide o
moju osobu, pre ostatných, ktorí
ma bližšie nepoznajú k uľahčeniu
ich rozhodnutia doplňujem aspoň
toľko: Ešte nedávno som pracoval
v rôznych tzv. nomenklatúrnych
funkciách vo výrobnom družstev
níctve či už ako vedúci rôznych
úsekov alebo závodu, musím však
poznamenať, že vždy to bolo na
určitú, obmedzenú dobu 2-3 rokov.
Nikdy som sa nestal trvalé plat
ným, teda prevereným nomenklatúr
nym kádrom, pretože mi v tom brá
nili „kádrové škvrny". Jednou z
nich bolo moje 3-ročné väzenie
v 50-tych rokoch za prejav nesú
hlasu s vládnucou stranou, pra
meniaci z nespravodlivosti poli
tického systému voči súkromne
hospodáriacim roľníkom. Ďalej to
bol môj nesúhlas s neoprávneným
vstupom vôjsk Varšavskej zmluvy
na naše územie v r.1968 - čo mňa
stálo stratu zamestnania. Uvede
ním týchto faktov - a to zdôraz
ňujem - nemienim vyvolať u občana-voliča dojem martýra, ktorý
si nárokuje z tohoto titulu ur
čité privilégia, ale chcem.len,
aby si volič z tejto mozaiky
životných úryvkov utvoril obraz
o človeku, ktorého pozná
len
povrchne. Totiž na týchto zása
dách, t.j. na posudzovaní vecí
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Nechcem presadzovať iba poli
a vzťahov z hľadiska práva a
tické záujmy našej strany.Čo však
spravodlivosti stále zotrvávam.
viem celkom iste je to, ze chcem
Pokiaľ hovorím o práve, mám na
celou svojou silou a skúsenosťami
mysli vedľa objektívneho práva i
právo subjektívne - teda nie len
povinnosti občanov voči spoloč
nosti, ale i moc občana k uspo
kojeniu jeho záujmov*
Pokiaľ ide o moju predstavu
týkajúcu sa rozvoja nášho mesta
a zlepšenia životnej úrovne jeho
obyvateľstva, vzhľadom na obrne dzený priestor, ktorý mám k dis
pozícii pre svoj príspevok, uve
diem aspoň heslovite to, čo pova
žujem za najdôležitejšie: Maximál
nu privatizáciu obchodov a rozší
renie obchodnej siete, aby obča
nia nemuseli pri nákupoch strácať
drahocenný voľný čas čakaním a
boli k spokojnosti obslúžení.
Podpora podnikateľom. Pomoc pri
zriadení aspoň dvoch pekární na
území Stupavy. Prinavrátenie pô
dy ich vlastníkom, pokiaľ chcú
pomôcť vyriešiť tie najzávažnej
na nej pracovať. Vybudovanie ka
šie problémy, ktoré sa vyskytujú
nalizácie a vodovodu pre všetky
v bežnom živote nás všetkých - ob
oblasti mesta. Zlepšenie životné
čanov Stupavy.
ho prostredia a zvýšenie bezpeč Vychádzal by som z dvoch zá
nosti občanov odklonom automobi
sad.
lovej dopravy mimo územia mesta.
Prvá: Urobiť všetko pre to, aby
Vytvorenie ďalších pracovných
sa podarilo splniť volebný prog
príležitostí na území Stupavy
ram Slovenskej národnej strany,
jednak s ohľadom na potenciálny
ktorý vychádza z požiadaviek ob
zdroj príjmov mesta na jeho další
