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Článok

9

Čistenie chodníkov
1. Organizácie, ktoré spravujú bytový
fond alebo iný nehnuteľný majetok,
ako aj súkromní vlastníci takéhoto
majetku a majitelia rodinných domov
sú povinní zabezpečiť chodník hra
ničiaci s nehnuteľnosťou, tiež prie
chodnosť /po celej šírke chodníka/,
ked nie je chodník, tak pás zeme
široký 1,5 m, hraničiaci s nehnute ľ
nosnou. Chodník musí byť riade s,
v zime z* neho odstránený sneh a pri
poľadovici posypaný hmotami, ktoré
zdrsňujú námrazu, t.j. pieskom, prí
padne vhodnou chemikáliou, soľou a
majiteľmi, poťažne nájomníkmi domov
/rodinné domy vo vilových štvrtiac^
sú títo povinní takéto plochy udr
žiavať, čistiť a kropiť.
2. Čistenie chodníkov môže vlastník
/správca, užívate!/ priľahlej nemovitosti zveriť aj inej osobe k tomu
spôsobilej, elebo organizácii. Po
kiaľ nie je čistením chodníkov po
verený domovník, musí vlastník
/správca, užívateľ/ vyvesiť oznáme
nie s uvedením mena a adresy osoby,
poverenej čistením chodníkov a to
v dome a na tom mieste, kde je
umiestnený domový poriadok. Ak ide

o nezastavaný pozemok, oznámiť meno
a adresu poverenej osoby odboru vý
stavby, obchodu a MH MNV v Stupave.
3. Chodníky sa musia čistiť denne.
Čistením chodníkov sa rozumie po
vinnosť kropiť a zametať, odstraňo
vať blato, sneh, odpadky a inú ne
čistotu. Ak sú pre to podmienky
/povrch chodníka, zdroj vody, do
statočná kapacita kanalizácie/, vy
konáva sa čistenie umývaním alebo
splachovaním. K splachovaniu a umý
vaniu možno použiť akúkoľvek vodu,
pokiaľ negatívne neovplyvňuje život
né. prostredie a pracovné prostredie
/§ 10 vyhl.č.45/1966 Zb./. Kropiť

4. Zabezpečenie čistenia chodníkov
pred obchodnými alebo prevádzkovými
miestnosťami je povinnosťou obchod
ných a prevádzkových organizácií.
5. Smeti z chodníkov sa ukladajú do
smetných nádob. Zakazuje sa smetie
ponechávať na chodníkoch, alebo ho
zhŕňať na okraj vozovky.
straňovať z chodníka sneh a v prí
pade námrazy túto odstraňovať, prí
padne pri použití vhodných chemic
kých prostriedkov /sol a iné/ aj
viackrát za deň po celej šírke chod
níka. Sneh sa musí zhrnúť na okraj
chodníka do hromád alebo 30 cm od
okraja chodníka tak^ aby bol voľný
vstup do domov a'inžinierskych sie
tí /kanalizácia, vodovod, plyn/.

Článok 10
Čistota a poriadok v domoch
1. Poriadok a čistotu v domoch upravu
je domový poriadok.
2. Užívatelia prevádzkových miestností
sú povinní zabezpečiť riadne označe
nie prevádzky q starať sa o náleži
tú čistotu a úpravu výkladných
skríň,
3* Pod organizáciami tohoto štatútu sa
rozumejú všetky hospodárske organi
zácie, úrady, inštitúcie a pod.
II. ZHROMAŽĎOVANIE, ODVOZ Á LIKVIDÍCIA
PEVNÝCH DOMOVÝCH ODPADOV
Článok 11
Domové odpadky
1. Jednou z najvýznamnejších zložiek
miestneho odpadu sú pevné domové
odpadky. Ich zloženie je rôzne, po
dlá miesta i druhu sídliska. Závadnosti v pevných domových odpadkoch
a jeho dopadu na hygienu životného
prostredia sa však dosial nevenuje
náležitá pozornosť. Orgány NV, hos
podárskych a iných organizácií p ako
aj občania našej obce si musia byť
vedomí, že v odpadkoch z domácností
sú vytvárané viac-menej optimálne
podmienky k vegetácii, poprípade k
vytváraniu nebezpečných zárodkov.
Dnešná modernizácia domácností má
podstatný vplyv na skladbu pevných
(Pokr. na 2. '.tr )
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-

18. apríla 1987

-

18. apríla 1987

-

Milan Fitz
Dana Hermanová

25. apríla 1987

-

íudovít Besedič
Renáta Zviráková
Marián Královič
Dana Rácová

Ivan Morávek
Žaneta Vŕbová
Dušan Križan
Zuzana Živnerová
Anton Vychytil
Eva Tatayová
Rastislav Vlasák
Katarína Hardenová
Jozef Novák
Viera Brezovská

2. mája

1987

-

2. mája

1987

-

15. mája

1987

-

16. mája

1987

-

16. mája

1987

-

23. mája

1987

-

20. júna

1987

-

Pavel Blažíček
Iveta Fišerová

20. júna

1987

-

Marian Lovecký
Ružena Báštiová

27. júna

1987

-

27. júna.

