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Máte kam chodiť?
Zdá aa vám prehnané ak povie me, že ZO SZŽ v Stupave má oko

a spev, radi vás medzi sebou

Emília HASONOVX - predsedníčka

privítajú.

Alena PETRÍKOVX - podpredsedníč

lo 500 členiek ? Toto číslo ame
8Í naozaj nevymysleli, vyplýva
z hodnotenia činnosti ZO SZŽ za

Alebo rady čítate ? ÚV SZŽ vy
hlásil čitateľské hnutie žien

ka
Sidónia MADEROVÁ- tajomníčka

„Krása životu". Každý posledný
štvrtok v meaiaci sa ženy pra

Agneša RIGLEROVX- členka výboru
Zlatica OBADALOVÁ

videlne schádzajú v

Mária HARDENOVX

rok 1988, ktoré bolo prednesené
na VČS 15.11.1988.
Ešte stále sa vám nechce veriť ?
No nič to. Pre mnoho žien totiž
členstvo v SZŽ začína aj končí
zaplatením členských príspevkov.
0 viac aa nezaujímajú. Ale je
pravdou, že ženy sú plne zaťa žené aj mimo zamestnania. Málo
ktorá nemá rodinu, o ktorú sa
treba postarať. Ale zase je zau
jímavá, že takmer 150 žien

ai

ten čas nájde. Samozrejme

po

večeroch, keď už majú všetko
porobená, deti uložená a manže
lom zostáva už len robiť
tým všetkým dozor ...

nad

Neveríte ? Chcete fakty ?
Stupavská ženy, ktorá ra
dy spievajú, aú členkami spe váckeho zboru Nevädza. A že ich
poznajú v celom okrese, ale aj
kraji, to je snáď každámu jas
ná. Ďalšie zase pracujú vo výšivkárskom krúžku, ktorý vedie
s.Mária Hardenová.
A čo tak pripraviť studenú miau ? MaKS organizovalo kurz
studenej kuchyne, na ktorý ste
aa mohli prihlásiť. Stačilo si
všimnúť letáčiky vyvesená po
Stupave. To isté platí aj o
speváckom a výšivkárskom krúž
ku. Ak máte rady ručné práce

knižnici,

Katarína SKLENKOVX

kde aa porozprávajú o prečíta
nej knihe, ale i o svojich ra
dostiach a starostiach. A, že

Anna VESELÁ
Eva HORECKJf

do knižnice chodia s láskou, o

Vilma OBERM^ROVX

tom svedčí aj to, že sa takto
stretávajú už 20 rokov.

Vilma VÍGEROVX

A čo ženy dôchodkyne ? Zaují
mavé akcie pre nich pripravu
je Klub dôchodcov, kde sa ur
čite nenudia. A nakoniec snád
niečo pre tie, ktoré nie sú
spokojné so svojou ..., no ...
plnoštíhlou postavou. Alebo aj
pre tie, ktorým chýba pohyb
/hoci ženy sa na nedostatok po
hybu vo všeobecnosti nemôžu
sťažovať, však ? /.
Stačí prísť každý pondelok ve
čer do telocvične ZŠ a ... veď
uvidíte dodatočne. /Manželia
budú len pozerať!/.
Aj z týchto pár
je jasné, že každý kto

riadkov
chce,

Pavla NOSKOVX
Anna KUBRICKX

-"-

-"-

Mária PETERKOVX
Soňa ČINOVSKX
Na záver snáď aai toto :
každá žena si musí aspoA raz
za týždeň náj8ť 2-hodiny volna, ktoré prežije po avojom.
Bez večného naháňania, behania,
okrikovania členov rodiny a po
dobne. A to je vedecky dokáza né.
PS:
ZO SZŽ v Stupave aa atará
o parčík na križovatke ulío
Malacká a 4.apríla. Parčík sa
upravuje vždy na jarnú a jeaennú celoobecnú smenú. Preto aj

ai niečo určite vyberie.
že neviete na koho aa

týmto prosíme ženy, členky SZŽ,
aby sa zúčastnili brigády na ú-

obrátiť ? Už na 8pomínanej VČS

prave parčíka. DeA brigády a
hodina bude včas oznámené pros

bol zvolený nový výbor. Takže
stačí, ak trebára v obchode
pristavíte jednu členku a už
to je. Tá vám určite poradí.

tredníctvom propagačnej skrinky
SZŽ, ktorá je umieatnená
na
mieatnom trhovisku.

