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boru MNV a po súhlase veterinárne
ho strediska a okresného hygieni
ka. Pokiaľ pri usporiadaní podu
jatia je nutné zabezpečiť tiež
umiestnenie zvierat, podmienky
stanoví okr. hygienik v Bratislave.

/pokračovanie/
3. Ak sa chovateľ prihlási o psa
počas pozorovacej doby do 14 dní,
bude mu pes vydaný, ak nie je
podozrenie nebezpečia prenosu
nákazy, po zaplatení nákladu
vzniklého z titulu starostlivos
ti počas pozcrovjcej doby.
4.

V záujme ochrany pred rozšíre
ním nákaz zo zahraničia oznámi
chovateľ dovoz psa ihneď vete
rinárnemu stredisku, ktoré za
bezpečí dozor nad karanténou,
príp. iné opatrenia. Toto opat
renie je potrebné napriek tomu,
že pes dovezený zo zahraničia
prechádza na našich hraniciach
veterinárnou kontrolou.
Článok 34
Zneškodnenie psov

1.

Zneškodnenie psov vykonáva ve
terinárne stredisko.

2.

Náklady spojené so zneškodnením
znáša chovateľ, ktorý zabezpečí
aj odstránenie zvieraťa odvozom
do zbernej kafilérie alebo výni
močne zakopaním. Spôsob zakopa
nia určí orgán veterinárnej
služby po dohode s orgánom hy
gienickej služby.
Článok 35
Cvičenie psov

1. Cvičenie psov je možné uskutočňo
vať len na priestoroch k tomu vy
medzených.
2. Verejné kynologické podniky, ako i
prehliadky a výstavy psov a iných
domácich drobných zvierat /králi
čí, holuby, hydina/ môžu sa konať
na základe povolenia správneho od

nehnuteľnosti určiť aj počet cho
vaných holubov, nesmie však pre
vyšovať stav uvedený v článku 27

3. Holubník možno postaviť od objek
tu slúžiaceho k obývaniu vo
vzdialenosti na 10 m.

článok 36
Zvláštne ustanovenie pre chov psov

Článok 39
Chov spevavého a ozdobného vtáctva

1. Chovateľ je zodpovedný za škodu
spôsobenú psom a má povinnosť
nahradiť ju podľa všeobecne plat
ných predpisov.

a ozdobných rýb

2. Ak príslušný orgán zakáže chov
psov a ak nevyhovie chovateľ prá
voplatnému rozhodnutiu v stanove
nej lehote, zabezpečí správny od
bor MNV výkon rozhodnutia na ná
klad a nebezpečie chovateľa.

Spevavé a ozdobné vtáctvo, oz
dobné ryby pri dodržaní veterinár
nych predpisov, je možné chovať míné užívanie /týka sa aj spoločných
dvorov/ v neobmedzenom počte.

Článok 37
Chov včiel
1. Na území obce Stupava možno
umiestniť veľkokapacitné včelíny
iba vo vonkajších častiach obce.
2. Na dvore a spoločne užívanej zá
hrade obytných domov zriadiť vče
lárstvo je možné iba so súhlasom
všetkých nájomníkov bytov.
V sporných prípadoch rozhodne MNV.
3. Včelstvo musí byť od susedných
nehnuteľností vzdialené 4 m, od
verejných a iných používaných
ciest 10 m.
Článok 38
Chov holubov
1. Holuby /športové, poštové, ozdob
né, úžitkové/ je zakázané chovať
v obytných domoch, na balkónoch
bytov, vo vedľajších miestnostiach
patriacich k bytu a v miestnos
tiach spoločne používaných nájom
níkmi domu.
2. K chovu holubov je potrebný
predchádzajúci súhlas majiteľa
/správcu/ nehnuteľnosti. Pri
udelení súhlasu môže majiteľ

Článok 40
Chov mačiek
Vo viacpodlažných budovách,
ktoré nemajú dvor, záhradu, môžu
jednotliví nájomníci chovať najviac
jednu mačku vo svojom byte, MNV, čo
do počtu i v tomto ohľade môže uro
biť výnimku.
(P ok r. na & s t r . )

