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vej zástavbe
d/ v oázach rekreácie a oddychu

/pokračovanie/
Článok 27
2. Správu a údržbu zelene v uzatvo
rených domoch obytných blokov za
bezpečujú domové správy za pria
mej účasti občianskych výborov.
IV. CHOV A DRŽANIE DOMÁCICH A
ÚŽITKOVÝCH ZVIERAT
Článok 24

Rozsah držania zvierat
Na území, ktoré nie je dotknuté
ustanovením článku 26 tohto štatú
tu možno držať tento stav zvierat:
a/ ošípané 3 ks
b/ ovce, kozy, spolu 5 kusov
c/ drobné chovné zvieratá /hydina,
ripivíao 20 ks,.
f
:hť.<

Na území obce Stupava možno
držať zvieratá pri dodržaní zdra
votných, veterinárnych a stavebných
predpisov, len ak sa zachovajú v
tomto štatúte uvedené obmedzenia.
Článok 25
Rozsah štatútu
Štatút sa vzťahuje:
a/ úžitkové zvieratá: kôň, rožný
statok, bravčový dobytok, ovca,
koza, osol, mulica
b/ drobné zvieratá: hydina /sliep
ky, husi, kačice, morky/, dom.
zajace
c/ včely
d/ holuby /športové, poštové, ozdob
né, úžitkové/
e/ spevavé a ozdobné vtáky
f/ psy a mačky
g/ norky, nutrie
Článok 26
Zákaz držania zvierat vo vyznačených oblastiach _______________
Zakazuje sa držať úžitkové zviera
tá a drobné zvieratá:
a/ vo všetkých sídliskách obce
b/ v rodinných dvoroch, ktorých
dvory susedia so sídliskami

;

Článok 28

Výnimky na držanie zvierat

V tomto štatúte uvedené obmedze
nie a držanie zvierat sa nevzťa
huje: na hospodárske dvory ŠM.
Taktiež sa nevzťahujú tieto ob
medzenia na držanie drobných
úžitkových zvierat v uzavretých
priestoroch po dobu 2 dní, keď
tieto zvieratá sú určené na po
rážku a spotrebu.
Článok 29
Povinnosti držiteľov zvierat

. 'V .í . f ..

rat ako sa uvádza pod bodmi a/,
b/, c/ môže podľa individuálne
ho posúdenia dať zvláštne povo
lenie správny odbor MNV.
e/ zmluvný chov hospod. zvierat je
povolený len so súhlasom správ
neho odboru a komisie PLVH.

chovať medzi objektaml, v kto
rých sú zvieratá umiestnené
/maštaľ, chliev, atď./ a medzi
uličnou čiarou vzdialenosť naj
menej 10 m, od obytných objektov
10 m, od individuálneho vodného
(p o k r a č . n a 2. str.)

Štatút o ochrane životného prostredia
v Stupave
záhrady alebo tieto v takýchto
( D o k o n č . z t .s t r . )

zdroja najmenej 15 m. Ďalej sú
povinní postarať sa o to, aby
objekt slúžiaci na držanie zvie
rat bol ľahko čistiteľný a napo
jený na vodotesnú žumpu.
2. Hnoj z miestnosti pre zvieratá
/maštaľ, chliev, kurín a pod./
treba denne odstraňovať. Hnoj
treba ukladať do vybetonovanej
jamy a kompostovať. Takto upra
vené hnojisko musí byť vzdiale
né aspoň 30 m od individuálnych
alebo verejných vodných zdrojov.
Hnojisko - betónová jama - musí
byť dimenzovaná tak, aby mohla
pojať polročnú produkciu extrementov chovaných zvierat. Drži
teľ zvierat sa musí postarať o
sústavné a účinné ničenie hlo
davcov a hmyzu v objektoch slú
žiacich na umiestnenie zvierat.
3. Držiteľ zvierat je povinný jeho
infekčné ochorenie, podozrenie
z takéhoto ochorenia alebo uhy
nutie ihneď oznámiť príslušnému
veterinárovi a ním nariadené
opatrenia bez prieťahov vykonať.
Článok 30
Chov a držanie úžitkových
a drobných zvierat______
1. K držaniu úžitkových a drobných
zvierat je potrebné schválenie
majiteľa alebo správcu domu, ako
aj povolenie /súhlas/ majiteľov
/nájomníkov/ susedných nehnuteľ
ností. Ak zainteresovaná osoba
/držiteľ zvieraťa/ si nemôže ta
kéto schválenie majiteľa domu
a povolenie susedov zabezpečiť,
môže o držaní zvierat pri predlo
žení potrebných zdravotníckych
opatrení rozhodnúť správny odbor
MNV.