čanov Stupavy. Budete mať možnosť
rozvoj a dalej v záujme riešenia
sa s ním zoznámiť pri predvoleb predpokladanej nezamestnanosti z
nej agitácii. Som však presvedče
radov občanov Stupavy. Zvýšenie
ný, že jeho splnením sa vyrieši
starostlivosti o pamätihodnosti
mnoho bolestí, ktoré občanov Stu
nášho mesta a ochranu prírody.
pavy trápia.
Podpora rozvoju turistického a
Druhá: Spojiť úsilie zástupcov
cudzineckého ruchu vybudovaním
všetkých politických strán a hnu
väčšieho exkluzívneho
hotelg
tí i nezávislých poslancov. Vychá
/napr. ak to bude možné využit
dzam z toho, že pri komunálnych
na tento účel Domov dôchodcovi
voľbách budú zvolení za poslancov
Riešenie skládky domového odpadu.
tí najlepší občania, ktorých po
Podpora všetkým spoločenským or
znáte a ktorým dôverujete. Budú
ganizáciám zameraným na kultúrny
to ľudia, ktorí majú chuť a schop
rozvoj nášho mesta. Zriadenie po
nosti prispieť vo všetkých sme licajnej stanice na území Stupa
roch k rozvoju a zveľadeniu nášho
vy. Dali by sa vymenovať i mnohé
mesta. S podporou Vás, ktorí im
ďalšie úlohy zamerané na rozvoj
vyjadríte svoju dôveru,môžeme spo
mesta, škoda len, že všetky tie
ločne dospieť k tomu, čo je záuj
to akcie nie je možné t.č. zhod
mom každého z nás.
notiť časovými dimenziami
ich
Teda jednoducho mojou snahou
realizácie vzhľadom k tomu, že
'je hľadať a nájsť to, čo nás spá
ešte nie sú známe tak dôležité
ja, čo všetci chceme, aby sme sa
zákony ako je napr. zákon o ma cítili v našom meste dobre, spo
jetku obce.
kojne, skrátka ako doma.
Záverom by som chcel všetkým
Jozef Kubovič
spoluobčanom popriať pevné zdra
vie a šťastnú voľbu primátora.
Jozef Gašparovič
Ing.Dušan Paulík,37 r., geodet
nezávislý kandidát
Jozef Kubovič,53 r., technik
SNS
Blížia sa komunálne voľby,je
Prihováram sa k Vám ako kan čas predvolebnej agitácie. Úlohou
didát za poslanca do mestského
národných výborov v tomto období
zastupiteľstva a ako kandidát na je zabezpečiť ich hladký a dôstoj
starostu mesta Stupavy, ktorého
ný priebeh, tak ako tomu bolo i
navrhuje Slovenská národná strana. pri voľbách do zákonodarných orgá
Ako 53 ročný Stupavan okrem nov. MsNV Stupava v súčinnosti
toho, že som sa snažil čestne pra s mestskou volebnou komisiou za
covať, nezúčastňoval som sa v mi bezpečil všetky úlohy stanovené
nulosti verejného života, ani som zákonom, je preto vytvorený pred
nevyvíjal politickú
aktivitu v poklad na dobrý priebeh volieb.
žiadnej strane. Dnes, ked ma SNS
Kandidáti na úrad starostu
kandiduje za starostu nášho mesta, nášho mesta vystupujú so svojim '
je to pre mňa, ako občana Stupavy programom, predkladajú voličom
a člena SNS veľká česť.
svoje plány do budúcnosti.Je len