1987

-

Miroslav Habrek
Magdaléna Kadlečovičová
RNDr. Marian Reichel
Ing. Viera Tomášková

27. júna

1987

-

Miloš Bartek
Iveta Belošičová
Milan Mezey
Olga Buchtová
Peter Horčička
Beata Ivicová
Milan Havran
Zita Pokorná
íuboš Beleš
Iveta Debnároyá

Jožef Salai
Jana Landlová

1. Brbúch Tomáš
2. Javorská Denisa
3. Ivanova Barbora
4. Frank Vladimír
5. Pavlíčková Petra
6. Jánošová Lucia
7. Gschwandtner Libor
8. Drahoš Adolf
9. Zelinková Veronika
10. Nemcova Martina
11. Toth Lukáš
12. Suchovská Júlia
13. Krhlová Zuzana
14. Janata Peter
15. Nemcova Miroslava
16. Jablonická Petra
17. Hartman Peter
18. Gurský Ján
19. Fišerová Lenka
20. Haraslínová Alexandra
21. Chrupka Juraj
22. Horínková Zuzana
23. Brauneckeč Marek
24. Zárecký Marek
25. Lachkovič Michal
26. Michálek Martin
27. Kovačičová Miroslava
28. Zálešíková Michaela
29. Kubiš Marian
30. Lachkovič Matej

16. februára 1987
26. februára 1987
27. februára 1987
1. marca
1987
5. marca
1987
6. marca
1987
7. marca
1987
1987
9. marca
22. marca
1987
28. marca
1987
1987
31. marca
1987
31. marca
6. apríla
1987
2. apríla
1987
1987
7. apríla
7. apríla
1987
1987
23. marca
12. apríla
1987
22. apríla
1987
1987
25. apríla
28. apríla
1987
1987
19. apríla
8. mája
1987
10. mája
1987
12. mája
1987
16. mája
1987
15. mája
1987
. 21. mája
1987
1987
19. mája
24. mája
1987
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3lánok 16
Skládky domových odpadkov
1. Miesto skládky určí stavebný úrad
komisionálnym výberom miesta /stave

niska/ po dohode s okr. hygienikom,
pričom vzdialenosť skládky od sú
vislej bytovej zástavby a verejných
komunikácií musí byť v súlade s mie
stnymi podmienkami.
2. Pri uskladňovaní odpadkov na verej-

K životnému jubiteu nášho rodáka —
národného umeica JOZEFA KÔSTKU
Jozef'Kôstka /narodený 29.1.19^2 v Stu-

Jozef Kôstka získal v priebehu
nasledujúcich rokov a desaťročí za svo
je diela rad cien a uznaní, z ktgr^ch
treba vyzdvihnúť titul laureata Stat
nej ceny Kl. Gottwalda z r. 1952, ti
tul zaslúžilého umelca udelený v roku
1962. Čestný titul národný umelec ude
lili J. Kostkovi v r. 1967. Velká je

na Vysokej škole umeleckého prienyslu
v Prahe v
1933-33. Sveje umelecké
štúdium zavŕšil v Paríži t^kde v roku

kladátelov, dlhoročným rektorom a pro
fesorom Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave: zakladajúcim členom Zvä
zu slovenských výtvarných umelcov.

Jeho meno a tvorba stali'sa trvalým ^
pojmom súčasného slovenského výtvarné
ho umenia a kultúry.
monumentálnym realizáciam /pomník Ví
ťazstvo umiestnený pred SF v Bratisla
ve realizovaný v r. 1946-49/.

nej skládke sú dopravovatelia povin
ní dodržiavať pokyny zamestnancov
/správcu smetiska/, ktorí sú povare
ní dozorom na skládke.
3. Pri uskladňovaní odpadkov na organi
zovaných skládkach treba postupovať
podlá prevádzkového poriadku smetis
ka.
4. Odvážať a ukladať domová odpadky a
iné odpadové hmoty na iné miesta,
než sú na tieto účely vyhradená,
nie je prípustné.
5. Organizácie a občania, ktorí vyváža
jú na verejné skládky priemyselný,
alebo komunálny odpad, sú povinní
platiť správcovi skládky schválený
poplatok na jej udržiavanie.
ílánok 17
Účtovanie odvozu domových odpadkov
1. Odvoz domových odpadkov a ostatných
prác s tým spojených učtujú OPKS po
dlá platných cenových predpisov.

Vvdato Miestne kuttúrne stredisko v Stupave.
Povolené O N V Bratisiava-vidiek
— odb. kult. pod. čís. Kutt. 3-15/m -19H 4.

Nepredajné!