A ktoré to aú ?
Z.Obadalová a J.Draškovičová

!\!a návšteve v ktube
Ak počujete o niečom samá
chvály, ani tomu veľmi neverí
te. A pri prvej možnosti si to
overíte. Ja som množstvo super

Vo vzduchu bolo cítiť ko lektívnosť, hoci muži a ženy ro
bili niečo iné. Záznamy hovoria
o nespočetnom množstve akcií.
Prednášky, o tie nie je záujem

„Keď sme išli minulý rok v sep
tembri na zájazd do Mikulova,
prišlo mi na um^ že by sme moh
li zatelefonovať, či aj tam ne

iakmer nikde. Ale v Stupave je

majú klub dôchodcov. Obrátila
som sa na vedúcu správneho od

plný klub. Vzťahy medzi luďmi,

boru na národnom výbore, na Jo

najúspešnejšia. Prišla som ne -

medzi generáciami, Racionálna
výživa, Zdravá výživa, Umenie

skoro, pred „záverečnou", ale
dostala som srdečná pozvanie

starnúť, to sú niektorá názvy
prednášok.

lanu Kodríkovú a zistili sme,
že veru tam klub je. Tak sme
nemeškali a telefonovali. Vedú

prísť na druhý deň. Žiaľ, moja
návšteva sa mohla konať až o

Ďalej vychádzky do okolia,zber

latívov počula na náš klub dô chodcov, na jeho vedúcu - Martu
MINDXKOVť.
Prvá návšteva nebola práve

dva týždne.
Na dvore, pod umelým pri streškom sedeli ženy a plietli.
Nádherná pulóvre, ponožtičky
pre vnúčence, ale už aj pravnúčatá. Muži sa trocha odsunuli a
hrali karty. Klub zriadili
v zrekonštruovanom dome, od de
cembra 1986. U nás je zvykom
spočiatku nové poriadne poobze
rať, „oťukať", zistiť čo a ako.
No a neskôr záujem opadne. Tak
že keď v prvých mesiacoch náv števnosť vystúpila až nad 300
ludí za mesiac /napr.vo februá
ri 1987 navštívilo klub 322 lu
dí, v marci až 398/, tešili sa,

liečivých rastlín. Výstavky to
ho, čo sami urobili, ale i ná stenky, spoločná návštevy kina,
koncertov. Posedenia ku koncu
roka i fašiangová so šiškami.
A k tomu všetkému neodmysliteľ
ne patria zájazdy a rekreácie.
Keď boli Hladí, nedalo sa cesto
vať, vtedy na to jednoducho ne
bol čas a ani to nebolo zvykom.
Vysoké Tatry, Prievidza a Boj nice, Jánská Lázne, Jasná

pod

ca bola velmi ochotná a tak sme
navštívili ich klub. Bolo to
vlastne len dva dni pred zájaz
dom, ale Moraváci s ich pohos tinnosťou sú nedostihnutelhí.
Pripravili nám krásne chvíle.
My sme ich tiež pozvali k nám
a myslím, že sa im u nás págilo", povedala Marta Mindáková.
0 tom nik nemusí pochybovať.
Jolana Kodríková mi ukázala list,
ktorý poslala vedúca mikulovského
klubu na mestský národný výbor.
Je poďakovaním aj za prácu, ktorú

Chopkom, Dudince, Rožnov
pod
Radhoštem, či Gottwaldov, Luha

M.Mindáková vykonala.

čovice, Valtice, Mikulov. Z Mi-

miesto, kde sa môžete stretnúť,
porozprávať, vymeniť si skúsenos
ti, miesto, kde nie si sám ...

kulova im zostali tie najkraj šie spomienky.