Mnohí ľudia nechcú pripustiť,
že by pivo, víno, ako aj koncentro
vanejší alkoholický nápoj mohli byť
nabezpečné pre spoločnosť a jednot
livca. Nanajvýš, a to hlavne pri pád
nych argumentoch, ktoré odhaľujú ne
bezpečné stránky alkoholu, pripustia,
že čo škodí jednému, nemusí škodiť
druhému.
Alkohol je škodlivý vlastne
preto, lebo skrýva v sebe nebezpe
čenstvo návyku. V spoločenskom uží
vaní alkoholu ako požívatiny by ne
bolo nič zlé, keby veľká časť ľudí
- podlá odhadov odborníkov asi 10 %
- zostala iba pri spoločenskom pití
alkoholu, a nestala sa návykovými
konzumentmi. A z tohto počtu asi 2-5 % ochorie na chorobu, ktorú nazýv- <
varne alkoholizmus.
Alkoholizmus ako choroba sa pre
javuje neschopnosťou prestať piť.
Napriek tomu, že sa chorý pokúša ne
piť, nevydrží to viac ako týždeň - dva. Potom sa znovu vráti k alkoho
lu, lebo už na ňom fyzicky aj psychioky závisí. Nevie si predstaviť život
baz neho. Samozrejme, po krátkom ča
se prichádzajú spoločenské i zdravot
né následky alkoholizmu.

Všetci rodičia by si mali uve
domiť, že u nás platia zákony, pod
ľa ktorých je zakázané podávať al
koholické nápoje osobám mladším ako
18 rokov.
Alkohol je nebezpečenstvom pre
spoločnosť, a preto treba bojovať
za zdravú životosprávu, v ktorej pod
statne obmedzíme užívanie alkoholu
a budeme sa viac venovať športu,
rekreácii, kultúre.
Postarajme sa o zdravé a kul
túrne životné prostredie pre našu
mládež a odstráňme alkohol a alkoho
likov z ich blízkosti! Chráňme mlá
dež pred zhubným vplyvom alkoholu a
zabezpečme našim deťom správny roz
voj telesného a duševného zdravia!
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máš rád!?
Mier ja slovo krásne,

Mu, 13-roSná

MUDr. Tibor Miššík,CSc.

iste ste so záujmom sledovali ohla
sy na lcritiku uverejnenú v denníku
Práca 29.2.1938 v rubrike Diskusná
tribúna pod názvom "Poľovačky
z auta", ktorý bol uverejnený na
základe kritiky stupavskej občian
ky. K článku zaujímali rôzne sta
noviská jednak samotní občania, pra
covníci národných výborov i zodpo
Vyše 60 % mužských lôžok na psy
chiatrii obsadzujú alkoholici s cho
vední pracovníci asanačných zariade
robami, ktoré prvotne alebo druhotne
ní a im nadriadených orgánov. I náš
vyvolal alkohol. Vysoké percento pa
národný výbor zaujal svoje stanovis
cientov na interných, urologických
ko, ktoré však zverejnené nebolo.
a neurologických oddeleniach trpí
Vy, ktorí pravidelne sledujete
chorobami /obličiek, pečene, srdca,
náš časopis STUPAVAN, ste sa už
zápalov nervov atď./, pri ktorých
oboznámili s tou časťou "Štatútu
má dôležitú úlohu nadmerné požívanie
0 ochrane životného prostredia v ob
alkoholických nápojov.
ci Stupava" /platného od januára
Tieto zdravotné následky posti
1987/, ktorá stanovuje podmienky cho
hujú len chorého. Väčšie nebezpečen
vu domácich zvierat, osobitne psov.
stvo z alkoholizmu však hrozí spo
Teda viete, že voľne pobiehajúci
ločnosti. Asi tretina trestných či
psi bez svojich majiteľov a iných
nov v našom štáte, ako aj polovica
náležitostí sú buď túlaví, alebo
násilných trettných činov, ako sú
ich majitelia hrubo a bezohľadne po
vraždy, znásilnenia a bitky, je sparušujú Štatút a tým ohrozujú bezpeč
nosť iných občanov, detí, turistov
chaná pod vplyvom alkoholu. Takisto
a pod. Máme evidovaných celý rad
vysokú nehodovosť v cestnej premáv
pohryznutí. Mnohokrát sme vyzývali
ke zavinia vodiči či chodci, ktorí
miestnym rozhlasom majiteľov psov,
požili alkohol.
V
rodinách, kde pije otec aleaby sa prihlásili za účelom poskyt
nutia informácií pre zdravotnícke
bo matka, vyskytuje sa vysoké per
účely, tak dôležité pre zahájenie
cento neurotických alebo duševne
liečby po pohryznutí, ale márne.
postihnutých detí.
V
uliciach našej obce ešte stále
Alkohol aj v menšej miere je
pobieha veľa psov. Tento stav je
pre deti veľmi nebezpečný. U die
neustále kritizovaný na občianskych
ťaťa stačí na zabitie - otravou
pohovoroch, písomne, telefonicky,
alkoholu - také množstvo alkoholu,
ústne a pod. a MNV je povinný za
ktoré by u dospelého vyvolalo len
ujať stanovisko k takémuto nezodpo
- podnapitosť bez akýchkoľvek násled
vednému počínaniu našich /mnohokrát
kov. Každý rok sa stáva, že zo svad
by dovezú podnapité dieťa, kde už
výplach žalúdka a ostatné zákroky
lekárov nepomôžu, lebo dieťa požilo
smrteľnú dávku alkoholu.

