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ÚP, ochrany ŽP, dopravy, energe

prístrešky, pergoly, detská ihrjs-

tiky a vodného hospodárstva !CH

ká, lavičky, vodná plochy, fontá

Vydaná územná rozhodnutie podla

ny, sochárske diela a pod. Miest

Zák.5. 84/1985 Zb. a vyhl.číslo

nu zeleň tvoria aj uzavretá sú

153/1959 Úv. podmieni okrem os

kromná, okrasná a ovocná záhrady

tatných náležitosti o riešenie

pri rodinných domoch, inštitú

a zistenie výstavby zelenýoh

ciách a podnikoch.

plôch. Konoepcla tvorby zelene
bude vychádzať zo spracovaného

III. MIESTNA ZELEŇ
Článok 19

generelu, ako súčasti SÍľP.

Rozvoj, údržba a ochrana miestnej

Príprava územno—plánovacích podkla-

z e l e n e __________________________

dov a projektovej dokumentácie

cie zvelaiovanla obce MNV zabez

1. Úprava plôch pre tvorbu zelene

pečí projektovú dokumentáciu a

Miestna zeleň má pre dotvára

2. pri vytváraní zelene v rámci ak

musí byť premietnutá do plánu

odborný dohlad prostredníctvom

ný význam, ktorý neustále rastie,
lebo tvorí jednu z dôležitých zlo

pri všetkých investíciách byto

organizácie, alebo osoby ním ur
čenej.

žiek rozvoja bývania a prispievania

inej účelovej výstavby v obci.

k vytváraniu kultúrneho životného

Zeleň musí mať osobitnú projek

ketových prác musí byť zámer pri

prostredia občanov. Pre obyvateľov

tovú dokumentáciu, ktorá je sú

tvorbe, alebo na jej úpravu,respt

našej obce je zeleň nepostrádatelná

časťou komplexnej dokumentácie

zrušenie zelene osobitne prejed-

pre vytváranie nutných zdravotných,

stavby /objektu/, alebo je spra

naný z hľadiska ochrany prírody

nie životného prostredia mnohostran

vej, občianskej, priemyselnej a

3. Pre zabezpečenie prípravy a pro-

hygienických a mikroklimatických

covaná ako samostatná projekto

cic. pamiatkovou správou, z hla-

podmienok života a je nenahraditeľ

vá dokumentácia. Územný rozsah

diska prevádzky a údržby odborom

ným predpokladom pre osvieženie, re

týchto úprav bude určený v nad

výstavby, obchodu a MH MNV Stupa-

kreáciu a odpočinok po práci. Plní
tiež úlohu v estetickom usporiadaní

väznosti SÚP odborom výstavby,

našich domov /sídliska/, priemyslo
vých objektov a ostatných spoločen
ských zariadení, či zdravutníckych,
výchovnýoh, alebo rekreačných.
Článok 18
Pojem, význam a klasifikácia zelene
1. Zeleň je organickou súčasťou ob
ce, upravuje jej hygienická a
mikroklimatická podmienky. Je dô
ležitou podmienkou pre osvieže
nie, rekreáciu a odpočinok pracu
júcich. Zohráva úlohu pri výtvar
nom usporiadaní obce.
2. Za zeleň sa považujú ucelená sú
bory stromov, kríky, trávniky,
kvetiny, ojedinelá rastúca dre
vina i nádoby ao zeleňou. Súčas
ťou týchto ucelených súborov ze
lene sú aj príslušná doplnková

(Pokr n;i 2. *<tr.)
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2. Projektovú dokumentáciu na vytvá
ranie verejnej a vyhradenej zele

( Tpotty. 1 1.

ne je povinný investor, alebo z

va. V rámci prípravných a projek

jeho poverenia na základe inves

tových prác súčasťou projektovej

torom danej plnej moci prejednať

dokumentácie musí byť spracovaný

projektant s OV.

osobitný projekt na ochranu
vzrastnej zelene. Zámer tvorby
novej zelene musí byť z hľadiska

3. Pri vytváraní zelene v rámci ak
cie zveIa3ovania miest a obcí je
M N V povinný zabezpečiť odberný

územného plánovania osobitne od
súhlasený OV MNV.

dohľad rozpočtovej organizácii,
vykonávajúcej správu verejnej

4. Každý projekt tvorby zelene, ú-

zelene.