ža je taký záujem. To ešte netu
šili, že tie najväčšie návštevy
ich iba čakajú.

Čo dodať ? Je to jednoducho

Jana Draškovičová

Aktuáine otázky ochrany majetku
Zdrojom uspokojovania ma
teriálnych a duševných potrieb
prevažnej väčšiny našich občanov
je odmena za statočne vykonanú
prácu v prospech spoločnosti.
Nájdu sa však aj takí, ktorí
tento princíp ignorujú a svoje

pre nezodpovednosť, neopatrnosť,
nepozornosť a prehnanú dôverči
vosť samých poškodených, ako aj
nevšímavosť ostatných občanov.
Jednou z foriem ochrany

existenčné potreby a neprimerané
nároky riešia na úkor cudzieho

motné poistenie je iba čiastoč

majetku. Najviac rozšíreným spô
sobom útoku na majetok v socia

ným riešením problému - škodám
nezabraňuje. Nie každú škodu

listickom vlastníctve ako i o -

možno vyjadriť peňažnou náhra dou. Niektoré predmety v socia
listickom i v osobnom vlastníc

sobnom vlastníctve občanov sú
krádeže. Všeobecne sa za spolo
čensky najnebezpečnejšie pova žujú krádeže vlámaním, kde pá chate! použil na prekonanie pre
kážok násilie, alebo spôsobil
väčšiu škodu. Spôsoby vniknutia
páchateľov do objektov bývajú
rozličné a takmer vždy spojené
s viac či menej kvalifikovaným
prekonaním prekážky, t.j. zámkového mechanizmu alebo uzáve 2

rov okien. V mnohých prípadoch
majú páchatelia uľahčenú cestu

majetku je poistenie.Avšak sa

tve majú nie len finančnú, ale
i historickú, zberateľskú, ale

typ 2018, v kombinácii s bez pečnostným kovaním typu B-802
alebo 900a.
Uvedené komponenty je potrebné
namontovať na všetky vchodové
dvere do objektu. Iný spôsob,
ako si zabezpečiť objekt proti
krádeži vlámaním je
montáž
elektrickej zabezpečovacej sig
nalizácie, typu PZL 80 a ALARMIK Tesla MHY 902. Skúsenosti
orgánov VB však ukazujú, že
osobitne účinná a výhodná

je

kombinácia spomenutých obidvoch
prostriedkov klasickej elektro
nickej ochrany.

i osobnú hodnotu. Ako teda spo
ľahlivo zabezpečiť majetok? Na
uvedenú otázku existuje niekoľ
ko možností a foriem praktic kého riešenia. Jednou z nových,
progresívnych foriem je ochrana
objektu pomocou spoľahlivých
bezpečnostných vložiek zn. FAB

npor.Pavol FERENČIČ

Čo sa skrýva pod týmto ná
zvom ? Je to prosté. Naplnenie
obsahu slov v tomto názve. Pri
príležitosti kultúrnej akcie

Týždeň detskej radosti

„ Stupavské hody " sa rozhodli
materské školy prispieť svojou
aktivitou k oslavám - 720 ro kov Stupavy. Vzhľadom na to,že
termín konania osláv bol v me
siaci august, zapojili sa do
„ týždenného maratónu " pred školské zariadenia, ktoré boli
v prevádzke. Ako to vlastne pre
biehalo v spoločnom zariadení
Jasle-Materská škola na ^užo vej ulici ?
Od prvého dňa prekrásne
počasie, dobrá pohoda, vzájom
ná spolupráca - najlepšie vízum
pre túto akciu. Napriek tomu,
že 3me mali pripravené viaceré
varianty pre činnosť v

tomto

mesiaci, boli sme veľmi radi,
že môžeme maximálne využiť mož
nosti, ktoré v našom zariadení
sú.
A tak sme spoločne s kolektí vom zamestnancov zariadenia or
ganizovali pre deti z

jasieľ

a materskej školy rôzne hry,
súťaže, oddychové - nenáročné
športové podujatia. Ak ste sa
náhodou v danom termíne v ran
ných hodinách prechádzali
v blízkosti našej budovy, iste
vám neušli zvuky hudby. To
sme práve uskutočňovali akýsi
„ škôlkársky aerobic ", o kto
rý bol veľký záujem. Dokonca