pravda, nás, otecko, všethých

1 cudzích/ občanov. Zistených porušovateľov sme prizývali na priestup
kové konanie v zmysle zákona č.ó0/6l
Zb. o úlohách HV a verte, že pri

opakovanom porušovaní sme uložili
pokutu až do výšky 500,- Kčs.
Problémom zostával odchyt psov, kto
rý môže vykonať len organizácia k to
mu účelu zriadená,po ktorej sme már
ne niekoľko rokov pátrali.
Vzhľadom na stúpajúci výskyt
rôznych ochorení zapríčinených a
prenášaných túlavými zvieratami sa
touto situáciou zaoberalo Minister
stvo vnútra, Štátna veterinárna sprá
va, GR poľnohospodárskeho zásobovania
a nákupu a ÚV Slovenského poľovného
zväzu. Bolo určených 5 asanačných pod
nikov na Slovensku, v ktorých boli
špeciálne vyškolení pracovníci a
v súčasnosti vykonávajú odstrel, ale
bo odchyt túlavých zvierat v zmysle
zákona. Rovnako používanie brokových a narkotizačných projektorov
pri tejto činnosti sa riadi zákon
mi /i bezpečnostnými/. Využili sme
služieb Asanačného podniku v Senci
a takýto odchyt sme zabezpečili
vo februári /v čase oznamu/.
Vzhľadom na kapacitu Asanačného
podniku v Senci, termíny požadova
ného odchytu určuje tento podnik
a rovnako stanoví spôsob odchytu
alebo likvidácie podľa zisteného
stavu na základe podkladov o cha
rakteristike štvrte z hľadiska so
ciologického, nákazovej situácie,
prehľadu o ošetrení občanov po
kontakte so zvieratami a pod. Teda
MNV postupoval pri zabezpečovaní
odchytu voľne pobiehajúcich psov
správne.
Je však otázkou, či takýto od
chyt budeme nútení zabezpečovať
i v budúcnosti? To však nezáleží
na MNV, ale v prvom rade na cho
vateľoch a majiteľoch psov.
Jolana Kodríková
vedúca správneho odboru