Z histórie boja KSČ v Stupave
— za sodátnu spravodiivosť /pokračovanie/

S výstavbou sa za počalo v čase,
ked vznikla svetová hospodárska kríza,
v jej dôáledku sa zastavili fabriky.
Nezamestnanosť narastala hrozivým tem-

Ako sa ukázalo stranícka organizá
cia mala správne zameranú svoju cinnoď
z ideového a politického hľadiska a
svojimi opatreniami ju aj v dennom ži
vote uskutočňovala. Preto si veľmi
rýchlo získala robotníkov, malých roľníkov a najchudobnejších obyvateľov
obce. To sa prejavilo aj na výsledku
volieb v roku 1925, ked získala naj
viac hlasov. Miestnym orgánom - notár
skemu úradu a žandárom, nebol ľaho
stajný rast popularity straníckej or
ganizácie v Stupave. Preto zastrašova
li voličov, ktorí boli rozhodnutí odo
vzdať hlas pre kandidátku komunistic
kej strany vo voľbách do obecných zastupitelstiev v roku 1927. Krátko pred
týmito voľbami bezdôvodne pozatvárali
viacerých komunistov na niekoľko dní.
Dosiahli ovplyvnenie mienky niektorých
voličov o komunistickej kandidátke, čo
sa prejavilo na výsledku odovzdaných
hlasov, ktorých bolo menej v porovnaní
s voľbami predošlými.
^ Aj napriek tomu druhým miestosta-

be cementárne. Zásluha zato sa prisu
dzovala advokátovi Ivanovi DEREROVI,
že stupavským robotníkom dal prácu. Tú
to demagógiu zámerne rozširovali oportunisticki predáci miestnej reformis
tickej organizácie, získať takto poli
tický vplyv na robotníkov. V akutočlen za predpokladu, že aj v krízovom
období musel vložený kapitál UNION
banky na jej výstavbu dosiahnuť zisk.
A tento bol zaručený v' kvalitných su
rovinových zdrojoch, v lacných pracov
ných silách a výhodnej doprave s blíz
kosťou ku priemyselným strediskám.
Tieto faktory rozhodovali o možnosti
vyrábať kvalitný cemant a dať možnosť
jeho odbytu. Dr. DERER, pravicový so
ciálny demokrat, veľký odporca komu
nizmu tiež neobišiel nasucho^ Za jeho
advokátske služby pri xosúladovani
ziskuchtivých záuj=ov medzi UNION banKčs, čo bola na tú dobu značná suma
peňazí. Grof Károlyi a Dr. Dérer sa
stali akcionármi cementárne.

straníckej organizácie OPAVSK^ Jozef^a
členovia v obecnom zastupiteľstve za
komunistickú stranu boli ZYolení malo
roľníci J M Z A Anton a IVAK Štefan a ro
botník STEPA Pavel st. Dokladom o tom
to je tablo všetkých členov obecného
zastupiteľstva z uvedeného volebného
obdobia, ktoré sa dodnes zachovalo.
sa usilovala zjednocovať všetíty sily
robotníkov a malých roľníkov, aby sa
mohli riešiť problémy, v ktorých sa títo nachádzali. Za účelom budovania jed
noty boli využívané také príležitosti
ako bolo organizovanie spoločného uspo
riadania prvomájových osláv so.sociál-

š T E F A Pavel
robotník, zakladajúci
člen KSČ "BUŇKA LENIN"
1925
člen obecného zastupi
teľstva za KSČ r.1927
nodemokratickou organizáciou. Úsilie o
spoločný postup dvoch robotníckych
kratov - však narážal na mnohé prekáž
ky, ktoré vychádzali najmä od niekto
rých oportunistických predákov soc.dein
strany. K vytváraniu jednotného postu
pu predsa len postupne dochádzalo.
Nutnosť po jednote bola vyvolávaná pre
hlbujúcimi sa rozpormi kapitalistické
ho zriadenia, prehlbovaním vykorisťolých roľníkov, čo sa obzvlášť prejavi
lo v období svetovej hospodárskej krí
ku vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia
CSR, čo vyvolávalo oprávnené obavy,

0 P A V S X í Jozef
murár, prvý predseda
KSČ "BUNKA LENIN"
1925
miestostarosta za
KSČ v roxu 1927

M č Z A Antonín
maloroľník,zakladajúci
člen KSČ "BUŇKA LENIN"
1925
člen obecného zastupi
teľstva za KSČ r.1927
ako to aj neskorší vývoj potvrdil, o
bezpečnosť republiky.
V Stupave došlo k významnej udalosti
koncom roku 1929 končilo sa s výstav
bou cementárne a v roku 1930 došlo k
zahájeniu výroby portlanského cementu.
Táto udalosť citeľne ovplyvnila vývoj
spoločenských a sociálnych pomerov v
Stupave a okolí.
Cementáreň bola postavená na
pozemkoch ggófa Károlyiho. Za predaj
pozemkov grof obdržal veľkú sumu peňa
zí, okrem toho získal aj členstvo v
správnej rade. Záujem postaviť cemen
táreň mala banka UNION na ktorú bol za
interesovaný aj rakúsky kapitál.

ne prejavoval v tom, g,e priesyselná
výroba cementu sústreďovala robotníkov
na pracoviská, ktoré boli navzájom na
seba závislé - hliník, kameňolom a fi-

obranu proti kapitalistickému vykoris
ťovaniu. Cementáreň dalej mala aj pozi
tívny vplyv na spoločenský život v Stu-