NAŠI NAJMENŠÍ V PREDSPARTA KlXDNEJ ČINNOSTI____________
Celá telovýchovná organizácia
žije v tomto období v znamení
príprav na významnú politickospoločenskú udalosť, sviatok
pohybu a krásy, na ČSS 1990.

ktoré sa pravidelne zúčastňu
jú cvičenia je od 2 do 7 ro -

žitky z diváckych tribún na
predchádzajúcich spartakiádach.
Pre mnohých je to aj spomienka

ný. V rámci pohybovej prípra

na spartakiádnu atmosfáru, kto
rá ich priviedla priamo do ví
ru diania, na cvičebné značky,
Športoviská či do prírody.

starších občanov. A čo bolo
ďalej ? K slovu sa dostala tep-

Bol to podnet k pravidelnej šiemu pohybu, pre zdravý život

lučká voda v našom bazéne.Zra zu bol bazénik plný rozšante ných detí. V „hlbočine" sa pla
vili kačky, morské koníky, me dúzy": Nebol to samozrejme nik
iný, ako „naše deti". Že sa bo
ja vody ? Ale kdeže. Preteky
na nafukovačke, kto sa skôr
preplaví na breh, hra na vodní
kov to boli súťaže, pri ktorých
sa deťom kvapky priezračnej vo

dnešného človeka už nevyhnutné
mu. A o to vlastne ide aj v sú
časnom období - pripraviť a

Veď tieto „detské slniečka" žia
rili na našich chodníkoch a vša
de, kde sa dalo kresliť. Ale to
najkrajšie bolo a je predsa len
jedno. Aké to je ? To, ktoré
svietilo nad hlavami našich de

prilákala viac a viac rodičov
so svojimi deťmi. Vek detí,

Našim občanom sa v pamäti opäť
vybavujú pestrá a pôsobivá zá

i od okolo idúcich mladších i

dy kotúľali po tvári. Plávanie
vystriedalo kreslenie o najkraj
šie slnko. Naša škôlka opeknela.

Rodičia a deti v telocvični
v ZŠ. Táto forma pohybu sa
stretla s nadšením, postupne

uskutočniť spartakiádny prog ram vo všetkých častiach tak,
aby motivoval a viedol k tr valátmi záujmu o telovýchovnú
aktivitu. Aby získal dalšie
tisíce ludí, a najmä deti a
mládež k odhodlaniu a predsa
vzatiu urobiť denne, alebo dva
- trikrát do týždňa čosi pre
aeba, pre svoje zdravie, zvy Sovanie zdatnosti a kondície,
pre svoju telesnú i duševnú
sviežosť.
Urobiť niečo nielen pre
aeba, ale i pre svoje deti, sa
rozhodli rodičia zo Spoločného

tí v tento krásny týždeň, i to,

zariadenia Jasle - Materská
škola na Ružovej ulici v Stupa

ktoré nech svieti i nadalej.
Mierové slnko.

ve. Ako? Pravidelne sa stretá
vajú na spoločných cvičeniach

kov. A vek rodičov? Neobmedze
vy na ČSS^90 vedieme deti i
rodičov k ladnosti pohybov,
rytmike, orientácii v pries
tore, deti spoločne prekoná
vajú prekážky, hrajú sa spolu
rôzne hry. A keď zaznie hud ba, vtedy sa už deti „preme nia" na koníkov, zajačikov,
mačičky, vtáčikov, je to krás
ny pohľad na mávajúce „krídel
ká" motýlikov - či vlastne de
ti a ich mamičiek. Nikto z nich
nemá strach z rebríkov, kladiniek, kotúľov, z rýchleho be
hu, súťaženia. A tak spoločne
matky s deťmi v jednom dobrom
kolektíve majú možnosť urobiť
veľa pre zdravý telesný i
duševný rozvoj svojho dieťaťa.
Sme radi, že naše Spoločné za
riadenie bolo zaradené do ná
cviku spartakiádnej skladby
RODIČIA A DETI a PREDŠKOLSKÉ
DETI.
Odmenou pre všetkých bu
de nielen potlesk na miestnej,
obvodnej a okresnej spartakiá
de, ale aj osviežujúci pocit
zo zdravého pohybu.
Eva Bocánová

