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tNFORMAČNÝ SPRAVODAJ OBCE STURAMA

Z LOŽ

E NI E

ORGÁNOV MNV V STUPAVE NA VOLEBNÉ OBDOBIE 1 986 - 91

RADA MNV
Dr. Anton

M ó z a

Ing. Ján

B e 1 e š

Štefan

G r ó f

predseda MNV
podpredseda MNV
tajomník MNV

členovia:
Pavel Prosnak^ Jczef Sály^ Otília Erdélyi' vá,. Ing.
František Hcrecký, Štefan Hílúbek, Ing. Jaroslava
Kiripclská, Hermína Draškevičcvá. Zlatica Obadálová/
Antónia. Sedláčková, Miroslav Puškáč
KOMISIE MNV
- výstavby - počet členov 15, z toho 8 poslancov M N V
predseda: Doc. Ing. Ferdinand Dy&Škovič CSc.
tajomník: Hana Hrnčiarova
členovia poslanci: Ing. Anton Daráš, Ján Šimek,
Ing. Frantiček Horecký, Miroslav Beleš,+Anton Woletz, Viliam Maroš, Ing. Ján Balažovič
členovia neposlanci: Viliam Mader, Ing. Svetczár
Prokeš, Ing. Rudolf Suchý, Blažej Fabián, Ing, Pa
vol Grúber, František Král, Ing.,Miroslav Kováč
- finančná a plánovacia
počet členov 7, z teho 4 poslanci MNV
predseda: Ing. Jaroslava Kiripelská
tajomník: Mária Rúčkevá
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členovia peslanci: Ing. Eva Pešlová, Jarmila Balegová, Karla Matuškova
členovia neposlanci: Eva Lachkcvičová, Mária Valachovičová, Ing. Mária Simtnidesová _
- miestneho a Tcytcvého hospodárstva
počet členov 9y z toho 5 poslaneov MNV
predseda: Štefan Holúbek
tajomník: Danka Kubíková
členovia poslanci: Milan Veselý, Tibor Rigó, Ján
Chrupka, Štefánia ^čepánková
členovia neposlanci: Dr. Michal Surovka, Mária
Brúderová, Jaromír Kopp
- p r e obchod a cestovný ruch
počet.členov 11, z toho 6 poslancov MNV
Predseda: Jitka Minarovičová
tajomník: Danka Kubíková
členovia poslanci: Antónia* Juriová, Antónia Sedláčková, Mária Fajkusová, Pavol Prosňák, Pavol
Németh
- - - ^
članovia neposlanci: Anton Gama, Otília Klasová,
Mária* Slezáková^ Ján Tejedy, jarmila Jančová
- dopravná - počet členov 7y z toho 4 poslanci MNV
predseda: Ing. Anton Veselý ^
tajomník: Ľudmila,Kra$ačičová
členovia poslanci*: František Kubŕický, Daniel Rajták, l!>tefa.n Barinka
členovia neposlanci: Milan Mader, Anton ^vec, Vla
dimír Lachkovič
- školská a kultúrna
počet členov 9, z toho 5 poslancov MNV
predseda: Dr. Jozef Počuch