samozrejmosťou a životnou potre
bou, aby boli priebežne plnené^
úlohy, ktoré našim občanom umož
ňujú zvyšovanie životnej úrovne,
skvalitňovanie obchodu a služieb,
skrášľovanie životného prostre dia. Nutnosťou je dobudovanie ro
zostavanej čističky odpadových
vôd, výstavba kanalizácie, úprav
ne pitnej vogy, vodovodných roz vodov ale i ďalších ekologických
stavieb. V súčasnej dobe sa za bezpečuje výstavba vodovodného
prípoja z veľkého parku, kde sa
nachádza vodný zdroj využitím
ktorého sa citeľne vylepší ne priaznivá situácia v zásobovaní
Stupavy pitnou vodou.
V
každej sfére nášho života
je čo vylepšovať, či už je
to
spomenutá výstavba občianskej vy
bavenosti, rozvoj kultúry, špor
tu, zdravotníctva, školstva, so
ciálnej sféry, skrátka harmonic
ký rozvoj mesta po každej strán
ke .

Treba si však uvedomiť, že
mestské zastupiteľstvo na čele
so starostom budú hospodáriť v
nových podmienkach, realizovať
sa bude môcť len to, čo bude po
kryté príjmami mesta. Príjmy do
mestskej pokladnice budú plynúť
z výnosu majetku obce, odvodom
zisku podnikov sídliacich v mes
te, dan z príjmov, štátne dotá cie, zbierky a podobne. Zdrojom
príjmov bude aj pre občanov me nej populárna časť - domová daň,
poľnohospodárska daň z pozemkov,
miestne poplatky a iné. Výška
zdaňovania majetku a príjmov otučanov bude závisieť aj od mests
kého zastupiteľstva a treba vo liť jej únosnú mieru
nielen
z pohľadu príjmu do mestskej po
kladnice, ale aj z pohľadu obča
na, ktorý tieto poplatky
bude
hradiť.
Rozvoj Stupavy a jej ďalšia
buducnosť bude teda v rukách nás
všetkých, v rukách členov obecné
ho zastupiteľstva a starostu. Je
preto nevyhnutné zvoliť do čela
mesta človeka rozvážneho a skúse
ného, ktorý bude dávať záruku na
všestranný rozvoj mesta, čo nám
všetkým úprimne prajem. Verím, že
starostom Stupavy bude človek s
gôstojným a dobrým vzťahom k ľu dom, ktorý bude chápať starostila

žujú vplyvy založenej skládky od
padu, kde bývalí funkcionári na
problémy občanov, ktorý bude veno úkor určitého ekonomického príno
vať mestu svoje úsilie a vedomosti. su nedocenili následky ekologické.
Závegom mi dovoľte i touto
Otrasným javom nekoncepčnosti mi
cestou podakovať sa všetkým tým,
nulosti je centrum nášho mesta,je
ktorí so mnou v doterajšom období
ho urbanistická anarchia. Vzhľa spolupracovali, pomáhali mi pri
dom na polohu nášho mesta a jeho
náročnom výkope funkcie podpred
prirodzené prírodné okolie v ob sedu MsNV, podakovať Vám všetkým
lasti veľkého parku je predpoklad
za dôveru, ktorú verím že
som
vybudovania komplexnej oddychovej
nesklamal.
zóny pre našich občanov, ale i
návštevníkov Stupavy. V budúcich
Ing.Dušan Paulík
rokoch postihne tvrdá ekonomická
reforma nášho hospodárstva hlavne
starších občanov a preto v rozpoč
te mesta na r.1991 musí byť zahr
nutá položka pre sociálny program
slabšie situovaných občanov^ Na
riešenie a realizáciu len týchto
niektorých oblastí nášho mesta je
potrebné zmeniť priemyselnú infrastruktúrus podmienkami riešenia
zamestnanosti našich ľudí,bez ru
šivých vplyvov na životné pro stredie. Preto budem v plnej mie
re podporovať iniciatívu súkrom ných podnikateľov ale nie na úkor
rozpredania majetku mesta za úče
lom rýchleho zbohatnutia, aby v
budúcnosti na základe nadobudnu
tého majetku nezostalo rozhodova
nie o našom meste v rukách hŕstky
majetných. Vážení občania, Vaše
poznanie miestnych pomerov a ľudí
vo Vašom okolí nech všetkým z Vás
pomôže zvoliť si na budúce štyri
roky tých, ktorí Vašu dôveru ne
zneužijú vo vlastný prospech.
Nepremárnime spoločne ponúknutú
Ján Valachovič,33 r.,technológ
šancu.
VPN, KDH