Eva Bocánová

dychová hudba „Záhorienka"

Beseda so spisovateľom
Štefanom Moravčíkom

14.8.1989

16.8.1989 v knižnici

Vystúpenie skupiny „DEREŠ"
na hádzanárskom ihrisku
18.8.1989

Galakoncert na amfiteátri
vystúpenie dych.súboru „STUPAVSI

Koncert pre mestečko

4

20.8.1989

Galakoncert na amfiteátri

Galakoncert na amfiteátri

vystúpenie speváckeho zboru ŠM
pod vedením Petra Drličku

vystúpenie tanečnej skupiny ..KAR!

20.8.1989

20.8.1989

3KÍ 12-tka"

RIČKA"

Vystúpenie skupiny ^LOJZO"
v ZKP

17.8*1989

Galakoncert na amfiteátri
vystúpenie detí MŠ Hviezdoslavova
20.8.1989

Včelárska výstava na amfiteátri
20.8.1989
S

ÚSPECH STUPAVSKÝCH VÝTVARNÍKOV
Jubilejný 30.školský rok
1989/90 začal pre Ľudovú školu
umenia v Stupave významným me
dzinárodným úspechom. Získali
ho žiaci výtvarného odboru pod
vedením akad.mal.Aleny Dzianovej-Zigovej. V IX.ročníku medzi
národnej súťaže detskej výtvar
nej tvorby „Bienále fantázie"
v Martine, získala kolekcia
výtvarných prác tŠU v Stupave
cenu Jozefa Vongreja,

ktorú

na doporučenie poroty udeľuje
mesto Martin pedagógovi školy
za objavná vyriešenie témy Bie
nále fantázie.
Ceny získali žiaci:
Rastislav Dobrovodský - 11 r.
Martin Hrnko

-

9 r.

DRa 24.8.1989 v MsKS bola otvorená
výstava „Výtvarníci zo Stupavy"

Čestné uznanie získala:
Katarína Stankovská
- 12 r.
Menej náročná činnosť vyžaduje
dlhší čas uskutočňovania. U tých,

Svoje práce mali tiež vystave

pre podporu telesnej kondície a

ná žiaci:
Zuzana Maderová

duševnej aktivity zaradiť do den
- 10 r.

ného režimu pravidelné a inten

ktorí začínajú s pohybovou akti

Martin Jánoš

-

9 r.

Pavol škrovan
Marian Amsler
Marek Petráš

-

8 r.
9 r.

zívne pohybové cvičenia. Možnosti
pre uskutočňovanie pohybovej ak
tivity sú rôzne.

vitou, odporúčame nepreťažovať
organizmus naraz, ale len postup

Vladimíra Pšenková
Lucia Oremusová
Ivan Maršálek

- 7 r.
- 11 r.
- 12 r.
- 12 r.

Výstavy aa zúčastnilo 26 štátov, počet zaslaných prác bo1 6 811, počet vystavených
práo 413, počet udelených cien
41, počet čestných uznaní 59.
Cenu BIB *89 získala kolekcia
Fínska, cenu Turčianskej galé
rie - kolekcia Juhoslávie.
K dosiahnutým výsledkom
súdr.uč.akad.mal.Alene Dzianovej-Zigovej a jej žiakom blaho
želáme, prajeme vela úspechov
do ďalšej tvorivej práce.
Peter Drlička
riaditeľ školy