- Ústredňa štátnej bezpečnosti žia
da informáciu o tom, či boli vypát
raní zhotovovatelia a rozširovate
lia komunistických letákov s nad
pisom "Naši priatelia sa preukáza
li", ktoré boli 28.8.1940 rozširozakročené. Podpísaný Dr. Ambra,
prednosta ÚŠB.
- Žandárska stanica Stupava 28.4.
1940 oznamuje okresnému úradu, že
v noci na 28.4.1940 dosiaľ neznámy
páchateľ po uliciach v Stupave roz
hodil komunistické protištátne le
táky s nadpisom "Pracujúcemu ľudu
k 1. máju".
1941 - Obvodné notárstvo v Stupave
oznamuje okresnému úradu "Správy
o komunistoch a sociálnych pohy
boch vôbec", že dňa 28.4*1941
o 03.00 hod. ráno boli nájdené v
uliciach obce Stupava komunistické
letáky s týmito nadpismi: Nech žije
SSSR, Robotníci jednotne, Nech bo
juje Tuka Hitler, Sloboda Slovákom,
Preč s vládou hladu, Slobndu národ
ným bojovníkom, Príde čas komunis
tov, Slováci so SSSR, Nech žije ko
munistická strana, Preč s vojnou,
Preč s kapitalizmom atď.
- Žandárska stanica Stupava dňa
30. apríla 1941 pod číslom zat. 1/41
vo veci Moza Anton a spol. zo Stupa
vy podáva Štátnemu zastupiteľstvu
v Bratislave Správu o zatknutí. Sprá
va bola vypracovaná na základe zatk
nutia A. Mozu, Štefana Mihálka a
Pavla Štefu dňa 30.4.1941 v ranných
hodinách, o 6. hod. Vyšetrovaní boli
do 14. hod. na žandárskej stanici
v Stupave a potom odvezení na Kraj
ský súd v Bratislave, kde boli daní
všetci do väzby.
Obžaloba im kladie za vinu: verejne
poburovali proti republike, verejne^^
hanobili vládu a členov vlády, ve
rejne podnecovali na zločin atď.
pod č. St. 1549/41.
Rozsudkom uznaní vinní Krajským sú
dom v Bratislave zo dňa 24.VI.1941.
Anton Moza a Štefan Uihálek nepod
mienečne na výkon trestu dva mesiadva mesiace v zaisťovacom tábore
H ava. Fašisti bezohľadne postupova
li proti tým, ktorým nevedeli doká
zať vinu, alebo títo odmietali pri
jať žalobu. Stalo sa tak aj v prí
pade Pavla Štefu, ktorý ako pri vy
šetrovaní tak i pred súdom odmietol

Marx-Engelš
Lenin
Augustín
Bébel
Lenin
Leninizmus
bol v samoväzbe.
Trestný spis č. rozsudku TK VIII
690/41.
- Pecha Jozef bol 4.5.1941 zatknu
tý a vyšetrovaný, z poburovania
proti republike. Podľa trestného
listu Krajským súdom v Bratislave
odsúdený na 6 týždňov väzenia, ako
hlavný trest a pokutou - peňažitým
trestom ako trest vedľajší.
Práca straníckej organizácie bola
osobitne zameraná na propagáciu,
informácie o politickom živote v do
mácom a medzinárodnom merítku.
Pozornosť bola venovaná ideologickej
výchove a vzdelávaniu svojich čle
nov i tých, ktorí sympatizovali s po
litikou strany a so ZSSR, tvorili
základňu, z ktorej boli získavaní
noví členovia pre ilegálnu prácu,
alebo mohli byť poverovaní konkrét
nymi úlohami pri organizovaní boja
proti fašizmu.
Ústredná ilegálna tlač:
Ilegálne vedenie strany v Bratisla
ve po zákaze komunistickej strany
začalo vydávať obsiahle informácie,
v ktorých bola odhaľovaná pravá
tvár klérofašistického režimu na
Slovensku. Boli to: "Bolševícka zá
stava, Hlas ľudu, Kladivo " a ďal
šie. Odhaľovali vlčie vzťahy, ktoré
vládli medzi pohlavármi klérofašis
tickej vlády, napr. v jednom letáku
bolo uvedené "Mutňanský chcel pučom
odstrániť Tisu" a pod.
Na druhej strane zasa informácie
ukazovali svetlé perspektívy pra
cujúcemu ľudu po porážke fašizmu,
pod heslom "Za aké Slovensko boju
jú komunisti" a pod. Stranícka pro
tifašistická tlač z Bratislavy a
pravidelný posluch rozhlasu z Mosk
vy mali tak bezprostredný rozhodu
júci vplyv na ideový a politický
rast našej straníckej organizácie.
V ideovej a politickej práci našej
organizácie nemalú úlohu zohrala
marxisticko-leninská knižnica. Ob
sahovala diela z vedeckého komuniz
mu ako aj populárnu literatúru od
pokrokových autorov našich i zahra
ničných. Podstatná časť knižnice
sa zachovala dodnes. Niektoré titu
ly uvedieme:

Komunistický manifest
Štát a revolúcia
Žena a socializmus
Detská nemoc...