okresov, v ktorom si voliči pri
voľbách do uhorského parlamentu
$oKu íyub nenechali natlačiť madarského kandidáta, ale zvolili
si svojho, slovenského a dokázali
ho tam udržať až do roku 1918,ho
ci postupne v tomto parlamente
zostali len dvaja Slováci.
Nebolo by správne, keby sme
sa pozreli na činy našich predkov?
Nebolo by správne, keby sme si
pripomenuli, že to bol,práve náš
poslanec, ktorý 19.oktobra 1918
v uhorskom sneme vyhlasuje:„Slovenská národná rada, v ktorej sú
zastúpené všetky strany sloven ského národa toto prehlasuje.
V položení, ktoré svetová vojna
stvorila, Slovenská národná rada,
ako orgán Slovenského národa usta
novuje: Duch sveta svetovou voj
nou odvalil z tela a z duše Slo
venského národa ťažký kameň, kto
rý znemožňoval jeho vzkriesenie
od roku 907 od bitky pri Bratis
lave, v ktorej smrťou
Mojmíra
jeho sebaurčovacie právo ako aj
historická štátnosť a svojrázne
náboženské sebaurčovacie právo po
šliapaním sejby svätoznámych svät
cov sv.Cyrila a Metoda do hrobu
boli položené ... Preto žiadame
právo na prirodzenom a historickom
základe, aby sme, ako to aj kráľ
Karol chce, ako osobitný
národ
svoju vlastnú a osobitnú štátnu
pospolitosť tvorili na území, na
ktorom sme usídlení ... Zodpoved
ne aj pre seba žiada právo, aby
celkom slobodne a bez akéhokoľvek
cudzieho vplyvu, sám si ustálil
umiestnenie svojho ústavného štá
tu a jeho obapolný pomer medzi
Po dlhých rokoch spoločnej
kandidátky Národného frontu sa
slobodnými národmi.
Slovenský národ neuznáva okaždý občan nášho mesta, ktorý
právnenosť tohoto parlamentu a
je podľa zákona SNR oprávnený vo
vlády na to, aby sa považovali
liť, môže slobodne rozhodnúť pri
za predstaviteľov Slovenského ná
výbere kandidáta na primátora mes nie sjíce na detvianskom moste,ale
roda, kedže má len dvoch poslan
ta a členov mestského zastupiteľ
na pódiu kultúrneho domu v Stupa
cov, hoci aj za minulých zaosta
stva. Som jedným z nich. Nebude to ve 30.septembra 1990 počas sláv lých pomerov mal právo na štyrid
výber jednoduchý, pretože si musí nostnej akadémie na oslavu znovujeho
me uvedomiť, že svojim hlasom pre obnovenia činnosti miestneho odbo siatich, ako to dokazuje
pomerný počet. Slovenský národ
nesieme na nich zodpovednosť za
ru Matice slovenskej v Stupave.
neuznáva nikomu také práva, kto
riešenie všetkých problémov nášho
Vari slovenský živel v Stupave už
ré by si osvojil jemu celkom cu
mesta i jednotlivých občanov. Mu
vymrel? Vari sa my,Stupavjané,ne
dzí činiteľ, aby záujmy Sloven sia byť^zárukou vloženej dôvery.
dokážeme za nič zapáliť, za nič
ského národa na všeobecnom miero
Ked som v marci tohoto roku
zasadiť ? A bolo mi ľúto. vom kongrese zastupoval, lebo za