Pohybová
aktmta

Pohyb je prirodzenou vlastnos
ťou každého organizmu. V súčasnom

Cvičenie doma a v prírode nie
je viazané na plánovaný časový
režim ako u organizovanej teles

ne unavení.
Kto si chce kondíciu udržať

nej výchovy, ale možno ho vhodne
zaradiť medzi činnosti voľného

alebo zlepšiť, má cvičiť pravi

času alebo ako doplnok organizo
vanej telesnej výchovy.
Pred začatím pravidelnej te
lovýchovnej aktivity odporúčame
poradiť sa s ošetrujúcim lekárom
a vypracovať si individuálny
program pohybovej aktivity podľa
vlastných záujmov, šikovnosti a
pohybových schopností.
Odporúčame zaradiť do svojho
cvičebného programu rôzne druhy
pohybovej aktivity, prispôsobu
jeme aj ročnému obdobiu. Vytrva
lostné činnosti, ako je beh, plá
vanie, cyklistika, korčuľovanie,
turistika na horách i lyžovanie
zaťažuje celý srdco-cievny a dý

točňovať 2 - 3-krát v týždni. Ne
stačí cvičiť iba 1-krát týždenne,
pretože pozitívne zmeny do budú
ceho cvičenia vymiznú a cvičiaci
vlastne začína stále znova.
Kto rád cvičí v skupine alebo
pod vedením odborného cvičiteľa,
môže sa prihlásiť do telovýchov
nej jednoty alebo do záujmových
telovýchovných krúžkov a iste sa
zapojí aj do nácviku spartakiády.
Tu je vytvorené prostredie i ko
lektív ľudí, ktorí sa svojím nad

vanie a loptové hry sú dôležité
pre celkovú pohybovú kultúru a

vaniu potenciálu zdravia jednot
livcov i spoločnosti.

časť fyzickej námahy nahrádzajú
stroje, rýchlym tempom postupuje
automatizácia a rozvoj dopravy,

uskutočňovania pohybovej činnosti,
ktorá má byť prispôsobená veku a

ustupuje pohybová aktivita z náš

nostiam a zdravotnému stavu. Tí,
ktorí môžu venovať pohybovej ak

obyvateľstva. Preto je potrebné

denného režimu, alebo sa má usku

nastika, šplhy, vrh guľou, veslo

chací systém. Silové, rýchlostné
a pohybové cvičenia ako napr. gym

formovanie postavy.
Nie menej dôležitý je spôsob

chické zaťaženie všetkých skupín

delne, dlhodobo a intenzívne.
Pohybová činnosť má byť súčasťou

šením a príkladom usilujú o to,
aby sa telesná výchova stala pri
rodzenou súčasťou denného režimu,
ktorý vedie k všestrannému rozvo
ju osobnosti a prispieva k zvyšo

období, keď na pracoviskách velkú

ho denného režimu.
Na druhej strane vzrastá psy

ne zvyšovať jeho zaťaženie tak,
aby sa po cvičení cítili príjem

telesnej kondícii, časovým mož

tivite menej času, si majú vybe
rať namáhavejšiu činnosť a usku
točňovať ju s väčšou intenzitou.

Oddelenie zdravotnej
výchovy
OÚNZ Bratislava-vidiek

Podlá organizácie pošto -

Z DEJÍN POŠTOVNÍCTVA
V STUPAVE

vej služby Stupava bola podria
dená v rokoch 1619-1621 členom
rodiny Magnovcov a v roku 1621
prechádzali uhorské pošty

do

právomoci Bratislavskej kráľov
skej komory a v rokoch 1690 Jo
zef a Karol Paar dostal

AhMWtr:

titul

ft*
\jČ^gaptBi

hlavný poštmajster Uhorska.
Bratislavským poštmajstrom sa
stal J.F.Eyrl de Eyrsperg.
V r.1722 v Bratislave ostal
hlavný poštový úrad Záhoria.
V roku 1860 bolo zrušené Poš
tové riaditeľstvo v Bratislave

s

a jeho územie bolo pridelené
do obvodu Riaditeľstva pôšt
v Pešti.
Stupavskú poštu niekedy použí
val i colný úrad v Marchegu,
keď podával svoje zásielky pre
Uhorsko. Je však známe

meno

jedného z prvých poštmajstrov.
Bol ním v roku 1761 Johan An Ab-^nd^r:
OdesM&Uj!:
Na^w^a;

ton ZÍSKA. Možno, že bol i pr
vým.
V Maďarských rukách ostala
časť Záhoria do roku 1918.
V tom čase sa sústredil 33.
pluk československých legio nárov z Talianska. Veliteľstvo
bolo v Máste.