pravy a zrušenie zelene po prejednaní a odsúhlasení bodu 3 mu
sí byť odsúhlasený s konečnou
platnosťou OV.
Článok 20
Tvorba zelene

4. Podniky, úrady a inštitúcie, ma
obchodov sú povinní zeleň udržo
vať, zvelaiovať a účelne rozši
rovať.

úpravu zelene zabezpečujú inves
tori vo svojom pláne, ako neod

Ochrana zelene
1. Zakazuje sa akékoľvek poškodzo
vanie zelene, kvetinových záho

5. Investor chodníkov je povinný
pre výsadbu stromov ponechať o-

1. Prostriedky na tvorbu zelene a

Článok 22

jitelia budov, obytných domov a

nov, stromov, kríkov, trávnikov
a iných ochranných porastov v

tvory o vnútornej svetlosti 80

zmysle príslušných zákonných u-

cm.

stanovení o ochrane prírody.

6. Investor je povinný zabezpečiť

2. Zakazuje sa na plochách verejnq]

deliteľnú súčasť investícií a ne

vyhovujúce podložie, hospodárne

zelene umiestňovať informačné a

smú byť použité na iné práce.

zaobchádzanie s ornicou a dodr

reklamné tabule bez súhlasu

Tvorba zelene sa musí uskutočňo

žiavanie stanovenej vrstvy kva

vlastníka - spravovatela zelene

vať podľa sohváleného projektu s

litnej ornice.

a povolenia OV MNV podľa $ 55

rešpektovaním schválenej urbanis
tickej koncepcie. Zoánovadw-ŕ
technický dozor zabezpečuje in

7. Pri stavebných prácach a iných

vyhl.č. 144/1955 Ú.v.

prácach treba dbať o to, aby k

3. Výrub stromov vo verejnej zeleni

vestor. Za účelom kontroly kva

poškodeniu zelene prišlo len v

lity technického dozoru investo

nevyhnutnom rozsahu.

alebo vyhradenej zeleni sa zaka
zuje. Vo výnimočných prípadoch

ra pri budovaní verejnej zelene,
M N V určí osobu alebo organizáciu,
s ktorou je povinný pracovník po
verený technickým dozorom inves
tora spolupracovať. Za týmto úče
lom tiež zabezpečí prostredníc
tvom O V M N V výkon štátneho sta
vebného dohľadu podľa $ 33 vyhl.
č. 144/1959 Úv.

/stromy udumreté, odumierajúce,
Článok 21
Údržba zelene
1. Za rozvoj a údržbu zelene zodpo

ohrozujúce bezpečnosť a pod./
povolenie k výrubu dáva OV.
4. Nahradiť škodu za spôsobené po

vedá organizácia, ktorá je jej

škodenie zelene je povinná oso

vlastníkom alebo spravovateľom.

ba, alebo organizácia, ktorá

Povinnosťou vlastníka - spravo-

škodu spôsobila resp. zavinila,

vateľa zelene je udržiavať zeleň

príp. rodičia alebo zákonní zá

a jej súčasti v riadnom stave sú

stupcovia nesvojprávnych osôb.

stavnou údržbou, opravou, ako i

5. Ak spôsobenú škodu dobrovoľne

starostlivosťou o čistotu, íalej

neodstráni osoba alebo organizá

je povinný zabezpečiť bezpečnosť

cia, ktorá je podlá článku 22

a schopnosť príslušných komuni

odst. 4 tohto štatútu povinná

kácii. K tomuto účelu je povinná

tak urobiť, vykoná to z povere

každá organizácia zabezpečiť si

nia MNV organizácia, poverená

príslušné finančné prostriedky a

správou verejnej zelene, alebo

dodávateľskú kapacitu resp. údrž

iná organizácia. Náklady s tým

bu robiť vo vlastnej réžii.
2. Vlastník - spravovatel zelene je
povinný udržovať zeleň takým spô
sobom, aby nebol rušený účel,
ktorému má zeleň resp. zelené

spojené sa vyučtujú buáí osobe alebo organizácii, ktorá škodu
zapríčinila, pričom sa uložia aj
sankcie, ktorých výšku stanoví
príslušný orgán.

plochy slúžiť. Pri údržbe sa mu
sí zabezpečiť dosádzanie zelene
tak, aby bol ideový charakter ko
laudovaného diela zachovaný.
3. Zásahy iných organizácii do jest
vujúcej zelene sú možné iba so
súhlasom spravovateľa zelene.
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Článok 23
Správa verejnej zelene
1. Správu a údržbu verejnej zelene
vykonáva a zabezpečuje jej vlast
ník resp. spravovatel.
/pokračovanie v budúcom čísle/

Z histórie boja KSČ v Stupave
— za sociáinu spravoďivosť JÍN

NÁLEPKA

činnosť na telovýchovnom a kultúmo
osvetovom poli.