2. K zriadeniu, stavbe nových objek
tov a k adaptácii jestvujúcich
objektov pre chov zvierat treba
postupovať v zmysle stavebného
zákona č. 50/1976 Zb.
3. Pre chov hydiny /sliepky, husi,
kačice, morky a pod./ musí cho
vateľ zabezpečiť ohradené mies
to, pričom treba na jeden kus
chovanej hydiny počítať v prie
mere 5 nŕ /len sliepky á 2 nŕ,
väčšia hydina - husi, kačice a
morky á 5 m^/.
4. Pásť úžitkové zvieratá na verej
ných priestranstvách je zakáza
né.
5. Vypúšťať zvieratá na dvor, do
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priestoroch pásť je možné iba
s povolením majiteľa /správcu/
a obyvateľov domu.
Článok 31
Chov a držanie psov
1. Chovať alebo držať psov je zaká
zané:
- v domoch, ktoré nemajú charak
ter rodinného domu. Tu platia
ustanovenia domových poriadkov;
- v školách a domoch, kde sú spo
ločné zariadenia pie deti /DJ,
MŠ, ŠJ a pod./,
- v závodoch verejného stravova
nia, spoločného stravovania,
potravinárskej výroby /okrem
strážnych psov za podmienok stanoveqýchhygienikom a veterinárnou
službou/, v obchodoch s potravi
nami, zdravotníckych zariadeniach,
ubytovniach, ktoré poskytujú služ
by/tento zákaz sa vzťahuje i na
byty, ktoré bezprostredne s tými
to zariadeniami súvisia/.
2. Prinášanie alebo vodenie zvierat
je zakázané:
- do priestorov, kde je zakázané
chov alebo držanie,
- na detské ihriská, kúpaliská,
športové ihriská, na cintoríny,
- na všetky miesta opatrené upo
zornením na zákaz vodenia psov.
3. Na verených priestranstvách /uli
ce, cesty, námestia, parky/, na
dvoroch budov a na ich chodbách
možno psov vodiť iba na remeni,
pričom musia mať náhubok.
Článok 32
Povinnosti chovateľov psov
1. Chovateľ psa, staršieho ako 6
mesiacov, je povinný prihlásiť
tohto do 15 dní po jeho získaní
do evidencie finančného odboru
MNV v Stupave a opatriť ho evi
denčnou značkou, vydanou finan
čným odborom. Stratu psa, alebo
akúkoľvek zmenu v chove psa,
stratu alebo odcudzenie eviden
čnej známky, je chovateľ povin
ný ohlásiť do 15 dní finančnému
odboru MNV. Doba stanovená pre
vznik poplatkových povinností
u poplatkov zostáva nedotknutá.
2. V záujme zachovania hygieny,
čistoty, ochrany verejného po
riadku, bezpečnosti a dobrého
občianskeho spolunažívania je
chovateľ povinný:
- držať psa v čistote
- opatriť psa náhubkom a vodiť
na vodítku v spoločných priesto
roch /kde nie je zákaz vodenia/,

na frekventovaných verejných
priestranstvách /parky, sady
a pod./ v hromadných dopravných
prostriedkoch
- dbať, aby pes neznečisťoval
okolie /dbchodné výklady, potra
vinové stánky, verejné zariade
nie a pod./' a nepoškodzoval kve
tinové záhony a trávniky
- odstrániť psom spôsobenú nečis-?
totu
- dostaviť sa so psom k povinné
mu ochrannému očkovaniu proti
besnote a iným chorobám, na ve
terinárnu prehliadku pri ochore
ní
- dať psa, ktorý poranil občana,
okamžite prehliadnuť veterinárnym
lekárom, dodržiavať nariadenia
veterinárnej ochrany a vydať zra
nenému potvrdenie o prehliadke
psa
- chovatelia psov sú povinní dôs
ledne dodržiavať základné pravid
lá hygieny, ochrany zdravia a bez
pečnosti spoluobčanov
- psi bez dozoru na verejnom
priestranstve budú odchytávaní.
Pri znemožnení odchytu a pri ohro
zení osôb alebo úžitkových zvie
rat budú túlaví psi odstránení
iným vhodným spôsobom.
Článok 33
Zvláštne povinnosti na úseku vete
rinárnej starostlivosti__________
1. Veterinárnemu stredisku alebo
inej organizácii musia byť odo
vzdaní psi:
a/ nájdení alebo túlaví, ktorých
majiteľ nie je známy
b/ ktorí zostali po chovateľoch
c/ určení na odňatie alebo na
odstránenie
d/ určení k pozorovaniu pre pohryzenie osôb, ak chovateľ
nemôže zabezpečiť ich oddele
né uzavretie
2. Psi nájdení alebo túlaví, ktorých
chovateľ nie je známy, budú prí
slušnú dobu pozorovaní, aby sa
zabránilo rozširovaniu nákazli
vých chorôb, zvlášť besnoty.
Podľa okolností môže sa na zákla
de rozhodnutia veterinára urobiť
likvidácia.
/pokračovanie v budúcom čísle/
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zlaté, a nie je to zlaté.
to?
/siapau ?3.3*[z a
3oiapuod Xipom '^oq.^g Xnatez/
Marcela Kováčová,
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Z histórie boja KSČ v Stupave
— za sociáinu épravoďivosť /pokračovanie/
1939 - Súdruh VEČERA pndrobne in-