I V Á K Štefan
maloroľník n a k l a 
dajúci člen KSČ
"BUKKA LENIN"
1925
člen obec.zast.za
KSČ rok 1927
roká základňa organizovanej mládeže,
najmä robotníckej. Jej aktivita sa pre
javovala v kultúrnej oblasti telový
chovnej činnosti v Robotníckej telo
cvičnej jednote. Pravidelne sa hrávali
divadla, dobre bola navštevovaná aj ro
botnícka knižnica. Medzi robotníckou
mládežou angažovanú činnosť vyvíjal ako jedinný učiteľ Ján.Nálepka. Zaslústrane zasa toto robotnícke prostredie
ovplyvňovalo vlastenecké cítenie Jána
Nálepku. Nepochybne prispelo k tomu,
aby sa mohol v osudovej chvíli svojho
života a boja našich národov dôsledne

3

nu pokroku v protifašistickom boji, ako to urobil na Ukrajine, ked ako dô
stojník slovenskej armády prešiel k
sovietskym partizánom. Je treba oceniť
aj tú skutočnosť, že ako pri výstavbe
cementárne, tak i v jej prevádzke pra*
covalo viacero českých kvalifikovaných
robotníkov a majstrov od ktorých stuky pre výrobu tak i zo života robotní
kov v Čechách. To malo kladný vplyv na
formovanie.a prehlbovanie bratského
vzťahu k českej robotníckej triede.
Takto popri pôsobení činnosti
straníckej organizácie "BUÍtKA LENIN"

níckeho cyslenia, ktoré malo určujúci
vplyv pre Stupavu a okolie, ako to aj
vývoj udalosti v tridsiatych rokoch až

mi v Stupave zúčastňovali aj*komunisti
zo Záhorskej Bystrice a dalších okoli
tých. obcí. Spoločný jednotný postup
najviac zabezpečoval úspešné riešenie
oprávnených požiadaviek pracujúcich.
Týmito otázkami sa zaoberal aj VI.
zjazd Komunistickej strany Ceskoslo-

kej^or^anizácie B U & A LENIN Stupava,
uloženu u s.„Jána Volnara, poverení sú
druhovia K. Sindelár a Pavel Stefa ml.

Tak napr. na verejnú schôdzu strany v
roku 1937 bol delegovaný spisovateľ s.
Ján PCľlCAN. Predniesol prednášku o
hrdinskom boji španielskeho ľudu. Po
bojovali na*strane španielskeho ľudu.
Zo zbierok sa vyhotovili balíčky ciga
riet, ktoré im boli posielané a^ s lis
tami, v ktorých bola vyslovovana morál
na podpora k ich rozhodnutiu bojovať
na strane španielskeho ľugu. Zo Stupa
vy sa zúčastnili bojov v Spenielsku
Jozef SOBOLIT, na ktorého adresu bola
posielaná uvedená organizovaná pomoc.
Koncom roka 1937 ďv KSČ vytýčil
úlohu budovania jednotného ľudového
frontu na obranu republiky a zabezpe-

nebude ^elej gracovať. vFaka spoločné
mu postupu gróf Károlyi bol nútený
zvýšiť mzdu z troch na päť korún.
Svetová hospodárska kríza 1929 1933 mala za následok rast nezamestna
nosti, zhoršovanie sociálneho postave
nia robotníkov a malých roľníkov. So
ciálna tvrdosť sa osobitne prejavovala
v robotníckych rodinách, v ktorých ži$'

tt'"

Qe ju uložiť na neznámom mieste. Pavel
Stefa ml. sa podujal zástavu uschovať
u seba, keáže boli u neho aj ostatné .
stranícke materiály, ako pečiatka,
skrinka a dalšie. Uvedený materiál bol
potrebný pre ilegálnu prácu straníckej
organizácie a preto jeho bezpečné ukrý-

na Pavla STEFU, i so švagromJTOTHOM

nasledovali, naj]pä potom^ ked došlo k
zatknutiu Pavla Stefu ml., žandári ne
vedeli nič nájsť, protim knižky sa čí
tali a protifašistické l§táky s§ roz
množovali a rozširovali dalej. Červená
zástavy bola bezpečne ukrytá až do prí
chodu Červenej armádg a prvé jej legál
ne použitie bolo, ked pod touto zásta
vou boli 4.4.1945 pochovaní vojaci CA,
ktorí padli v boji za oslobodzovanie
Stupavy.
Nástupom fašizmu k moci bolo zne
možnené prevádzať legálnu činnosť, ale
činnosť KS sa nezastavila. Musela však
vo svojej činnosti uplatniť nové formy
práce.
Po zasadnutí Oblastného výboru
strany v Bratislave v oktobri 1938, ilegálne vedenie strany v Bratislave
ta^ aai do mesiaca poverilo s. Jozefa
VEČERU osobne odovzdať základnej orga
nizácii v Stupave inštruktáž k ilegál
nej práei.
Do Stupavy v tom čase prichádzali aj
další súdruhovia vo veci organizovania
ilegálnej protifašistickej činnosti.
Boli to súdruhovia : HORÁK Bedrich,
SABO Ján,a DOBRUČKÝ Viliam, avšak sú
stavne bol v straníckom kontakte so
stupavskou organizáciou po celú dobu
fašizmu s* Jozef VEČERA.
/pokr.v budúcom č í s l e / ^ ^ ^ Stupave