- učiteľ,

partizánsky veliteľ, hrdina ZSSR

Aby sme pochopili činnosť Jána
Nálepku ako jednoho z organizátorov
záujmovej činnosti mládeže v Stupa
ve, ale aj ako bojovníka za zásadné

20. septembra 1987 si pripomí
name nedožité 75—te narodeniny Jána
Nálepku, učiteľa, partizánskeho velitela, hrdinu ZSSR a SNP, člena
KSSZ.
Ján Nálepka sa narodil v Smi
žanoch, okr. Spišská Nová Ves, v ro
dine malého roľníka. Jeho otec Mi
chal Nálepka, skôr ako začal hospo
dáriť na roľníckej usadlosti, pre
šiel ako remeselník alebo robotník,
tesár a neskôr baník, Čechy, Poľsko,
MacĹarsko a USA. Bol to práve on,
svetaskúsený a vážený človek, ktorý
v mladom Jánovi ako prvý vzbudil
lásku k robotníckej a roľníckej prá
ci a zároveň ho vychovával k praco
vitosti, priebojnosti, odvážnosti a
túžbe po nových vedomostiach, k
vlastnostiam, ktorými neskôr, v do
spelosti vynikal.

reformy československého školstva a
neskôr aj bojovníka proti fašizmu a
za obranu republiky, musíme si aspoň
stručne priblížiť jeho svetonázorový
a politický vývoj a korene z ktorých
vyrastal.

Ä f 7'. . M *

ŕŕRD/ Y,4 ZS,SR
" A k o u č i t e ľ je J á n N á l e p k a d o k o n a 
l ý r e f o r m á t o r a k r i t i k , v k a ž d o m ohľ a d e p r v o t r i e d n y p e d a g ó g

Túžba po vedomostiach umocnená
nadaním, podpora miestneho učiteľa
Jozefa Mikolaja a pochopenie otca
/i ke3 by mal zo syna radšej roľní
ka/ priviedla J.Nálepku k učiteľské
mu povolaniu. V roku 1927 nastúpil
na Učiteľský ústav v Spišskej Novej
Vsi a v roku 1931, po jeho absolvo
vaní, začína sa jeho neľahká učiteľ
ská púť.

i nadriadené

mu

školské

orgány,

ktoré

neboli vždy naklonené.
Prav d a ,

a k o je to d o d n e s u u č i 

t e ľ o v d o b r ý m zvykom, a n i J . N á l e p k a
neobmedzoval

svoju p e d a gogickú čin

n o s ť i b a n a s t u p a v s k ú o b e c n ú ľ u dovú
školu.

Za p o m e r n e

k r á t k y čas si p r a 

cujúci v Stupave a na okolí mladého
u č i t e ľ a v e ľ m i o b ľ ú b i l i pre

Po krátkom učiteľskom pobyte v
Maríkovej a Bielych Vodách nastúpil
J.Nálepka 1.januára 1934 na učiteľ
ské miesto v Stupave.

... ".

T a k t o v t o m čase h o d n o t i l i N á l e p k u

jeh o m i 

moriadny pracovný elán a rozsiahlu

V
tejto súvislosti treba kon
štatovať, že cesta J.Nálepku ku ko
munistickému politickému presvedče
niu a marxisticko-leninskému sveto
názoru bola dlhá a ťažká, ale pocti
vá. Objektívne okolnosti, ako sku
točnosť, že v čase jeho detstva ne
jestvovala v Smižanoch organizácia
KS?, spôsobilo, že sa nedostal do
osobného kontaktu s organizovanými
predstaviteľmi revolučného robot
níckeho hnutia. K tomu dochádza až
za jeho pôsobenia v Stupave. Výcho
va na učiteľskom ústave a pomerne
malé životné skúsenosti mali za ná
sledok, že u neho pomerne dlho pre
trvávali ilúzie o možnostiach buržoáznodemokratického československého
štátu. Pravda, v stupavskom prostre
dí a najmä v blízkosti priemyselnej
Bratislavy nemohol J. Nálepka zos
tať k robotníckemu hnutiu ľahostaj
ný*

pehy.