nej organizácie. Inštruktáž bola
nými úlohami. Vytýčené boli vzťahy
v organizačnom systéme straníckej
práce v základnej organizácii a me
dzi základnou organizáciou k vyššie
mu ilegálnemu vedeniu strany v Bra
tislave. Vysvetlené boli zásady
konšpiračnej práce a tomu zodpove
dajúci stupeň straníckej disciplí
ny, dôležitý predpoklad pre úspeš
né plnenie stanovených úloh. V ce
lom systéme riadenia straníckej
práce zhora až nadol, v podmienkach
ilegality z dvoch stránok demokra
tického centralizmu vystupuje do
popredia druhá stránka, t.j. cen
tralizmus. To predpokladalo dobrú
ideovú a politickú úroveň a velkú
disciplinovanosť u každého člena
ilegálnej organizácie. Preto bol
dôraz kladený pri získavaní nových
členov aj na dobrý charakter, aby
v ťažkých podmienkach ilegálnej
práce bola istota a spalahnutie s<í
na aplhénie danej úlohy a n\mohlo
dôjsť k prezradeniu organizácie.
Po prevzatí a osvojení si úloh
ilegálnej práce, stranícka organi
zácia v Stupave pracovala systémom
trojčlenných skupín. Tieto pracova
li oddelene jedna od druhej. Každá
skupina mala i. ojho vedúceho, ktorý
mal spojenie s vedúcou skupinou
/výbor organizácie/. Vážnosť práce
v ilegalite bola daná jej samotnou
podstatou boja proti fašistickej po
litickej štátnej moci. Vyžadovala
sa veľká obozretnosť a cieľavedomý
prístup v činnosti. Ilegálne vedenie
straníckej organizácie v Stupave tvo
rili súdruhovia: Šindelár, Haršáni a
Štefa ml. Úlohy odovzdané jednotlivým
skupinám neboli im navzájom známe^
Podobne sa postupovalo aj pri zabez
pečovaní rozmnožovania ilegálnych
tlačív. Dodávanie ústrednej ilegálnej
tlače z Bratislavy sa uskutočňovalo
cez spojku, ktorú vykonával Pavel
Štefa ml., po jeho zatknutí Štefan
Jánoš v tejto úlohe pokračoval. Ani
plnenie tejto úlohy nebolo jednotli
vým skupinám známe.
Pre rozmnožovanie protifašistic
kých letákov mala stranícka organi
zácia vlastný rozmnožovací stroj.
Bol to jednoduchý mechanický ručný
systém rozmnožovania. Rozmnožovací

prístroj v jeho originálnej podobe
je na MNV. Rozmnožené ilegálne letá
ky sa zachovali v origináli. Boli
pripojené k obžalobe podanej na
Antona Mozu, Štefana Mihálka a Pav
la Štefu Krajskému súdu v Bratisla
ve v roku 1941.
Nastolením klérofašistickej
diktatúry na Slovensku sa zmenil aj
pomer k oslavám 1. mája. V roku 1939
bolo nariadené na 1. mája pracovať.
Ilegálne vedenie straníckej organizá
cie v Stupave doporučovalo v tento
deň nenastúpiť do práce. Bola to úlo
ha velmi ťažká, pretože v počiatočnom
období vzniku slovenského štátu bolo
dosť takých, čo mali ilúzie a nejasné
predstavy o slovenskom štáte. Napriek
tomu sa však podarilo, že v stolárskej
dielni na 1. mája asi polovica pracovníkov-robotníkov do práce nenastúpila
a na počesť 1. mája bola vyvesená na
starý továrenský komín starej ŠKR6
BÁRNE červená zástava. Bola vyhotove
ná z červeného papiera, ktorú na ko
mín vyniesol Pavel Šteft za pomoci
spolupracovníka Ferka Hrnčíra. Pavel
Štefa bol za to na druhý deň prepuste
ný
práce. Aj !feó +entc fkt neupútal
na seba väčšiu pozornosť - nenastalo
ani vyšetrovanie žandármi - bol to
predsa len uvedomelý čin vyjadrujúci
smelosť, ktorá je charakteristická
pre mládež v každom historickom obdo
bí.
K 1. máju v apríli 1940, keď bo
la daná do prevádzky lanovka stupav