vstúpil na scénu verejného života
Bolo mi ľúto, lebo v hľadis
stupovanie záujmov Slovenského
v Stupave, vedel som, že to nebu
ku som márne hľadal predstavíte národa len vlastné zastupiteľstvo
de cesta jednoduchá a ľahká. Po
ľov národného výboru /a tí by tam
Slovenského národa alebo Sloven
polroku svojej práce to neľutujem
predsa chýbať nemali, lebo národ
skou národnou radou oprávnení či
a preto som sa rozhodol kandidovať ich platí/, ani politických strán
nitelia môžu zastupovať ...
na funkciu primátora mesta i člena /s výnimkou SNS/, ktoré v agitá Všetky tie uznesenia alebo uzromestského zastupiteľstva. Každý
ciách pred voľbami do zákonodar zumenia, ktoré by prišli na svet
jeden z kandidátov na primátora
ných zborov silným hlasom volali,
bez zhromaždenia Slovenského ná
mesta Stupavy, si musí uvedomiť,
ako im záleží na Slovensku a Slo
roda alebo z jeho lona vyslaného
že ho spolu s členmi mestského za vákoch a určite nemenej budú vo orgánu Slovenskej národnej rady
stupiteľstva a so všetkými občanmi lať pri agitáciách za víťazstvo
mesta čaká úloha najťažšia. Navrh svojej strany vo voľbách komunál
týmto za neplatné vyhlasujeme."
Nuž, veru tak ! Naši predko
núť úplne novú koncepciu rozvoja
nych. Márne som hľadal
aj
tie
via vedeli čo chcú, aj ako
to
nášho mesta v nových ekonomických
stovky inteligencie, ktoré v na podmienkach. Koncepciu takú,v kto šom mestečku žijú a to
chcú ! Ale ako„je to možné, že
napriek
to vedeli ? Ved neexistoval roz
rej základných črtách budú môcť
tomu, že v programe akadémie bolo
pokračovať jeho následníci.V pr hlas, ani televízia, ktoré by ičh
vystúpenie Lúčnice. V sále
bolo
usmernili ? Neboli desiatky no vom rade rozdeliť mesto na územné
niekoľko desiatok dpspelých, zbyvín a ani v čítaní neboli
takí
sídelné útvary a spolu s občanmi
tok tvorila mlad. Vdaka jej !
zbehlí, ako sme my, ba ani času
týchto útvarov vyšpecifikovať prio Možno, keby sme my, dospelí, ve nemali toľko nazbyt, lebo chlieb
ritnú postupnosť riešenia problé - deli kam chceme ísť, tak by sme
náš každodenný sa ťažšie dorá mov. Napríklad na území Mástu vy
mali podstatng menej príčin, na
vstáva nutnosť dobudovania rozvo
túto našu mlaď frfľať, že je taká, bal ... Prečo tomu bolo tak ?...
Asi mali lepších vodcov ... a
du pitnej Y°dy B služieb, občania
či oaaká.
Starej kolonie sú úplne odtrhnutí
Bolo mi ľúto, ked som si spo asi im aj viac verili ... Ktovie
od obchodnej siete a akýchkoľvek
prečo ? .....
menul, že stupavský volebný okres
služieb a bezprostredne ich ohrobol jedným zo siedmych volebných
František JURIGA
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NÁŠ KANDiDÁT