Pôsobenie na Obecnej ľudovej
škole v Stupave bolo dôležitou eta
pou v Nálepkovom živote. Z tohto
zorného uhla možno posudzovať aj
mnohé závažné momenty v jeho činnos
ti a v myšlienkovej orientácii v
posťupavskom období. Obdobie jeho
činnosti v Stupave sa stalo skúšob
ným kameňom morálnej a politickej
vyspelosti a životným rozhraním mla
dého učiteľa. Vyznačuje sa všestrai^
nou Nálepkovou aktivitou a pokroko
vým vývojom jeho myslenia.
Ak hodnotíme J.Nálepku ako pe
dagóga, mal všetky vlastnosti ľudo
vého učiteľa. Svoje povolanie nikdy
nebral formálne, zamestnanecký, ale
vždy pristupoval zodpovedne k rie
šeniu problémov školy a výchovy.
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V ton čase rečnil na schôdzach a
vystupoval v tlačí za obranu repu
za sociálnu spravodlivosť
bliky a odhaloval jej nepriateľov.
Uvedomoval si nebezpečenstvo, kto
íť t3 H g < rv < -. t . O
S)
ré nrozilo naším národom po mníV
stupavskom období svojho ži
cnovsko= diktáte. V jeseni roku
vota J. nálepka pôsobil predovšet
1938 pred mobilizáciou dobrovoľne
kým v telovýchovnej organizácii so
narukoval na obranu vlasti. Stu
ciálnodemokratickej strany Robot
pavská krelikáma reakcia počas
nícka telovýchovná jednota /RTJ/.
mobilizácie využila jeho neprítom
Tu bol činný nielen ako cvičitel,
nosť, ako z dokumentu, ktorý bol
ale aj ako organizátor krúžkov ľu
zaslaný Školskému inšpektorátu
dovej umeleckej tvorivosti a propa
Bratislava III. vyplýva, vládny
gátor pokrokových myšlienok. Nacvi
komisár na spoločnej schôdzi s po
čoval tu divadelné predstavenia a
radnou komisiou dňa 26.XI.1938 sa
športové vystúpenia s mládežou, or
ganizoval besedy o literatúre.
V stupavskej RTJ vtedy angažovanú
ľ T P O K ) C 0 H H f i- . . a r 0 f:0 K 3 3 A
politickú činnosť vyvíjali mladí
robotníci Š.Jánoš, P.Šteía, A.Jánoš,
J.Talač, J.Haršáni, F.Toth, Š.Maden
2 hist&rie boja KSČ v Stupave

T.Jelašič, T.Haršáni, VJĽader a 3alší. Spolupráca s robotníckym hnutím
v Stupave bola zákonitým dôsledkom
vývoja Nálepkového politického pre
svedčenia. Tu sa postupne presvied
čal o vyhranenom protiľudovom cha
raktere buržoázneho zriadenia a o
neoprávnených ilúziách sociálnode
mokratickej strany o ňom.
J. Nálepka sa počas svojho po
bytu v Stupave výrazne angažoval aj
v oblasti boja za zásadnú prestavbu
československého školského systému.
Pozoruhodné sú najmä jeho názory na
otázky cirkevnej politiky, predovšákým v školskej oblasti. Je známe,že
uvážene, ale rozhodným spôsobom od
mietal spiatočnícku cirkevnú poli
tiku v sociálnej i výchovnej oblas
ti. Jej vládu a vplyv najmä na cir
kevných školách odsudzoval ako zá
kladnú brzdu progresívneho vývoja
človeka. Preto tak uvedomele a pre
svedčivo dáva svojim nyšlienkam
realistickú náplň vo forme nástoj
čivej požiadavky poštátnenia škôl.
J. Nálepka vyvinul mimoriadnu
aktivitu v čase, keo španielsky
ľud hrdinský bojoval proti fašis
tickej agresii. Organizoval mani
festačné schôdze a finančné zbier
ky na pomoc španielskym antifašis
tickým bojovníkom.
Blížiace sa kritické predmní
chovské udalosti podnietili Nálep
ku k zvýšeniu aktivity v radoch
pokrokových a na obranu vlasti pev
ne odhodlaných ľudí. Veľmi pozorne
sledoval stále silnejúcu agresivi
tu HSÍS a karmasinovskej Ke-patenDeutsche Par^ei, ktorá za p .dpory
mocného náporu hitlerovského fašiz
mu smerovala proti celistvosti re
publiky a usilovala o jej rozbitie.