fašistická vláda, ako podlý spojenec
Hitlera. Bol vyzvaný slovenský ľud
a predovšetkým vojaci slovenskej ar'
mády, aby nebojovali proti poľskému
ludu. Bratislavská stranícka ilegál
na organizácia OHLAS rozmnožila a
rozširovala aj medzi vojakmi slovenáKej armády. Zo Stupavy boli vtedy
narukovaní okrem iných aj ss. Arnold
Jánošj, Tomáš Jelašič, František Toth
a Mader- členovia ilegálnej organi
zácie v Stupave. Od člena ilegálnej
straníckej organizácie s. Eduarda
Trubáčka v Bratislave obdržal s.
František Toth protifašistické letá
ky, ktoré potom rozširovali aj medzi
vojakmi.
V
roku 1939 uskutočnila straníc
ka organizácia v Stupave zbierku na
sociálnu výpomoc pre oblastného ta
jomníka strany s. Imricha Kiša. Vo
funkcii ochorel a bol nútený podstú
piť aj operáciu žalúdočných vredov.
Pracoval za plat 200,- Kčs na mesiac.
Robotník napr. v tom čase, ak mal
prácu, zarobil za týždeň 120,-; 150,korún. Pre nedostatok finančných pro
striedkov oblastný výbor ani túto
Rlzdu mu nemohol ^ľsTiáelne zabezpe
čiť. Preto komunistické rodiny, na
priek tomu, že tie-to tiež nemali
potravinových prebytkov, nosili mu
obed raz z jednej a večeru zaae z
druhej rodiny. Prevedenou zbierkou

v Stupave medzi robotníckou mládežou
sa nazbieralo po 0,50 Kčs a 1,- Kča
celkoa 32,- Kčs. Zbierku z poverenia
skej cementárne, zase Štefan Jánoš a
výboru previedol s. P. Štefa.
Teofil Haršáni pomaľovali olejovou
Cestou ilegálnej tlače bolo roz
farbou znakmi - kosák a kladivo a náširované protifašistické cítenie, ná
piami "SSSR". . .
zory a programové zameranie komunis
Prejavená aktivita k 1. máju v Stupa
tickej strany. Proti tomu klerofaši ve tiež ukázala, že komunistická stra tická štátna mašinéria organizovala
na tu bola a pracovala.
a prevŕlzala veľké vyšetrovanie a od
V
tom čase sa prejavovalo čoraz
haľovanie protifašistického ofporu.
zreteľnejšie, že v plánoch svetovej
Doklady o tom sa zachovali dodnes
reakcia bolo uvoľňovať cestu Hitlero predovšetkým z procesných spisov, z
vi na Východ s cieľom zničiť Soviet
ktorých uvádzame:
sky zväz. Pre tento zámer obetovala
- Četnícka stanica v Stupave z 10.7:
svetová reakcia Hitlerovi Rakúsko an1939 podáva okresnému úradu udanie
šlusom, Československo mníchovským
na Jána Siváka zo Stupavy, ako po
diktátom. Ďalej na tejto ceste stál<.
dozrivého, že dňa 6.6.1939 rozširo
už len Poľsko. Aj na území Slovenska
val v továrni na cement v Stupave
sa robili prípravy na vojenský útok
protištátne letáky medzi robotník
Hitlera proti Poľsku. Klérofašistic
mi. Vyšetrovanie bolo bezvýsledné,
ká vláda sa už vtedy prejavila ako
pretože udaní svedkovia neprejavili
horlivý spojenec fašistického Nemec
snahu potvrdiť udanie na Jána Siváka.
ka. Slovenský ľud s obavami sledoval
túto situáciu. Keď sa začalo vojenské
- Pľczídium Ministerstva vnútra
ťaženie proti Poľsku, ilegálny ÚV vy
27.7.1939 oznamuje 9kresnásM ná- fdal OHLAS k slovenskému ludu a k ar
čelnikôvi v Bratislave, že vládiy
máde. V tomto bola odhalovaná kléro
(P ok ra č. na 4 . 3tr.)
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Z histórie boja KSČ v Stupave
za sociálnu spravodlivosť
(Dokonč. z 3. str.)