t'

J

Pf'-ŕ^n^or:

n

^

Poľná pošta Stupava: Čs.stre lecký pluk čís. 3
8.polní setnina
/pečiatka je v ze
lenej farbe/,ďalšia
POĽNÍ POŠTA 9
Č.S.P.
Dňom 7.3.1921 prvé rozdelenie
poštových úradov.
Stupava bola zatriedená do I.
triedy 4.stupeň.
Holubia pošta na Záhorí: Malac
ky - Vysoká pri Morave.
Pri príležitosti otvorenia III.
oblastnej výstavy poštových
známok v Malackách ZÁHORIE *80
bolo vypustených s pigeongramami 35 poštových holubov. Holuby
prepravovali na svojich nožič kách 34 pozdravov z výstavy
/jeden holub sa cestou stratil/.
Poznamka: /Ak sa zatúlal do Stu
pavy - oznámte to láskavé/.
TELEG1AFNX
SLUŽBA
Dňa 23.3.1923 vyšiel „Zákon o
telegrafoch": Telegrafná služba
sa ešte stále koncentrovala

na

železničných staniciach. Pošto
vý telegrafný úrad bol na poš te Stupava. V roku 1936 v Máste
bola zriadená telefónna a teleg
rafná stanica bez pošty.
Použitá literatúra: Filatelis
tické state č.17 a 24
Pavol Hallon r.1988

II.typ Poštový lístok /Feldpost-

IV.typ Poštový lístok /Feldpost-

korrespondenzkarte-Tábori Leve lezo-Lap/ poľnej pošty z I.sve tovej vojny z r.1914-18.

korrespondenzkarte/ poľnej pošty
z I.svetovej vojny z r.1914-18.
1.pečiatka: Dvojkruhová s mostí

1.pečiatka: Dvojkruhová s mostí
kom 0 27 mm, cisársko-kráľovskej pošty
K.u.K. Etapenpostant,
Krasnostaw 11.VI.1916
2.pečiatka: Jednokruhová 0 34 mm
cisársko-kráľovskej
pošty K.u.K. Gendarmerieposten, uprost
red rakúsky štátny
znak.
3.pečiatka: Jednokruhová 0 24 mm
príchodová, Stupava
16,-1916 / STOMFA
916.-16./.
Odosielateľ: L.Nasch, K.u.K.

kom <& 27 mm cisárskokráľovskej pošty K.u.
K. Etappenpostant,
Krasnostaw 1.IX.1916.
2.pečiatka: Jednokruhová 0 34 mm
cisársko-kráľovskéj
pošty K.u.K. Gendarmerieposten, uprostred
rakúsky štátny znak.
3.pečiatka: Jednokruhová 0 24 mm
príchodová, Stupava
6.-1916
/ STOMFA
0 1 6 .-6 ./.
Odosielateľ: L.Hasch, K.u.K. Zdan
ne, Etpost Krasnostaw,
Polen.

feldgerdarn Zdanne,
esp. Krasnostaw,Polen.
Oslobodenie od poštovného.

Anton Chrupka

DETI NARODENÉ V 2.ŠTVRŤROKU 1989

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Marek FERANČÍK
Alexander ŠMERINGAI
Denisa BADRŇOVÍ
Slavomíra SÍKOROVÍ

ÚMRTIA V 2.ŠTVRŤROKU 1989

Mária LACHKOVIČOVÍ
Karol NEPŠINSKÝ

Julián BERNÍTH
Roman HOREClď

SOBÍŠE V 2.ŠTVRŤROKU 1989
NA MsNV V STUPAVE

11.4.
13.4.

Ján HOLÍK

-

Peter BREZOVSKÍ
Zuzana MAROŠOVÍ

Diana BACHRATÁ

16.4.
20.4.
30.4.

Radoslav BRUDER

3.4.

1.4.
11.4.
12.4.

1.5.
2.5.
7.5.