uzniesol, aby učiteľ J. Nálepka na
tunajšej Obecnej ľudovej škole v
Stupave po návrate z vojenskej služ
by nebol viac do školy pripustený a
nebolo mu dovolené íalej vyučovať.
Dôvody : "učiteľ J. Nálepka počas
jeho pôsobenia na tunajšej škole vy
chovával deti v protináboženskom du
chu, nedovolil im v jeho prítomnos
ti sa modliť. Taktiež sa exponoval
za sociálnodemokratickú stranu v
Stupave a bol veľmi horlivým odpor
com Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany, takže teraz za zmenených po
merov je jeho účinkovanie v Stupave
nemožné". Potom mu bol doručený pre
kladací dekrét do Nemeckej Poruby.
Prekladací dekrét vrátil 19.1.1939
na Ministerstvo školstva do Bratis
lavy. Rozhodol sa, že radšej zosta
ne v Stupave. Pre ochorenie sa pod
robil lekárskej prehliadke, bol uz
naný chorým s udelením trojmesačnej
zdravotnej dovolenky. Liečenie na
stúpil 1.marca 1939. V roku 1939
bol aktivovaný ako dôstojník Slo
venskej armády.
Po napadnutí Sovietskeho zväzu
v júni 1941 hitlerovským Nemeckom,
slovenská armáda musela na príkaz
nacistického Nemecka a kolaborantskej ľudáckej vlády bojovať proti
Sovietskemu zväzu. Medzi vojakmi
slovenskej armády boli mnohí, ktorí
vedeli kde je ich miesto na východ
nom fronte. Medzi nich patril aj
kapitán Ján Nálepka. U dôstojníkov
a poddôstojníkov si rýchlo získal
dôveru. Z nich začal utvárať ilegál
nu skupinu. Po príchode na východný

front nadviazal spojenie so soviet
skymi partizánmi, ktorým všemožne
pomáhal a pripravoval prechod voja
kov slovenskej armády k sovietskym
partizánom, ktorý sa uskutočnil dňa
15.mája 1943. Vtedy sa kapitán Ján
Nálepka stretol s partizánskym ve
liteľom Saburovom. Á tak došlo dňa
18.mája 1943 k utvoreniu prvého
Československého partizánskeho od
dielu, ktorému sa Ján Nálepka stal
veliteľom.
Za úspechy, ktoré jeho oddiel
dosiahol v spoločnom boji proti ne
meckým fašistom celý partizánsky
oddiel dostal pochvalu v osobitnom
rozkaze generála Saourova z 18.jú
la 1943. Kapitán Ján Nálepka - Repkin dostal vyznamenanie Partizán
vlasteneckej vojny prvého stupňa.
Pri príležitosti 26.výročia Veľkej
oktobrovej socialistickej revolú
cie prijali slovenského učiteľa a
partizánskeho veliteľa kapitána
Jána Nálepku - Repkina za člena
Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu.
Padol hrdinskou smrťou dňa
16.novembra 1943 v bitve o mesto
Ovruč, kde je aj pochovaný. Prezí
dium Najvyššieho sovietu ZSSR dňa
2.mája 1945 en udelilo in memoriam
titul hrdina Sovietskeho zväzu. Aj
naša republika ocenila jeho zásluhy,
dostal in memoriam najvyššie vyzná—
menia : Rád bieleho lva a titul hr
dina Slovenského národného povsta
nia.
školy, ulice, námestia, viaceré pod
niky, inštitúcie a pod. V Spišskej
Novej Vsi, v Stupave a v Ovruči mn
odhalili pamätníky.
Je povinnosťou najmä mladej'
generácie dbať neustále o jeho paPhDr. Síkora CSc.
UML UV KSS

SÚŤAŽ

E

Miestne kultúrne stredisko v Stupa
ve vypísalo pri príležitosti 70.vý
ročia VOSR výtvarnú súťaž pre vý
tvarníkov - amatérov v odboroch :
maľba, grgfika, fotografia, drevo,
kov, textil.
Každý účastník súťaže sa môže zú
častniť maximálne 5 súťažnými prá
cami, ktoré treba doručiť na MKS.
Uzavierka súťaže je 15.XI.1987.
Z najlepších prác, ktoré vyberie
odborná porota sa uskutoční výsta
va v Miestnom kultúrnom stredisku
v Stupave v decembri 1987.