Teória prol§tár.re
volúcie, atd.
Zdenek
Nejedlý
Peter
Jilemnický
S.K.Neuman
J.R.Poničan
Alexej
Tolstoj
U. Sinklér
Dostojevský
Maxim Gorkij
N. Ostrovský
R. Roland
L. Aragon
Cervantes

Životopis Lenina
Kompas v nás
Anti Gide
Zbierka básní
Chlieb
Hrdina z davu
Zápisky z mŕtveho do
mu, Zločin a trest
Matka
Ako sa kalila oceľ
Hudobníci
Karneval života
Don Kichot

V tomto čase fašistické armády naj
mä na východnom fronte postihovala
porážka za porážkou. Udalosti na
frontách mali vplyv na aktivitu od
bojového hnutia. Kléro-fašistická
štátna mašinéria s rastúcou brutali
tou prenasledovala účastníkov proti
fašistického odboja. So získanými
skúsenosťami sa jej podarilo preni
kať do ilegálnych organizácií. Na
jar 1943 došlo k rozbitiu IV. ile
gálneho vedenia v Bratislave.
V dôsledku toho došlo k prerušova
niu spojenia ilegálnej organizácie
aj medzi Bratislavou a Malackami.
Úloha obnoviť toto spojenie bola da
ná P. Štefovi, ktorú obdržal od s.
J. Rabaya v Bratislave. Za týmto úče
lom osobne navštívil v Malackách
Štefana Mládka. Uloženie uvedenej
úlohy nebolo náhodné. Vychádzalo sa
z osobných poznatkov, ktoré mali
všetci traja /ako spoluväzni zo zais
ťovacieho tábora v Ilave. Tu sa zozná
mili a vymenili si poznatky z ilegál
nej práce, ktoré zaručovali vzájomnú
dôveru pre možnosť pokračovať v ďal
šej spolupráci v protifašistickej
činnosti.
V tomto čase bola ilegálnou organizá
ciou v Stupave organizovaná pomoc pre
organizovaný odpor rôznymi technic
kými prostriedkami. Bolo napr. vyho
tovovanie náradia pre deštrukciu a
rýchlu demontáž vlakových kolajníc.
Túto úlohu plnili súdruhovia Fran
tišek Toth a Eduard Trubáček v Bra/pokračovanie v budúcom čísle/

Účastník TRATE MLÁDEŽE
spomína...
V marci roku 1943 SSM v Bratis
lave urobil nábor učňovskej mláde
že na výstavbu Trate mládeže z
Hronskej Dúbravy do Banskej Štiav
nice.
Pretože som sa učil za zámoční
ka u súkromníka Jamricha Tichého
v Bratislave, Baštova 4 a Obvodný
sekretariát SSM bol v blízkosti
na Primaciálnom námestí pri nábo
re som sa prihlásil na brigádu.
Turnusy boli jednomesačné, bez
platné. Bol som zaradený do prvého
turnusu, t.j. na apríl 1948. Po
príchode do Hronskej Dúbravy som
bol zadelený na tretí tábor do
tretej brigády, ktorá získala ti
tul Tretia úderná brigáda Viliama
Širokého. Zo Stupavy sa v apríli
1948 zúčastnil na brigáde s. Fran
tišek Bartalský a terajší občan
Stupavy Štefan Deák. S obidvoma
som bol zadelený do 3.čaty. V me
siaci apríli 1948 bola slávnostne
zahájená výstavba Trate mládeže.
/Mám fotografiu z tohto zahájenia
výstavby, na ktorej sú všetci bri
gádnici, ktorí sa v apríli 1948
zúčastnili výstavby./ Naša brigáda
pracovala na výstavbe ubikácií a
úpravy táborov č. 2 až 4 a hlavné
ho štábu..Veliteľom našej brigády
bol Daňo Izak z vtedajšej Bratis
lavskej Siemensky. Po ukončení bri
gády a návrate domov som si našiel
výzvu, aby som nastúpil na brigádu
v mesiaci máji 1948, ako mladý od
borár. Ihneď som navštívil SOR,
kde sem ohlásil, že práve som pri
šiel z brigády. Napriek tomu som
bol opäť zadelený na tretí tábor
do 5. brigády kpt. Miloša Uhra.
Väčšinu brigády, t.j. 3-čaty
tvorili mladí z Armatúrky Myjava.
Ja som bol zadelený do 4. čaty,
ktorá nebola kompletná, okrem mňa
všetci členovia čaty boli zo Stolverku Bratislava. Naša čata praco
vala na odlesňovaní trasy trate.
Tu som prvýkrát dosiahol titul
úderníka a bol som odmenený 2-týždennou rekreáciou v Levoči.
Tretíkrát som sa zúčastnil vý
stavby Trate mládeže v máji 1949
a to z Učňovskej školy na Vazovovej ulici. Bol som zadelený na 6.
tábor a určený za zástupcu velite
ľa čaty. Vtedy som získal druhýkrát
titul Úderníka.
Štvrtýkrát som sa zúčastnil vý
stavby trate mládeže v októbri 1949,
na základe výzvy hlavného štábu
brigád Trate mládeže, aby zaslúžilí
brigádnici dobudovali Trať mládeže.
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Bol som určený na 6. tábor za veli
teľa 183. brigády. Naša brigáda
zmontovala a usadila všetky výhybky
na celej Trati mládeže. V súťaži
brigád bola naša brigáda velmi čas
to vyhodnotená ako najlepšia, čoho
dôkazom je, že získala víťaznú Vlaj
ku brigády Trate mládeže. Vtedy som
získal 3x titul Úderníka. Mal som
tú česť, odviezť sa po vybudovanej
Trati mládeže medzi prvými cestujú
cimi.