Cementáreň Stupava
kej organizácie bol zvolený v ^oku 1933
pomerne mladý robotník súdruh Skrovan
Albert, ktorý mal'pracovnú príležitosť
v Stupave. Avšak ani v čase pôsobenia
svetovej hospodárskej krízy, marxistioťažlivosť na robotníkov a malých roľ
níkov. Najuvedomelejší z nich rozširo
vali rady KSC. V tom čase do Komunis
tickej strany v Stupave vstúpili robot
níci : Alojz Maroš, Ján Brbúch a malo
roľníci Kovačovský Ján, Malec Albert.
Rozširovaním členskej základne,
ku 1937 k výraznému oživeniu činnosti
straníckej organizácie. Boli to súdru
hovia :
„
„
,
Jánoš Arnold, Bobák gtefan, Sindelár
Karol, Stefa Pav§l, Stefanovič J á n ^
Chalúpka Jozef, Skrovan Tomáš, Harsáni
Teofil a Sonnenschein Valter.
Nad republikou sa stále viac sťa
hovali mraky bezprostredného fašistic
kého ohrozenia a toto rozhodnutie mla
dých robotníkov vstúpiť do komunistic
kej strany bolo príkladným činom a pre
svedčivým dôkazom ideového a politické
ho uvedomenia. Na riadnej schôdzi v ro
ku 1937 za predsedu straníckej organi
zácie bol zvolený s. Arnold Jánoš.
Pre formovanie komunistického uvedomenia, najmä mladých súdruhov, ma
lo mimoriadny význam vysielanie a pra
videlné počúvanie^ moskovského rozhlasu

Na mladých robotníkov pred ich
vstupom do KŠ Stupava, kladne vplývala
politická výchova uskutočňovaná v or
ganizácii RTJ. Tú veľkú výchovnú čin
nosť vyvíjal najmä učiteľ Ján Nálepka,
hrdina ZSSR a SNP. Osobne viedol jed
notlivé hodiny cvičenia. Vyznačoval sa

ja 193S v Stupave. Tento 1. máj bol
prejavom jednotnej ideovej zomknutosti,
pod heslom " BRANIÍ a UBRÁNIŤ REPUBLI
KU PROTI FAŠIZMU". Aj účasť^ čo do poč
tu bola väčšia ako na predošlých prvo
májových oslavách. Na tomto prvom máji
pod komunistickou zástavou pochodoval
aj učiteľ Ján Nálepka v čele májového
sprievodu. Z osláv 1. mája v r. 1938

Mám rada cukríky, pretože sú sladké a
majú dobrú chuť. A ešte majú jednu vý
hodu, že kea ich veľa zjem, pokazia sa
mi zuby^ vypadnú mi a nebudem si ich
musieť čistiť a narastú mi krajšie a
lepšie. A bez zubov budem určite šuš
lať a nebudem musieť v škole čítať. A
sa zachovala skupinová fotografia, na
kedže aj^doma pri utieraní riadu musím
ktorej medzi robotníckou mládežou v
stále rečniť, nebudem musieť ani utie
strede, je učiteľ Ján NÁLEPKA.
rať riad, lebo nebudem môcť rečniť.
V
druhej polovici roku 1938, po Mamička mi totiž stále hovorí, že by
mníchovskej zrade, udalosti, ich vývoj
-&om bez rečnenia určite nemohla ani po
dostávali "rýchlejší spád". Došlo k
utierať riad.
rozbijaniu,Československoj republiky.
Cukríky súJLi^kom, lebo keJ si
Dňa 6. oktobra sa uskutočnilo nastole
nie fašistickej diktatúry. Komunistic
ká strana bola postavená pred nové.úlohy - prechod do ilegality.
Oblastný výbor strany, krátko
pred vydaním zákazu KSC, zvolal 9*okt.
1938 zasadnutie, rozšírené o zástupcov
vybratých ZO KSC. Za stranícku organi
Ale ja ich návidím.
záciu Stupava sa zúčastnil Pavel Stefa
Farebné cukríky, napríklad lentilml.„V hlavnom prejave, ktorý predniesď
ky jem tak, aby som nezjedla za sebou
s. Štefan Major, bola vykonaná hlboká
analýza domácej a medzinárodnej situá
cie, v ktorej sa Československo ocitla.

stranícke organizácie na prechod do ilegality. Hlavným bolo - zabrániť fa
šistickým úradom zmocnenia sa dôleži
tých straníckych materiálov - najmä
zoznamu členov strany, legitimácie a
pod.
Po skončení tohoto zasadnutia bo
la polícia na schodišti, kde previedla
osobnú prehliadku každého účastníka to-

vená mimo zákon, tým bol vyslovený zá
kaz legálnej činnosti.
ZO strany v Stupave, hneí po u-

a mal súdružský*vzťah ku všetkým, kto
rých viedol. Jeho kladné vlastnosti,
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Čo mám rada a prečo?