- každý občan, bez ohľadu na poli
tickú príslušnosť, náboženstvo,
vek,pohlavie a názory žil v Stu
pave rád, V spokojnosti a poko
ji, s možnosťami kultúrneho a
športového vyžitia v peknom a
čistom meste, so zdravým ovzdu
ším, zelenou, nezávadnou pitnou
vodou, so šancou na prácu
pre
každého.
Nie sú to ľahké a jednodu
ché predsavzatia, sú však reálne
v tom prípade, keď budeme chcieť
my všetci, my voliči, odovzdáva
júci hlas v komunálnych voľbách.

Pomaly sa dostávame do veľmi
dôležitého obdobia,ktoré môže vý
razne ovplyvniť náš ďalší život
v Stupave a celý rozvoj
nášho
mesta. Blížime sa k termínu komu
nálnych volieb, ktoré budú rozho
dovať, kto bude zastupovať
nás
občanov, v miestnom samosprávnom
orgáne a kto bude riadiť celkový
Ing.Vladimír Kovár
život nášho mesta. Preto jednot
STUPAVA
livé politické strany a hnutia
navrhli svojich kandidátov a po
slancov a starostu mesta.
Strýčkovi Jankovi bjehá svi
SNS pri výbere kandidátov a
ňa po gvori bez uíú,bez ocasa
kandidáta na starostu mesta dô kladne zvažovala všetky okolnos
a na brlach. Strýček Francek sa
pýtajú,či je to nová moda.Janek
ti, hľadala vhodného občana,kto
odpovidajú :
rý má najlepšie predpoklady vy
- Nebudem preca ^vúli huspeňiče
konať pre naše mesto všetko, čo
zabíjat ceuú sviňu !
potrebuje. Hľadala a
našla
- Jozefa Kuboviča.
Väčšina občanov tohoto kan
didáta dôverne pozná, niektorí
- Tetka Francka nastupujú pri
ho poznajú iba povrchne a sú há
kaštýli na autobus a jak vylezadam i takí, ktorí ho nepoznajú.
jú na schodky si prdli. Aby to
A to je dôvod k tomu, aby
som
zaviprávjali kuknú na nebo a rího predstavil.
kajú
Tuším hrmí, bude pršat.Jozef Kubovič je rodák zo
Strýc Jan stoja za nima a zamr
Stupavy. Je synom roľníka, kto
mlú : - Podlá luftu budú hovna
rý bol uznávaný medzi poľnohospo
padat !
dármi. Táto skutočnosť ovplyvni
la celý jeho život. Ako ,,se dliacky synek" /ako sa modňe ho
I
Žŕ ľ . . .
vorilo v predchádzajúcom reži me/ pocítil na vlastnej
koži
V Stupave sa za prvej republiky
diskrimináciu, či už v mladosti,
uživil fotograf a vydavateľ po
v zamestnaní a v občianskom ži
vote. V týchto ťažkých podmien
hľadníc pán Július Rigler.
kach, svojou pracovitosťou a
prehľadom, sa zaraďoval
medzi
progresívnych občanov nášho mes
ta. A tak ho život naučil preko
návať prekážky rýchlym a logic
kým rozhodovaním. Je to schopný
organizátor, dôsledný v akéjkoľvek činnosti a veľmi citlivý na
nespravodlivosť. Dokonale pozná
problémy občanov, ich túžby a
potreby. Má ekonomické myslenie,
čo je nevyhnutné v každej ria diacej práci. Popri neľahkom
spoločenskom a občianskom živo
te, zostal vždy rovný vo svojich
názoroch a priamy vo svojom vy
stupovaní.
V
súčasnej dobe, keď čoraz
viac zaznieva volanie po schop
ných ľuďoch, ktorí by mali ria
diť jednotlivé územné celky,
je pán Kubovič celkom iste naj
vhodnejší kandidát.
Podľa jeho vlastného vyjadre
nia chce, aby :
- boli vyriešené problémy, ktoré
dlhé roky prevládajú vo vlastníc
kych vzťahoch k poľnohospodárskej
pôde,
- doriešili a s konečnou platnos
ťou sa rozšírili a sprístupnili
služby a vznikli podmienky pre
ich poskytovanie súkromnými pod
nikateľmi,
. mládež využívala voľný čas na
úrovni europskeho priemeru a k
tomu mala vytvorené
optimálne
p o d m i e n k y , ___________________
LEVYHO Z^KON :

Povyberať niečo naslepo dokáže len pán boh.

Libuša Čtveraková : Čarovný bu
dík , keramika.