komisár obce Stupavy odovzdal pri
príležitosti svojej osobnej návšte
vy v prezídiu ministerstva vnútra
leták protištátneho obsahu, ktorý
bol v Stupave neznámym páchateľom
rozširovaný. Pri tom si sťažoval
na istého tovariša českej národnos
ti i, zamestnaného u Hýblovej - pe
káreň
že spieval poburujúce pies
ne "Stalin otec náš, Beneš vodca
náš". Ďalej si sťažoval, že v obci
Stupava sa postupne zmáhajú proti
štátne živly, ktoré vo svojej čin
nosti sa neobmedzujú už len na roz
širovanie protištátnych letákov,

ale celkom verejne hlásajú komunisticko-bolševickú ideológiu. K týmto
patria známi miestni štváči Tomáš
Jelašič a Jozef Haršáni, ktorí ve
rejne chodia po ulici a zdravia
zdvihnutím zaťatej päate.
Správa o prešetrení sa očakáva v le
hote 15 dní, podpísaný Tuka v.r.
- Prezídium ministerstva vnútra v Bra
tislave v predmete "komunistická
agitácia": oznamuje všetkým okres
ným náčelníkom, že sa v poslednom
čase zmáha komunistická agitácia
a žiada preto, aby sa uľahčila
stopovacia služba o komunistickom

Prác#
M# jCMíŕovc/
Ľudová škola umenia v Stupave
je od roku 1975, kedy bol založený
výtvarný odbor, plne organizovaná.
V povedomí občanov sú zaznamenané
najmä hudobný a tanečný odbor, kto
ré majú viac možností prezente ať
svoju prácu v rámci obce, i mimo
nej. Najmenší odbor, i keď nie naj
mladší, je literárnodramatický. Ten
to sa až v posledných rokoch, záslu
hou s. uč. Evy Hasákovej začal pre
sadzovať i mimo rámec našej školy.
Svoju pozorr-sť chceme dnes
venovať výtvarnému odboru, ktorý je
síce najmladší, ale svojimi výsled
kami robí dobré meno Stupave doma
i v zahraničí.
Výtvarný odbor navštevuje 110
detí, učia ich dve učiteľky: akade
mická maliarka Alena Dzianová-Zigová, vedúca odboru a súdr. uč. s t a 
rina Pohronská. Detí sú vedené od
predškolského veku, vďaka dobrej
dlhoročnej spolupráci s materskými
škôlkami v Stupave, až po ukončenie
základnej školy. V štúdiu môžu pokra
čovať aj ďalej v druhom stupni,
resp. po jeho ukončení aj v kurzoch.
Dostávajú základy zo všetkých bež
ných techník: kresba a maľba, gra
fika, dekoratívne činnosti, modelo
vanie.
Cieľom vyučovacieho procesu po
čas celého štúdia je poznávanie vý
tvarných prostriedkov primeraných
veku žiakov a na tomto základe roz !
víjať vnímanie, výtvarné videnie a
!
osvojovanie základných výtvarných
!
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KŕMCŕM#
schopností hravou formou prostred
níctvom zážitkov a rozvíjania fan
tázie spontánnym výtvarným preja
vom. Hyavé experimentovanie s výt
varnými prostriedkami doplna tema
tické vyjadrovanie, hra s farbou,
líniou, tvarom, plochou a priestoY'Ma, vadie k doznávaniu
výtva?-*
ných hodnôt, rozvoju estetického
cítenia, samostatného tvorivého
myslenia.
Okrem pravidelných výstav,
usporadúvaných v ZKP Cementár, sú
najlepšie detské práce každoročne
posielané na vybrané súťaže. V škol
skom roku 1986/87 sa žiaci zúčastni
li týchto súťaží: rezortná súťaž
MŠ SSR - 34 prác, ZSSR očami detí - 12 prác, súťaž s brannou tema
tikou - 16 prác, súťaž v Bratisla
ve ZOO - 13 prác, Martin - biená
le fantázie - 13 prác, súťaž Turuň
- PLR - 30 prác, Jokahama - Japon
sko - 1 práca. Spolu 119 prác.
Z tohoto množstva odoslaných prác
nemáme ešte potvrdené všetky výsled
ky. V ústrednom kole rezórtnej sú
ťaže MŠ SSR sme získali dve druhé
miesta a deväť tretích miest, čo
nás v celkovom bodovaní posunulo
medzi najlepšie výtvarné odbory na
Slovensku.
Najvýraznejší úspech sme zazna
menali začiatkom decembra 1987, keď
k nám cez MŠ SSR prišla správa, že
jediná odoslaná práca žiaka Pavla
Škrovana z triedy akad. mal. A.
Dzianovej-Zigovej získala na medzinárodnej súťaži detských prác v Jokahame v Japonsku zlatú medailu a
diplom. Tento úspech patrí medzi