Mŕs/ac tícŕy
&

yfarMW

starým, zdravotne postihnutým a so
ciálne odkázaným osobám.
V komplexnej starostlivosti o sta

votnú situáoiu starých ľudí vo svo

rých občanov majú dôležitá poslania

jom okolí.

geriatrické sestry. Tieto pravidel
Október je vyhlásený za Mesiao úcty
k starším. Je to obdobie, v ktorom
sa zamýšľame nad svojimi postojmi k
starším spoluobčanom, vedieme naše
deti k úcte k starším spoluobčanom,

ne navštevujú starých občanov a po
skytujú im pravidelnú zdravotnú

sa nad vytváraním podmienok pre ich
aktívne prežitie staroby, ich začle
ňovanie do spoločnosti, uspokojova
nie ich kultúrnych a spoločenských
potrieb.

soby, je možné poskytnúť opatrova

dochádzať na zdravotná stredisko

teľskú službu. Stálym problémom je

/napr. meranie tlaku, podávanie in

však nedostatok opatrovateliek. Pre

jekcii a pod./. Dôležitou náplňou

to apelujeme na všetky ženy, a naj

ich práce je vyhľadávacia činnosť a

mä na členky miestnych skupín Čer

signalizácia občanov odkázaných na

veného kríža, aby sa prihlásili za

pomoc našej spoločnosti. Ide o sig

dobrovoBié opatrovateľky, ktoré by

nalizáciu osôb sociálne odkázaných,

sa za finančnú odmenu zodpovedne

ich navrhovanie na finančnú, mate

starali o zvereného občana.

riálnu alebo vecnú výpomoc, návrhy
Zhodnoťme aj my pri tejto príleži

na príspevky pre bezvládnosť, prí

tosti starostlivosť o starých a

spevky pre diabetikov, navrhovanie

zdravotne postihnutých občanov Stu
pavy.

Občanom, ktorí pre zlý zdravotný
stav sa nemôžu sami o seba posta
rať, resp. potrebujú pomoc inej o-

starostlivosť, pokiaľ nemôžu sami

3akujeme im za prácu, ktorú vykona
li pre našu spoločnosť. Zamýšľame

lohou všetkých poslanoov, ba^lastne každého občana, ktorý pozná ži

V prípade, že starý občan potrebuje
sústavnejšiu, no dočasnú starostli
vosť, môže byť umiestnený v Stre

opatrovateľskej služby a pod. Takú
disku opatrovateľskej
to vyhľadávaciu a signalizačnú čin

T Stupava venujeme veľkú pozornosť

nosť majú vo svojich povinnostiach

rozvoju sociálnej starostlivosti.

všetci členovia sociálno-zdravot-

Táto oblasť v sebe zahrnuje pomoc

nej komisie, malo by to byť však ú-

služby v Ma

lackách, kde je poskytovaná stála
starostlivosť profesionálnych opa
trovateliek a pravidelné lekárske
kontroly.
V závažnejších pripadooh môže byť
občan umiestnený do domova dôchod

Oslavy 75. nedožitých narodenín

osláv s. Viliam ?algovič, predseda
SNR a brat Jána Nálepku plk.Ondrej

Zo psychologického hľadiska je však

kpt. JÁNA MÁA.EPKU

Nálepka z FMNO z Prahy. Po besede

najvhodnejšia starostlivosť o člo

sa o 14.oo hodine uskutočnilo kla

veka v jeho domácom prostredí, a

V

denie vencov k pamätníku J.Nálepku

preto do budúcna uvažujeme s rozši

pred Základnou školou v Stupave.

rovaním opatrovateľskej služby, i

S T U F V W E

cov.