ZU ATÝ F R A N C E K

V
Pajštúne bývaua Terézka,be
lice pjekná dz^fka. Francek byu
též pjekný muaďoch, ze Stupavy chodziu za ňú na besedu. Došeu'k Terézi a ona just kŕmiua kozu. Byua
ve ohlávku. Francek si dodau gurážu a pýtau sa nedočkavje: „Ná Terézo, máš mja ráda ? Sceua
bys
mj a ?
Z chlévka sa ozvauo:„Nééé!"
Francek puačky ríče Terézi:„Jak
to, že n é ,? Saks mja už polúbiua!
Teda já pújdem."
Teréza vybjehua z chlévka a
drapua Francka za ruku:„To né já,
to sa do nás koza pomíšaua! Pod,
pújdeme si sednút k potoku."
Teréza byua ceuá naradovaná,
že ss Francek konečne osmjeliu,vybraua pjekne místečko pri potoku,
opatrne pokukaua po trávje,či tam
nej sú husince a sedli si vedlá sebja. Ked sa Francek nemjeu k ničemu, Tereza začaua dobízat: „ Ná
Francku, osmjel sa!" Francek ne meškau, vyslékeu si nochtl /kabát/
a réz sa do potoka. No nebyu to
zuatý chuapec?!
Potom sa zebrali^ mjeli dzeci a robili na poli. Neco si na hospodárili. Ked mjeli tých grajcárú vjec, tecina Tereza jeua au
tobusom do Bratislavy kúpit si no
vý ajrichtunk /nábytok/. Peňíze
mjeua v sedláckej sukňi - v hubokém vačku, v tegezi. Strýček Francek sa vráciu k večeru z pola do
mú a co nevidzí ! Tereza ide puač
ky do dvor§. Pucuje si zágcerú oči.
„Ná co sa ti, Terézo, chuderko mo
ja, stauo ? Kdo ťi ublížiu ?''
„Francku, ňegdo mi šecky peňíze ukradeu!"
„Jak to, že ukradeu! Saks ich mje
ua v sukňi, v tegezi! Kone ňic si
„Ale co ťi povím! V autobusi mja
jeden chuap šmaťkoriu, pichau mi
ruku pod zásceru, ale vjeriu bys,
že má také svinské úmysle, že mja
o šecky peňíze pripraví ?"
Stázka Lachkovičová
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IÍMRTIA

SOBXŠE UZATVORENÉ NA MsNV V STUPAVE

Z
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C/3
Z
w
O
^-3
O
CL<
on

1. 9.
14. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6.10.
13.10.
13.10.
13.10.
20.10.
20.10.
20.10.
27.10.
27.10.

Miriam Balogová
Dana Škrovanová
Gabriela Michátová
Beata Marošova
Zuzana Sedláčková
Eva Slezáková
Katarína Zviráková
Mária Porubszká
Pavlína Králíková
Zuzana Magátová
Daniel Mašek
Adriana Kučerová
Andrej Pápay
RNDr.Dušan Akantis - Jana Trnková
Miroslav Balúch - Milada Šišová
Vlastimil Kubánek - Šimona Janíková

Peter Szabo
Jozef Malicher Ľuboš Firgánek Mirosla-v Paulen Oliver Kozánek Jozef Janičák
Juraj Bubnič
Anton Škopek
Milan Gramblička -

3. 9.
18. 9.
20. 9.

h—4
Z
O
es

25. 9.
26. 9.
1.10.
10.10.
13.10.
14.10.

C/ľ)

z

W
XU
O
^
O
B«
on

Sabina Vaneková
tudmila Klasová
Jozef Zálešik
Ondrej Sjal
Rozália Apoštolová
Agneša Kováčová
Helena Bobáková
František Kralovič
Tomáš Škrovan

NARODENÉ DETI
9. 8.

1 6 . 8.
16 . 8.
18. 8.
18. 8.
21. 8.
22. 8.
25. 8.
25. 8.
26. 8.
26. 8.
28. 8.
28. 8.
30. 8.
14. 9.
9. 10.
1 5 .:10 .

Anna Besedičová
Jakub Salay
Natália Poláková
Veronika Kučerová
Juraj KadleSík
Erik Trokšiar
Jaroslav Kralovič
Tomáš Královič
Veronika Svetláková
Martina Nová
Juraj Vlkovič
Robin Ország
Peter Apoštol
Martin Marík
Šimona Gerthoferová
Katarína Zechelová
František Dvorák

Detský folklórny súbor VIENOK
vystúpi v kultúrnom dome 21.no
vembra 1990 o 19
hod.
Vydalo Mestské kult.stredisko
v Stupave.
Povolené ONV Bratislava-vidiek
- odbor kultúry pod číslom
Kult. 3-15/111-1984
Zdarma
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