hnutí vyhotoviť zoznamy, ktoré ma
jú obsahovať základné údaje o ko*munistických funkcionároch.
- Četnícka stanica Stupava 23.7.1939
podáva na Okresný úrad Bratislava
oznámenie o podvratnej činnosti
komunistických živlov - odhalenie
tajnej tlačiarne, organizovanie
"revolučnej mládeže Slovenska".
V oznámení sa uvádza, že pátranie
po tajných komunistikých a marxis
tických bunkách zostalo bez vý
sledku. Uvádza šak alej prevede
n i e domovej prehliadky u býv. ko
munistických a marxistických či
niteľoch Alberta Škrovana, Rudol^a. Drahoša, Jána Siváka, Michala
Haršániho, Ignáca Daráša, všetci
zo Stupavy, Jána Adamoviča z Borinky, Jozefa Požgaia z Marianky,
Mateja Ondrejkoviča zo Záhorskej
Bystrice. Domové prehliadky zosta
li bez výsledku.
- Četnícka stanica Stupava 18.7.1939
oznamuje Okresnému úradu rozširo
vanie letákov protivládneho štva
vého obsahu, ktoré boli vhodené
do poštovej schránky v Stupave.
V obsahu je poukazované a uvádza
né sú mená najväčších politických
zbohatlíkov - napr. ako si zakúpil
minister Ďurčanský veľkostatok
s liehovarom v Šarfii, ďalej zasa
ako slovenskí robotníci z Nemecka
utakajú a pod.
- 1940 - Žandárska stanica Stupava
7.1.1940 okresnému súdu predkladá
zoznam komunistických činiteľov
z obvodu žandárskej stanice. V zoz^
name sú uvádzané základné údaje:
zamestnanie s presnou adresou s po
známkou konkrétna funkcia v orga
nizácii - Albert Škrovan, Pavel
Hurban, Michal Kovačovský, Štefan
Mitf^ek, A^ton Moza, všetci zo Stu
pavy, Matej Ondrejkovič, Štefan
Ondrejkovič, Karol Dobrovodský,
Štefan Kaiser, Viliam Ragas zo Zá
horskej Bystrice, Anton Varga,
Viliam Krutý - obaja z Marianky.
/pokračovanie v budúcom eísle/

najväčšie, ktoré škola za svojej
dvadsaťosem ročnej existencie do
siahla.
Kvalita práce výtvarného od
boru a pomerne veľká neinformovanosť občanov Stupavy o existencii
tohoto odboru ma priviedla na
myšlienku zverejniť tieto fakty,
aby sme aj touto formou spropagova
li jeden z najkvalitnejších výtvar
ných odborov na Slovensku, a pod
nietili záujem ďalších adeptov o
štúdium výtvarného umenia.
Peter Drlička
riaditeľ ÍŠU

I takto
sa zväzáci bavia
Dňa 9. decembra 1987 sme pri
príležitosti 70. výročia VOJR a
ukončenia Mesiaca ČSSF pripravili
kvíz.
Táto akcia sa týkala všetkých
organizácií SZM v Stupave a dedin
ských a miestnych organizácií SZI.I
v okolí. Mesiac pred dohodnutou ak
ciou sme rozposlali všetkým týmto
organizáciám pozvánky spolu s texton
o VOSR, ktorý mal byť akýmsi opor
ným bodom. Kvíz sa uskutočnil v je
dálni u Maroša, ktorú nám ochotne
poskytli.
Ako vlastne prebiehal celý
kvíz?
rého každé bolo zamerané na inú
oblasť. Prvé kolo sa orientovalo
na dejiny VOSR a Sovietskeho štá
tu. Druhé kolo bolo literárne a
tretie všeobecné, zo života mláde
že u nás i v ZSSR, z kozmonautiky,
zo športu. Každé kolo malo dve
otázky. V druhom a treťom boli
všetky otázky za dva body, v pr
vom boli rozdelené na ťažšiu za
tri body a na lahšiu za jeden bod.
Súťažiaci mali 30 sekúnd na roz
myslenie otázky a po tomto limite
odpovedali.
Kvízu sa zúčastnilo päť druž
stiev: DO SZM Jabloňové, ZO SZM
pri Cevaseťvise, ZO SZM pri Štát
nych majetkoch Stupava, ZO SZM pri
PS Devínske jazero a naša MO SZM
Stupava.
Členmi poroty boli:
s. Puškáč, predseda komisie pre mlá
dež a telesnú výchovu pri MNV Stupa
va, ako predseda poroty,
s. Mencl, riaditeľ Miestneho kultúr
neho strediska Stupava, ako člen po
roty,
s. Debrecký,* politický pracovník
z PS Devínske jazero,
s. Rusnáková, predseda DO SZM Jablo
ňové, obaja ako členovia poroty.
Vedomosti všetkých súťažiacich
boli veľmi dobré a tak porota mala
ťažkú prácu. Zvíťazilo družstvo MO
SZM Stupava, pred druhým ZO SZM pri
Cevaservise a tretími hosťami z Jab
loňového. Ceny rozdal s. Puškáč a
predsedá MO SZM - Štefan Holúbek.
Po tejto oficiálnej časti sa
konalo posedenie pri hudbe a tanci,
kde sme sa výborne zabavili.
Aj takouto formou sa dá niečo
nové naučiť a spoznať. A veď o to
nám išlo.
Jana Draškovičová
podpred. MO SZM