Dnes, keď po uplynutí 40. rokov
od zahájenia výstavby Trate mládeže
spomínam, prichádzajú mi na myseľ
tváre mojich vtedajších spolupra
covníkov a ich pevné odhodlanie a
predsavzatie dodržať dané slovo vybudovať Trať mládeže za 2 roky.
Štefan Kriflík

B

Q & &

S

.....

VÝHODY PLATIEB--------2M%K^
Pošta je jednou z najdôležitej
ších a najrozšírenejších činností
spojov. Jej úlohy sú najmä v socia
listickom zriadení stále náročnej
šie. Široký sortiment činností čs.
pošty nemá vo svete obdobu. Je to
preto, že čs. pošta prevzala veľa
funkcií v oblasti peňažných a ob
starávateľských služieb.
V
pošte je zamestnaná prevažná
časť pracovníkov rezortu, z toho
veľký počet žien, ktoré často vyko
návajú aj práce, ktoré sú pre ne
fyzicky veľmi namáhavé. Aj preto
má pošta veľa ťažkostí, ktoré tre
ba postupne odstraňovať. Jednou
z nich je aj vyberanie sústredené
ho inkasa platieb obyvateľstva,
ktoré vykonávajú poštoví doručova
telia. Tu vznikajú problémy z to
ho dôvodu, že väčšina obyvateľov
v čase doručovania a inkasovania
je v práci. Doručovatelia musia
niekedy viackrát navštíviť platcu
/z dôvodu nezastihnutia doma/, ale
bo v opačnom prípade platcovia vy
hľadávajú doručovateľov na pošte.
Doručovateľom ako i platcom vzni
kajú problémy a často dochádza z
týchto dôvodov k sťažnostiam.
Jednou z výhodných foriem je preto
platenie inkasa cestou sporožíro
vého účtu, o ktorom Vám podávame
informáciu.
Sporožírové účty sú výhodnou a
modernou peňažnou službou pre oby
vateľstvo v oblasti bezhotovostné
ho platobného styku, teda bezhoto
vostného sporenia i platenia. Ma
jiteľ sporožírového účtu sporí pra
videlne mesačne dobrovoľnou zrážkou
zo mzdy a podnik uhradzuje tieto su
my priamo na sporožírový účet v prí
slušnej pobočke sporiteľne. Vklady
na sporožírovom účte majú charakter
vkladu na meno, takže nieto obavy
z prípadného odcudzenia,-či straty,
ako napríklad pri vkladnej knižke.
Sporožírový účet si môžete otvo
riť v pobočke Slovenskej štátnej
sporiteľne príslušnej podľa Vášho
bydliska zložením základného vkladu
20,- Kčs, podpísaním zmluvy o spo
rožírovom účte a podpisového vzoru.
V zmluve sú uvedené základné pod
mienky, zásady a informácie pre ma
jiteľov účtu. Majiteľ účtu môže
disponovať prostriedkami sám alebo
splnomocniť disponovaním aj iné oso
by - manželku, manžela, prípadne
iné osoby.
Sporiteľňa uhradí za vkladateľa
všetky platby podľa jednotlivo vy