24.4.

Roman BENKO - Lucia WOLFLIOVÍ
Ernest WEIDLER - Anna GARAYOVÍ

Zuzana HRICOVÍ
Natália KAJZEROVÍ

František GALINIAK
Anna KUBOVIČOVÍ

27.4.

Rastislav KOVÁČIK - Eva KRISTOFÓLIOVÍ

Roman HASÍK
Adam BUBNIČ

23.5.

Ján MALINA
Jozef DRAŠKOVIČ

13.5.
21.5.

Boris PÍAL
Jana GSCHWANDTNEROVÍ

31.5.
4.6.

Ing.Anton VESELÝ
Rozália MADEROVí

26.5.
1.6.

Štefan IVAN
Matilda MAXIANOVA
Gizela SLOVÍKOVÍ

3.6.
13.6.
19.6.

Emil MENCL
Mária DRAŠKOVIČOVÍ

20.6.
21.6.

Paulína LACHKOVIČOVA
Cyril 3REITSCHAFT

24.6.
30 .6 .

Ján KOZUB
Augustína KARASOVÍ

7.5.

Miroslav HORECKŕ - Jaroslava KRAJČOVIČOVÍ
Ľubomír WEISS - Karin GROFOVÍ
Marián LANDL - Emília GYUREOVÍ
Vladimír ŠIMEK - Silvia KUROVÍ
Valent VASEK - Ľudmila PETLÍKOVÍ
Ing.František KUŠTOR - Soňa MEDENCIOVÍ
Anton MATEJOV - Marta TVRDÍKOVÍ
Vladimír REZEK - Dana ZVIRÍKOVÍ
Radosláv REMIŠ - Marta POLÍKOVÁ
Ivan PALEČEK - Monika SUCHÍ
Roman HÓZ - Alena CINTULOVÍ
Peter HOLZMANN - Alena TÍMOVÍ

Erik PARTL
Vladimír ŠTEFEK
Monika ŠČASNÍ
Martin LANDL
Ivana ONDRÍŠKOVÍ
Michal KYSELÍK
Adriána SCHURREROVÍ
Dušan EDÉR
Katarína SLEZÍKOVÍ

7.5.
9.5.
18.5.

6.6.
9.6.
13.6.
13.6.
14.6.
1 6 .6 .
23.6.
30.6.
26.6.

Zbor pre občianske záležitosti
v 2.štvrťroku zorganizoval:
- Slávnostný zápia do pamätnej
knihy z príležitosti odovzdá
vania prvých občianskych preu
kazov;
- Slávnostný zápis z príležitos
ti 40.výročia PO SZM;
- Prijatie jubilantov u predse
du MsNV:
50 ročných - Milana Peschla,
Ing.Antona Daráša, ktorým poďa
koval za ich an
gažovanú posla neekú prácu
v prospech nášho
mesta;

Dňa 12.augusta 1989 Zbor pre ob
čianske záležitosti Rady MsNV
Stupava privítal v obradnej sie
ni MsNV manželov Jána a Helenu
Hanečkovcov z ulice Cintorínskej
a pripravil im dôstojnú slávnosť
pri príležitosti ich vzácneho
jubilea - 60.výročia sobáša.

Diamantovej svadby, ktorá
je symbolom vrcholnej miery ľud
ského spolunažívania dvoch život
ných partnerov muža a ženy, sa
zúčastnilo 40 gratulantov, medzi
nimi ich 5 detí, 12 vnúčat a
pravnúčat.

8

70 ročných - Annu Siobodovú,
Matildu Bocánovú, ktorým poďa
koval za podiel
na rozvoji mla dej socialistic
kej generácie.
Pri tejto príležitosti boli ju
bilanti zapísaní do pamätnej
knihy mesta.

Aj touto cestou želáme ju bilantom dobré zdravie, spokoj
nosť a síl do ďalšieho spoločné
ho života.

Vydalo Mestské ku!t§ stredisko v Stupave.
Povotené O N V Bra!is)ava-vidiek
— odh. kutt pod. čís. Kuh. 3-!5/!!!-]984.
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