naraz viac cukríkov. Ako sa potom mám
odnaučiť jesť cukríky ?
Dá sa to vôbec, deti ?
Vladka Pšenková

Pred ukončením roku každý dobrý
hospodár si kladie otázku - aký bude
ten nový, nasledujúci rok, čo robil
dobre, nedostatočne, akých chýb a ne
dostatkov sa vo svojej práci dopustil.
Aj v naoe^ jednotke Pomocníkov Verej
nej bezpečnosti v Stupave v tomto du^
chu prehodnocujeme svoju prácu. Na
tieto a mnohé iné otázky by si mal od
povedať každý náš-člen a každý statoč
ný človek bez ohladu na to, kde a na
akom úseku pracuje a akým smerom bude
v nasledujúcom roku pracovať.
V priebehu tohoročných školení
našej jednoty sme si aj my členovia
PS - VB v Stupave kládli takéto otázky
Pri bilancovaní výsledkov našej spoloonej práce v rámci Obvodného oddelenia
Verejnej bezpečnosti Zohor sme konšta
tovali, že to bol pre nás významný roh
Pripomenuli sme si v ňom 35. výročie.
vzniku našej jednotky PS - VB Stupava.
Včas sme prikročili k rozpracovaniu
záverov XVII. zjazdu KSC a KSS na pod
mienky našej jednotky, čo nám umožnilo
urobiť aj včasné a neodkladné opatre
nia na ich realizáciu v praktickej čin
nosti. V náväznosti na uznesenia okres
nej a krajskej konferencie členov Po
mocnej stráže Verejnej bezpečnosti po
XVII. zjazde KSC sa stali základňou,
smernicou vylepšovania práee našej jed
notky v Stupave. V týchto intenciách
sa venuje neustála pozornosť rozširova
niu jednotky o nových pomocníkov, jej
politickému a odbornému rastu, zapája
nia sa do plnenia úloh našej jednotky
v Stupave. Na úseku celospoločenského
života - činnosti sa nám darí neustále
rozširovať a zlepšovať podmienky pre
výkon služby. Môžeme zodpovedne prehlá
siť, že rok 1986 bol práve na tomto úseku velmi prospešný. Je rozhodujúce,
že plnením tejto úloi^r sa významnou
mierou pričiňujeme o udržiavanie verej
ného poriadku a proti rozkrádaniu ma
jetku v socialistickom vlastníctve. To
však neznamená, aby sme upadli do sta
vu sebauspokojenia. Práve opačne, mu
síme sa usilovať vykonávať našu službu
zodpovednejšie, pristupovať náročnej
šie k plneniu vytýčených úloh a hladať
stále nové podnety - formy pre vylep
šovanie našej práce.
V tomto roku - druhom to roku ôs
mej päťročnice v celom národnom hospo
dárstve nás čakajú nelahké úlohy. Ich
splnenie si vyžaduje kus obetavej a
statočnej práce. To si musíme uvedomiť
práve teraz, nakolko to vyplýva z po
slania našej dobrovoľnej činnosti. Ked
však vykonáme z takéhoto pohladu po
drobnú analízu zistíme, že ešte nie je
všetko v poriadku, že ešte je čo na
právať a odstraňovať.
Predovšetkým pôjde o to zaoberať
sa otázkou vzájomných vzťahov medzi
členmi jednotky ako aj spoluobčanmi.
Predovšetkým si treba všímať ako sa do
držiavajú platné zákonné ustanovenia.
Zamyslieť sa budeme musieť aj nad otáz
kou, čo urobíme na úseku preventívnych
opatrení, aby sa dodržiavali zákonné
ustanovenia a predchádzalo sa porušo
vaniu verejného poriadku a trestnej
činnosti.
Pri takej velkej členskej zá
kladni akú má jednotka Pomocníkov VB
v Stupave, by nemal ani jeden člen
zabúdať na to, že hlavným činitelom
je nesporne človek, kvalita jeho my
slenia a konania. V súčasnosti je to
našou najdôležitejšou úlohou. Treba