hotovených platobných príkazov pri
predložení potrebných dokladov napr. faktúry za práce, Seku na zá
konné poistenie motorového vozidla
a pod. alebo môže občan bez návšte
vy sporiteľne platiť svoje pravi
delné platby prostredníctvom trva
lých príkazov. Sporiteľňa dodržuje
výplatné termíny uvedené na,trvalých
príkazoch a Vašou jedinou povinnos
ťou je udržovať na účte dostatočne
vysoký vklad na krytie týchto
úhrad. K účtu môže byť vydaná šeko
vá knižka.
Trvalými príkazmi môžete platiť
pravidelné úhrady ako súhrnné inka
so platieb obyvateľstva /SIPO/, ná
jomné SBDO, splátky Multiservisu,
poistné a tiež stravné, ktoré sa
platí mesačne zálohou a to:
- pre deti MŠ .......... 100 Kčs
- pre deti ZŠ l.až 4.tr.
80 Kčs
- pre deti ZŠ 5.až 8.tr.
90 Kčs
- pre učiteľov ......... 120 Kčs
- pre stredné školy ..... 110 Kčs
Stravné sa uhrádza vždy k 15.
dňu v mesiaci pre budúci mesiac a
cez prázdniny sa robí celkové vy
účtovanie.
Majiteľ účtu je informovaný o
stave a obratoch na svojom účte
prostredníctvom výpisu z účtu. Po
čítač vyhotovuje mesačne výpis úč
tu a uvádza na výpise všetky obra
ty a konečný stav k poslednému dňu
v mesiaci.
Vklady na sporožírovom účte sú
úrokované 2 % sadzbou. Za vedenie
účtu sa platí ročne 10,- Kčs.
Touto cestou sme Vám podali in
formáciu o výhodách sporožírového
účtu, ktorý ušetrí čas aj námahu
pri platení rôznych druhov platieb.
OKSS Bratislava-vidiek
Slov.štát.sporiteľňa
okres.pobočka Pezinok
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všetkým do uši.

Silvia Beniaková,
LŠU, 11-roEná

Minulý rok 1987 poznačil naše
záhradky kalamitný výskyt chrastavitosti jabloní a hrušiek. Je to
jedna z najvážnejších chorôb v na
šej oblasti.
Aké sú jej príznaky? Na listodi
a plodoch sa vytvárajú hnedé
škvrnky. Napadnuté lístie ožltne
a opadá. Ovocie znehodnotí vzhľa
dové, ale i chuťové.
Čo urobíme, aby sme zamedzili
jej opakovaniu?
Predovšetkým sa postaráme, aby
stromčeky neboli prehustené, tak
aby listy a plody mohli po daždi
rýchlo oschnúť.
Preventívne ošetríme stromče
ky už pred kvetom chemickým prí
pravkom Perozin 75, alebo Novozír
MN 80. Jedno ošetrenie však ne
postačí a preto hneď po odkvete
podobný postrek opakujeme. Nakoľ
ko infekčné obdobie trvá od polo
vice apríla do polovice júna a naj
mä v daždivom obdob^ ošetrenie
opakujeme.
Ak nás napriek našej snahe
chrastavitosť zaskočí, ani vtedy
sa nevzdávajme: opadané lístie po
zbierame a spálime. Stromčeky však
ošetríme, aby sme ešte zachránili
čo sa dá, ale najmä, aby sme za
stavili, prípadne aspoň znížili
infekciu tejto choroby.
Ak zbadáme na listoch mimo toho
aj škodcov, ako vošky, alebo húse
nice, pridáme do postreku aj Metation, alebo Decemtion.
E. Hrmo