Práca čitateľského krúžku
pri ZO SZŽ
v Stupave
Sú ženy, ktoré si popri práci a
a každodenných povinnostiach v domáonosti, starostlivosti o deti a celú
rodinu nájdu čas aj na svoje záľuby.
Vo vzácnych chvíľach voľna čítajú
knihy, besedujú o nich.
22 členiek čitateľského krúžku
má vedúca *.1LK súdružka Obadalová,
ktorá na nrvom stretnutí oboznámi
členky s knihami, ktoré si čitateľ
ky v novom čitateľskom roku prečíta
jú.
Vedúca krúžku vypožičiava ces
tou medzikniž ničnej výpožičnej
služby toľko kníh, koľko je členiek
krúžku, aby každá mohla do stanove
ného termínu knihu prečítať.
Čitateľky 3a pri šálke čaju
rozprávajú o prečítaných knihách
a domov odchádzajú s dobrým pocitom
príjemne strávených chvíľ nad dobrou
knihou.
Už tradične v Mesiaci ČSSP sa
stretávajú na posedení pri samova
re. V roku 1987 besedovali o knihe
Vladimíra Tendriakova Šesťdesiat
sviečok. Súdružka Obadalová vždy
príjemne prekvapí členky krúžku,
či už doma upečeným ruským pečivom
alebo pirohami.
Medzi krásne chvíle strávené
pri knihe patrí posedenie pri poézii.
Tohoto roku verše Pavla Koyša reci
tovala tajomníčka ZO SZŽ súdružka
Sidónia Maderová, ktorá sa pravi
delne s vedúcou krúžku zúčastňuje
všetkých okresných čitateľských be

sied a konferencií. S nezabudnuteľ
nými zážitkami oboznamujú i ostatné
členky krúžku.
Knihy na čítanie vyberá ÚV SZŽ.
Predsedníctvo ÚV SZŽ prijalo dňa
17. júna 1987 navrhované obsahové a
organizačné zmeny, ktoré by mali
kvalitatívne ovplyvniť lal3í rozvoj
čitateľského hnutia.
Čitateľský rok bude zosúladený
s kalendárnym rokom, t.j. čitateľské
hnutie 1988 sa začne v januári a
ukončí sa v decembri. Rusi sa základ
ný a výberový rad kníh. Ďi-tateľky
majú možnosť voľne si vybrať, čo bu
dú z ponuky čítať.
Čitateľský krúžok ZO SZŽ pracu
je už 15 rokov. Od roku 1979 sa čita
teľky schádzajú v nových priestoroch
knižnice, v ktorej sa nachádza 25 000
zväzkov kníh. Miestna ľudová knižnica
má 1 500 stálych čitateľov. Za jeden
rok si vypožičajú 57 000 kníh, 4 000
kusov novín a časopisov. Knižnicu
navštívi za rok približne 12 000 či
tateľov. 2 800 účastníkov sa ročne
zúčastní v knižnici asi na 100 kul
túrnych podujatiach.
V
roku 1976 Ministerstvo kultú
ry SSR udelilo Miestnej ľudovej kniž
nici v Stupave v súťaži Budujeme
vzornú knižnicu titul "Vzorná ľudová
knižnica", ktorý naša knižnica kaž
dých 5 rokov úspešne obhajuje.
Súdružke Obadalovej, vedúcej
MÍK a čitateľského krúžku ZO SZŽ,
udelila Rada ONV Bratislava - vidiek
ku Dňu osvetových pracovníkov v roku
1987 "Čestné uznanie za prácu s kni
hou" .
Emília Hasonová
predsed. ZO SZŽ
v Stupave
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(-SPOLOČENSKÁ
Deti narodené v IV. štvrťroku 1987
1. Vavrinec Tomáš
2. Bart ek Filip
3. Koreň Matúš
4. Koleničová Martina
5. Masarovič M a rek
6. Mundokova Veronika
7..Besedičová Michaela
8. Jáňošová Ivona
9. Bubnič Matej
10. Kočiš Branislav
11. Szirmosová Lucia
12. Brbúch Matej
13. Rajtáková Andrea
14. Vlasák Denis
15. Slauka Lukáš
16. Beleš Rastislav
17. Blažíčkgvá Lucia
18. Tadam Róbert
19. Rybová Hana
20. Škorpíková Petra
21. Demetrová Kristína
22. Darášová Soňa
23. Trebický Lukáš
24. M oncman Jakub
25. Draškovičová Miriama
26. Szarkányová Monika
27. Mašek Branislav
28. Kadlečíková Michaela
29. Vostíková Eva
30. Belzárová Natália