neustále zvyšovať - skvalitňovať úro
veň každého jednotlivca a celého ko
lektívu - tvorivú prácu v celej jed
notke. V hlavných úlohách našej jed
notky po XVII. zjazde KSC a zjazde
KSS sme si vytýčili, že hlavnú pozor
nosť zameráme na ochranu majetku v so
cialistickom vlastníctve a majetku vo
vlastníctve osobnom. Preventívna vý
chova občanov sa dostáva do popred
ných úloh našej jednotky. Plne si uve
domujeme, že k dobrému výkonu služby
každého pomocníka VB je nanajvýš po
trebné dobre ovládať svoje práva a p<h
vinnosti. V praxi sa presvedčujeme čo
znamená neznalosť svojich práv a po
vinností, ako sa to odráža v názoroch
občanov na prácu a činnosť celej jed
notky, ako občania zvyknú zovšeobecňo
vať, prevážna negatívne porušenie
práv jednotlivých členov PS VB.
Velkej pomoci sa nám dostáva z
Obvodného oddelenia Verejnej bezpeč
nosti v Zohore a MNV v Stupave. Túto
pomoc si musíme plne uvedomiť a ne
sklamať dôveru, ktorú v nás vkladajú.
Pôjde predovšetkým o to, aby sme všet
ci členovia jednotky pomocníkov Verej
nej bezpečnosti v Stupave, pri príle
žitosti 35. výročia vzniku - ustanove
nia našej jednotky v roku 1952 uvedo
mili potrebu rozvoja politicko-spoločenskych metód riadenia a našej zod
povednosti za úspešný rozvoj našej
spoločnosti v socialistickej vlasti.
Nezabúdame ani na tých, ktorí sa
v prvých rokoch po ustanovení našej
jednotky pričinili o jej rozvoj. Tak
napríklad treba oceniť obetavú prácu
súdruha Tomáša Grambličku, ktorý od
roku 1954 bol vedúcim jednotky až do
roku 1986. Za ten čas naša jednotka
pomocníkov Verejnej bezpečnosti v Stu
pave sa umiestnila v socialistickej sú
ťaži ako Vzorná jednotku roku 1962. V
tejto súťaži sme sa čestne umiestnili
celkom päťkrát.
Teraz sa naša jednotka skladá z
11 členov a 3 zaslúzilých pomocníkov.
Priemerná veková hranica členov jednot
ky sa pohybuje okolo 40 rokov, čo dáva
predpoklady úspéšnosti zákrokov našej
jednotky ako celku proti rušitelom ve
rejného poriadku a páchateľom trestnej
činnosti, najmä trestnej činnosti ná
silnej.

Pozor na Miešte!
hladáva pre rekreáciu, zber lesných^
žujú sá aj kliešte^/Iiodes ricinus/^T""
ktorá v niektorých oblastiach našej
vlasti prenášajú vírus, zapríčiňujúci
zápal centrálnej nervovej sústavy, tzn
kliešťovú encefalitídu. Vírus kliešťo
vej encefalitídy koluje v prírode. No
siteľmi vírusu sú divoko žijúci cicav-

častňujú aj hospodárske zvieratá, kto
ré sa v týchto oblastiach pasú. Z tých
to zvierat sa vírus prenáša na človeka
kliešťom, ktorý sa infikuje vírusom
pri cicaní krve zo zvieraťa. Človek sa
infikuje prisaním kliešťaťa, ktorý je

falitíde.

^

^

Slénom jednotky PS VB v Stupave
som od roku 1956 a v roku 1986 som bol
poverený riadením a vedením tejto jed
notky. Pri príležitosti 42. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou ar
mádou sme si všetci členovia našej jed
notky predsavzali nesklamať dôveru HNV
v Stupave ako aj dôveru Obvodného odde
lenia Verejnej bezpečnosti v Zohore
vkladanú do našej práce a činnosti pri
ochrane verejného poriadku a v boji
proti trestnej činnosti.
Moza Ján
vedúci jednotky PS-VB
v S t u p a v e
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lí. Preto investor alebo ním po
verený a splnomocnený projektant
vždy prejedná otázku stanovišťa

Článok 12
Odvoz domových odpadkov
1. Domové odpadky v Stupave pravidelne
odváža OPKS Bratislava-vidiek v Ma
lackách zo zberných nádob na zákla
de jednorázovej povinnej prihlášky
majiteľa, správcu domu /výnimočne
užívateľa/ okrem tých častí, kde
pravidelný odvoz nie je zavedený.
Domové odpadky sa odvážajú pravidel
ne podľa pracovných plánov, najme
nej však raz týždenne.
2. Ak neobjednal majiteľ, správca ale
bo užívateľ domu - bytu pravidelný
odvoz odpadkov u OPKS Malacky, za
bezpečia tento služby OPKS na prí
kaz odboru výstavby, obchodu a MH
MNV^na náklady majiteľa domu. Pre

domových odpadkov, vyskytujúcich sa
najmä na sídliskách. Z hygienického
hľadiska je tento odpad, v ktorom
sú i zbytky jedál a skazené potra
viny, ktoré pri diaľkovom vykurova
ní nie je možné v domácnosti likvi
dovať, omnoho závadnejší. Organické
látky, nachádzajúce sa v odpade,

stávajú majetkom OPKS.
-3. Mimoriadny odvoz sa vykonáva :
a/ u domových odpadkov, ktoré nie
je dovolené ukladať do zberných
nádob /vid II.článok l,odat.3
štatútu/ na náklady toho, koho
činnosťou tento vznikol. Takého
druhu odpadky sa vyvážajú len do
priestorov určených odborom vý
stavby MNV.
Článok 13

1. Majiteľ objektu je povinný objednať
u OPKS odvoz domových odpadkov o uvedením počtu zberných nádob tak,
aby k miestu nakládky bolo čo naj
bližšie, zabezpečiť riadne usklad
nenie odpadkov a dbať, aby tieto bo
li na odvoz riadne pripravená.