keí náklady spoločnosti na ňu sú

Kladenia vencov sa zúčastnili
popri menovaných čestných hostí aj
predseda ONV Bratislava-vidiek sú
druh Vaškovič a tajomník ONV, íalej zástupcovia odboru kultúry ONU

nemalé. Ide nám však predovšetkým o
blaho človeka.
Sociálne odkázaným občanom poskytu
jeme materiálnu a finančnú pomoc vo
forme opakovaného príspevku na ná

pracovníci Okresného osvetového

kup potravín, alebo vo forme jedne-

strediska Pezinok, zástupcovia

rázového príspevku. V tomto roku

OV NF, predseda OV SZPB s. Hána a

bude takýto príspevok poskytnutý

zástupoovia spoločenských organi
zácií, podnikov a závodov zo Stu
pavy, žiaci, mládež a občania Stu
pavy# Program osláv pokračoval od

všetkým sociálne odkázaným občanom
v najvyššej výmere.
Pre kultúrne a spoločenské vyžitie
starých občanov sa vybudoval klub
dôchodcov na Kúpeľnej ulici, ktorý

14,30 hod. branno-športovými pre
tekmi žiakov zS v areáli TJ Tatran
Stupava a na amfiteátri.

od januára tohoto roku vyvíja v e M .
intenzívne svoju činnosť. Stal sa
skutočne obľúbeným stánkom našich

Spomienkové oslavy nedožitých

dôchodcov, ale aj malým agitačným

75. narodenín kpt. Jána Nálepku vy

strediskom. Klubisti sa kolektívne

vrcholili v Združenom klube pracujú

zapájajú do verejných osláv v našej

cich o 19.oo hodine Spomienkovým ve

obci : na manifestácii l.mája, kla
denia vencov pri oslavách oslobode

čerom. Program večera otvoril svo

Dňa 25. septembra 1987 sa v
Stupave uskutočnili spomienkové oslavy 75. nedožitých narodenín
kpt. Jána Nálepku, hrdinu ZSSR.

nia Stupavy, oslavách SNP boli prí

jím príhovorom predseda MV KSS v

kladne silnou skupinou, v počte asi

Stupave s. Hodul, slávnostný prejav

40 členov.

predniesla riaditeľka ZŠ s. Júlia

Každoročne v Mesiaci úcty k starším
sa uskutočňujú slávnostné zápisy ju

Koželová.

bilantov 75-ročných, 80, 85, 90 a

V

programe vystúpila íudová

95-ročných do pamätnej knihy Stupa

skupina Vojenského umeleckého súbo

vy. V tomto roku budú takéto sláv

ako učitel na Základnej škole v ro ru kpt. Jána Nálepku, ktorá pred
niesla v doprovode oimbalovej hudby
koch 1934 - 1939.

nostné zápisy dňa 16.októbra 1987.

Ján Nálepka pôsobil v Stupave

Posedenie s dôchodcami spojené s
prednáškou lekára, sa uskutoční v

Program osláv sa začínal v po piesne a tance zo Slovenska.

nedeľu 25.októbra o 15.oo hodine v

poludňajších hodinách v mieste býv.

Po skončení oficiálnej časti

pôsobiska Jána Nálepku v novej bu

bola prednesená mierová rezolúcia

dove Základnej školy v Stupave be

účastníkov osláv adresovaná Okres

ZKP Cementár. Vyhrávať na počúvanie
bude pionierska dychovka Zornička.
Veríme, že podujatie bude tak úspeš

sedou s jeho bývalými žiakmi. Bese nej mierovej rade a konzulátu ZSSR

né ako v minulom roku. Pozývame naň

dy sa zúčastnili aj čestní hostia

všetkých dôchodcov.

v Bratislave.

jg

PhDr. Mária Chaloupková
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(-SPOLOČENSKÁ
Deti narodené v III. štvrťroku 1987
1. Šnajnár Milan
2. Blazíček Martin
3. Kočiš Norbert
4. Maderová Monika
5. Jurčo Adam
6. Laca Martin
7. Sabová Radka
8. Sokol Marek
9. Kubranská Monika
10. Hasonová Soňa
11. Folípko^á Viera
12. Kubicskoová Petra
13. Hurtová Jana
14. Samko Alexander
15. Sokol Tomáš
16. Klasová Andrea
17. Váczy Lukáš
18. Salay Martin
19. Slezáková Mária
20. Slezák Roman
21. Vanek Matúš
22. 1vaňová Katarína
23. Predaj&a Martin
24. Gašparovičová Michaela
25. Dverák Lukáš
26. Homová Andrea
27. Králiková Mária
28. Jankovičová Lenka
29. Jecková Lucia
30. Hrica Ján
31. Kalivoda Lukáš

32.
33.
34.