KRONIKA-,

Sobáše za IV. štvrťrok 1987
1. Vladimír Jandorf - Ivana Košutová
2. Ján Jančo - Lýdia Prosňáková
3. Stanislav Kule - Eva Kalivodová
4. Prom.arch. František H ajdúch Ing. Tatiana Baričová
5. Jaroslav Horváth - Miroslava Tothová
6. Emil Kovarovič - Ida Schwanzerová
7. Ing. Ján Balážovič - Júlia Šmádlová
8. Ivan Zeman - Mária Ružičková
9. Ondrej Luknár - Alena Mozová
10. Peter Zuzák - Jana Gregussová
11. Peter Kolenič - Iveta Pučeková
12. Ján Valík - Daniela Masarovičová
13. Viliam Liďák - Lenka Hricová
14. Michal Polák - Monika Mihalovičová
15. Miroslav Belaj - Ing. Jana Bordáčová
16. Milan Kadlíček - Ružena Galbová
17. Alexander Salay - Lenka Samková

Hádzaná T Stupave oslávila v mi-

kazujú individuality, ktorá by v

Naším cieľom v tejto sezóne je

nulom roku 40. výročie svojho zalo

krátkom čase mohli dozrieť pre se

udržať si postavenie v jednotlivých

ženia. 5c priniesol jubilejný rok

niorský dres.

kategóriach a súťažiach. Veríme, že

pre tento pekný šport v Stupave ?

Družstvu starších dorastencov

Darčekom prispeli k oslavám

sa nepodarilo postúpiť z krajskej

naši najmladší. V majstrovstvách

súťaže späť do dorasteneckej ligy

kraja dokázali naši mladší žiaci

ani na druhý pokus. Aj v tomto roč

presvedčivo zvíťaziť. Škoda, že sa

níku súťaže im k tomu stačilo zavá

v tejto kategórii nehrá o majstra

hanie v jedinom zápase. Zdá sa, že

Slovenska a ČSSR, neboli by sme bes

niektorí jedinci výkonnostne nepod-

šanci. V radoch mladších žiakov vy

rástli podlá očakávania a nádejí do

rastá nášmu športu rad talentova

nich vkladaných. Plná spokojnosť sa

ných hráčov, čo móžno vyhlásiť i o

u nich spája výlučne s menom Peter

kolektíve starších žiakov, ktorým

Geisse a Jozef Malec, ktorí dostali

víťazstvo v súťaži a tým postup na

v závere sezóny príležitosť k štar

majstrovstvá Slovenska unikol len

tu v kolektíve mužov a uviedli sa

tesne.

velmi dobre.

Radosť nám urobili i mladší

Miroslav Jančár

Náš seniorsky kolektív prinie

dorastenci, ktorým sa síce nepoda

sol k oslavám jubilea darček naj

rilo zopakovať umiestnenie z prvých

vzácnejší v podobe druhého miesta v

ročníkov súťaže - víťazstvo v prvon^
tretie miesto v druhom ročníku - a-

Aj v dennej tlači - Šport, Práca,

však s istotou uhájili príslušnosť

sa nám to k radosti všetkých podarí.

práve ukončenom ročníku SNL 1986/87L

v prvej celoslovenskej dorastenec

Hlas ludu - sa konštatovalo, že naši
Uhlapei patria k najpríjemnejším

kej lige. Aj v ich kolektíve sa u-

prekvapeniam v tomto ročníku súťaže^

Vvd alo Miestne ku lt ú rn e stredi sko v Stu pave.
P ov o te né O N V Bratislava-vidiek
— odb . ku)t. pod. čís. Ku!t.
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