Článok 14

- rôzne vyradené predmety a hmoty,
ktoré sa vyskytujú pri obvyklom
hospodárení v domácnosti.
3. Do domových odpadkov nepatria naj
mä :
- zberné suroviny, ako kov^, papies
textil, guma, korok, f lase, kostj,
kožky a perie, ktorých zber je po
dľa vyhl.č. 335/1954 u.v. a vlád.
nariadenia č. 68/1960 Zb. organi
zovaný,
,
- odpadky vhodné na kŕmenie hospo
dárskych zvierat podľa vyhl.číslo

190/1954

^

,

Umiestnenie zberných nádob
1. Majiteľ alebo správca domu je povin
ný vybrať mieste pre zberná nádoby
tak, aby boli prístupné, odkial me&no bez časových strát a zvláStnyeh
ťažkostí nádoby vynášať. Pri určení

- uhynuté zvieratá a látky odpudzu
júce
- odpadové oleje, pohonné hmoty a
tekuté palivá
- tuky a mazadlá
- tekuté látky prchavé, žieravé,
ľahko zápalné alebo výbušné
- látky jedovaté a zdravotne závadný odpad, napr. zo zdravotníckych
zariadení a ľudskému zdraviu škod-

ťa boli hladké a ľahko čistiteľ
né
f/ pre zberné nádoby umiestnené v

ny a donášky verejných odpadkov
a donášky odpadkov z priľahlých
domov
h/ bol k nim zabezpečený dostatočne
široký prístup
nádob od miesta nakládky nebola
pokiaľ je to možná vo väčšej
vzdialenosti než 10 m a bol k
nim bezpečný a dostatočne široký
prístup
j/ pri novej výstavbe sídlisk inves-

spôsobovali hygienické a estetioké závady a aby zberný voz mohol
Odstránenie takýchto odpadkov pod
lieha zvláštnym predpisom a pokynom.

2

.

Článok 15

sa ô to, aby odpadky boli v zber
ných nádobách riadne pripravené na
odvoz. Domové odpadky sú riadne

b/ je umožnený prístup kjiádobám,
c/ sú uložené a upravené tak, aby
ich bolo možné bez mimoriadnych
ťažkostí vysýpať.
2. Pri ukladaní domových odpadkov do
zberných nádob treba nádoby napl
ňovať postupne a nie je dovolené
ich preplňovať.
3. Do nádob nie je dovolené ukladať
hmoty a odpadky, ktoré nepatria do
domových odpadkov /článok 1 odst.3/í
Nie je aalej dovolene do zberných
nádob sypať horúci popol alebo škváru a vodou ich tam polievať, ukla
dať odpadky mimo nádoby, alebo pou
žívať zberné nádoby na iné účely.
4. Vlastník domu a OPKS musí dbať, aby
domové odpadky boli odvážané včas a
nedochádzalo k preplňovaniu nádob a
k znečisťovaniu stanovišťa v dôsled
ku oneskoreného odvozu.
(Pťkraŕn;ič.'<tr)

i -h

mety, odpadky prevádzok skladíšť,
predajní, poľnohospodárskych usad
lostí, škvára a odpadky z podni
kových kotolní, tekuté látky, ky
seliny a pod.
0 odvoz takýchto látok sa starajú
prevádzkovatelia na miestaurčené
MNV, buí v rámci vlastnej činnosti,
alebo objednávkou u OPKS Bratislava-

na okraji vozoviek len po dobu ne
vyhnutne potrebnú pred vyprázdnením
nádob a aby boli odnesené späť na
pôvodné miesto.
5. Vyhradené miesto zberných nádob udr
žujú v riadnom stave trvalí užíva
telia, vlastníci alebo správcovia
objektov na svoj náklad.
6 OPKS je povinný aspoň 1 raz ročne
/hlavne v letných mesiacoch/ vyko
nať dôkladnú dezinílkáciu smetných
nádob, na náklad majiteľa.

Povinnosti majiteľa objektu

2. Počet potrebných zberných nádob pre
odvoz domových odpadkov určí majitaK
domu, re'óp. iného objektu po dohode
s OPKS podľa množstva očakávaného
odpadu a frekvenoie jeho odvozu.
2 razy týždenne tam, kde je to po
trebné a ich likvidáciu jednotne
určeným spôsobom.
2. Za domové odpadky sa považujú s vý
nimkou vecí vymenovaných v odst.3,
v sypkom stave, ktoré je možné bez
ťažkostí vysypať a nepoškodzujú
nádobu,
- smeti

ným hygienikom.
2. Vyhradené miesto zberných nádob ur
čí majiteľ po prerokovaní s domovým
dôverníkom a OPKS.
3. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemož
ňujú alebo podstatne sťažujú prí
stup k vyhradenému miestu pre nádo
by, je majiteľ domu povinný posta
rať sa o ich vynesenie až na miestq
kde je prístup možný a postarať sa
o uloženie na patričné miesto.
4. Pri odvoze odpadkov je povinný OPKS
zabezpečiť, aby zberné nádoby boli

prísť do ich bezprostrednej blíz
kosti. Inak OV I.TNV s.tavbu nepovo