KRONIKA-,
Pušková Romana
Fitz Milan
Brandštetrová Adriana

Sobáše za III. štvrťrok 1987
Milan Trebicígŕ * Alena Belzárová
Peter Belzár - Renáta Balážová
Miroslav Žaludný - Anna Vnoučková
Milan Darovec - Adriana Kudijovská
Jozef Rehák - Emília Tavaliová
Maroš Krajči - Svetlana Ivanová
Pavel Jankovič - Jana Tomkovičová
Ján Vicena - Jaroslava Nováková
Ján Zeman - Júlia Galbová
Íudovít Dávid - Ružena Kbhlerová
Ján Súriš - ít tmila Vyboštoková
Dominik Zárecký
Katarína Jačianská
Marek Šimek - Eva Bognárová
Milan Holeš - Noema Šimková
Dominik Ivánek - Monika Brliťová
Peter Miohálek - Mária Škrovanová
Peter Vizmailer - Ingrid Jungová
Miloslav Menol - Anna Gabrielová

Pracovná aktivita mladých na ŠM n. p. Stupava
Ministerstvo poľnohospodárstva pre

získala II. miesto v kategórii ZN.

mladých pracovníkov nášho podniku

požičalo pre rok 1986 Putovnú štan

Vyvrcholenie pracovnej aktivity a

je motivovaná celoročnými súťažami

dardu.

Orientácia pracovnej aktivity

v rámci akcie "ZENIT" majstri zaj
trajška, ktorá celoštátne organizu-

iniciatívy plánujeme v mesiaci de
predvečer IV. zjazdu SZM ucembri, ako už tradične usporiada
delil ÚV SZM, MPK za rozvoj pracov ním slávnostného aktívu ZENITU SM,

ÚV SZM. Je to predovšetkým jarná,

nej aktivity čestný názov "Kolektív

v rámci ktorého zhodnotíme dosiah

letná a jesenná časť súťaže "Ani

IV. zjazdu" ako jednému z 19 MPK v

nuté výkony v jednotlivých kategó

celej ČSSR. Ocenenie prevzali z rúk

riách. Jednotlivcov a kolektívy

predsedu

odmeníme.

zrno nazmar", ktorá vyhodnocuje vý
kony v jednotlivých disciplínach
poľných prác. Z individuálnych sú
ťaží sa pravidelne zúčastňujú naši

V

ÚV SZM Jaroslava Jenerála

ss. Frank Jozef a Chytil Jozef.
Týmto neformálnym spôsobom sa
Podlá vzoru MPK dojičov, zalo

snažíme preniknúť do povedomia všet

zvSzáci v okresných súťažiach ako:

žili sme na jar roku 1987 MPK závla-

kých pracovníkov Štátneho majetku,

opravár poľnohospodárskych strojov,
vinár-^vinohradník, dojič-ošetrova-

hárov pod vedením Petra Fríberta na

národný podnik Stupava.

úseku rastlinnej výroby. Jedným z

tel zvierat, zootechnik.

úloh, ktoré má riešiť tento kolek

Vynikajúcich výsledkov dosahu

Ing. Záturecký

tív sú otázky doplňovania technic

jú naši zväzáei pracujúci v dvoch

kých zariadení pri závlahách. Ko

Mládežníckych pracovných kolektí

lektív sa podujal, úspešne vyriešil

voch. MPK dojičov na farme Mást do

a odskúšal riešenie tématickej úlo

siahol v roku 1985 také vynikajúce

hy " Rekonštrukcia závlahovej ciev

pracovná výsledky, že mu S#V SZM a

ky ", ktorá v okresnom kole Zenitu

Vvdato Miestne kuttúrne stredisko v Stupave.
Povoiené O N V Bratistava-vidiek
— odb. ku!t. pod. čís. Kutt. 3 - I5 /H M 9 8 4 .

Nepredajné!