o pomoc
Nášmu najstaršiemu občanovi Stu
pavy 99-ročnému Františkovi Kostkovi
z Keltskej ulice sa na jeseň minulé
ho roku stala na dvore rodinného do
mu nehoda, pri ktorej utrpel pád
do vykopanej smetnej jamy. Jeho vo
lanie o pomoc počuli susedky, ktoré
mu poskytli pomoc tým, že si zaob
starali rebrík na prechod do uzamk
nutého dvora a starčeka z jamy vy
tiahli, prezliekli ho, poumývali a
uvarili mu teplý čaj.
Starček neochorel a toho roku
na jeseň sa dožije svojej storočni
ce .
Za pomoc treba poďakovať sused
kám: Anne Bališovej, Márii Žižlavskej a Jarmile Bilačičovej.
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(-SPOLOČENSKÁ
Deti narodená v I. štvrťroku 1988
1. Pírová Hana
2. Hardenová Diana
3. Jankovič Andrej
4. Gašparovičová Natália
5. Beleš Patrik
6. Kováčič Vladimír
7. Vyskočilová Nadežda
8. Hrdinová Linda
9. Kovarovič Juraj
10. Vnouček Martin
11. Taro Peter
12. Kubovičová Svetlana
13* Vicenová Zuzana
14. Hasonová Daniela
15. Masarovič Mário
16. Marošová Ľudmila
17. Švorcová Silvia
18. Slamka Marek
19. Slaninková Lenka
20. Stríbrnská Michaela
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ferančíková Patrícia
Gábrišová Jaroslava
Královičová Eva
Gorbár Tomáš
Kovarovičová Nataša
Ivicová Monika

27. Nado Lukáš

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
30.

KRON!KA-,
Prevaj Patrik
Luknár Ondrej
Gašparovič Martin
Ivánková Monika
Rácová Jana
Frank Jozef
Valík Dominik
Kelemenová Katarína
Cárska Hana

37. Morávek Jakub

Sobáše za I. štvrťrok 1988
1. Anton Kubovi3 - Milada Konečná
2. Marián Veselý - Mária Zalešiková
3. Miroslav Polák - Dana Nemšovská
4a Jirí Štepánek - Jozefína Králová
5e Karol Vasek - Renata Ďuračová
6e Peter Kočiško - I^eta Obselková
7. Ján Obermár - Lenka Mlynárčíková
8. Tibor Nemec - Jaroslava Krosnárová
9. Miloš Ivanič - Dagmar Knotková
10. Engelbert Šiša - Eva Ščasná
11. Ing. Vladimír Piaček - Marta Vašinová

Straty a nálezy

Štatút o ochrane životného prostredia
v Stupave
(Dokonč. z ). str.)

Článok 41
Spoločné ustanovenia
1. 0 chove zvierat neuvedených
v tomto Štatúte po predbežnom
návrhu orgánu hygienickej a ve
terinárnej služby rozhoduje
správny odbor MNV.
2. Ustanovenie tohto štatútu pri
dodržaní veterinárno-zdravotných
predpisov sa nevzťahuje na prí
slušné atrakcie cirkusov, výsta
vu zvierat, konské preteky a chov
zvierat ozbrojených zborov.

K umiestneniu cirkusu sa musí
vyžiadať súhlas okresného hygie
nika.

3. V takých prípadoch, kde podľa
ustanovení štatútu k chovu /dr
žaniu/ zvieraťa treba zvláštne
povolenie je chovateľ /držiteľ/
povinný o to požiadať do 3 me
siacov od účinnosti tohoto šta
tútu.
4. Dodržiavanie stanovení tohoto
štatútu a jeho vykonávanie kon
trolujú orgány MNV, orgány hy
gienickej a veterinárnej služby
a iné zmocnené orgány.
/pokračovanie v budúcom číalo/

Poďakovanie patrí poctivým nález
com - žiakom základnej školy:
Marošovi Škrovanovi zo 6.D
Vladimírovi Bencovi zo 4.D
Petrovi Veselému
zo 4.D
Martinovi Hanúskovi zo 4.D
ktorí našli zlaté náušnice a odo
vzdali ich na MNV v Stupave.
Ďalšími nálezcami boli:
Štefan Holúbek ml. z Lipovej ul.,
ktorý našiel väčší obnos peňazí
a odovzdal na MNV
a Rudolf Macka - žiak ZŠ, ktorý
našiel peňaženku.

Vv d aio Mies tne k ut tú rn e stredi sko v Stu pave.
Po v o te n é O N V Bratistava-vidiek
— (idh. kult. pod. čís. Kuit. 3 - 1 5 / H I - ) 9 8 4 .

Nepredajné!