^
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tajomník: Olga MÓzcvá
členovia poslanci: Dr^ Eva. Hasáková, Zlatica
Obadálová, Zuzana. Mazancová, Gabriela Prokešová
členovia neposlanci: Vladimír Mencl, Dr. Anna
Rácová, Ladislav Kudijovský, Viera Stefekcvá
pre ochranu verejného poriadku
pcčet členov 9y z toho 5 p-cslancov M N V
predseda: Dr„ Vojtech Mader
tajomník: Ľudmila- Krajačičová
členovia poslanci: Jozef Janoček; Ferdinand
Obermar, Milan Peši-, Rudolf Dosedla
členovia, neposlanci: Ján Mader, Ján Moza, Pe
ter Sabo, Jozef ^varc
pre mládež a telesnú výchovu
počet členov 7, z tcho 4 poslanci MNV
predseda: Miroslav Puškáč
tajomník: Miroslava Učňová
členovia pnslanci: Juraj Debrecký, Ladislav
Krištoffy, Jozef Serdel
členovia neposlanci: Anastázia Lachkovičová,
Eva Bocanová, Miroslav Slepánek
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
počet členov 7, z toho 4 poslanci MNV
predseda: Jozef Sály
tajomník: Mária MihaLovičová
člencvia ptslahci: Jozef Stankovský, Ing. Ivan
Kollárik, Ing. Dušan Paulík
členovia neposlanci: Peter Král, Dagmar Trepáčová, Miloš Zigc,
s'tciálno-zdravotná
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počet členov 9y z toho 5 poslancov MNV
predseda: Dr, Mária. Chaloupková
tajomník: Jolana Kodríková
členovia poslanci: Eva Halámkováy Peter Valovič,
Jana Kovačičová, Hermína Draškcvičová
členovia neposlanci: Viera Mikulášových, Soňa Činovská, Ľudmila IŠevčíková, Anna Veselá
Výbor ludovej kontroly
počet členov 9, z toho 5 paslancov MIÍV
predseda.; 'Štefan Kriflík
podp:.-nČDoda: Jozef Wolfly
členovia poslanci: Mária Lachkovičová, Ján Borák,
Zdena Ukropcová
členovia neposlanci: Ján KÍčc, Ing. Július Kohútik,
Elena Mozová, Alena Majtánová
ODBORY MNV
- Finančno-plánovací - vedúca Miluše Mikuláštíková
- Výstavby, obchodu a M H - vedúci Karol *§melík
- Správny - vedúca Ľudmila Krajačičová
#
=
ORGANIZÁCIE RIADENÉ MNV
Miestne osvetové stredisko - vedúci Vladimír Mencl
Drobná prevádzkareň MNV - vedúci Miroslav Jančár

5

6 5 .

V Ý R O Č I E

KOMLtNISTIOKEJ

STRAFÍ

-

Z A L O Ž E N I A
ČESKOSLOVENSKA

V
aejináíh ka.ždého národa, sú udalosti, ktoré
navždy zostanú zapísané v jeho histórii,, Pre nás
je takýmto medzníkom založenie Komunistickej strany
Československa, v d n ch 14,.-16.; mája 192 1 v Prahe.,
Základná organizácia. Slovenského zväzu žien v
Stupave pri príležitosti 65. výročia, zalezenia. KSť)
v spolupráci so Závodným klubom pracújúcichy usku
točnila, besedu o bunke Lenina so súdruhom Pavlom
IŠtéfom, súdruhom Arnoldom Jánošom - najstaršími člei
mi strany žijúcimi v Stupave a so súdružke u Annou
Jánošovou, členkou KSČ od roku 1947.
fo úvodnej básni si prítomní vypočuli v pred
náške s< Prokešovej o založení a rozvíjaní revoluč
nej činnosti KSČ v období kapitalizmu v Českoslo
vensku, po nástupe Hitlera k moci, organizovaní od
boja proti fašizmu, víťazstve nad okupantajni i do
vŕšení socialistickej revolúcie vo februári 1948.
Členky speváckeho súboru Nevädza svojimi pies
ňami prispeli k slávnostnej atmosfére večera. Spo
lu s ostatnými ženami si so záujmom pozreli film o
založení bunky Lenina v reku 192 5.
Založenie komunistickej organizácie v Stupave
nebolo jednoduché. Súdruhovia museli zvládnuť tuhé
boje s poprednými činitelmi sociálnodemokratickej
organizácie, ktorí agitovali medzi robotníkmi a rul-
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níkmi a tvrdili im, že v Stupave nie sú podmienky
pre založenie komunistickej organizácie. Napriek
všetkým podujatiam a agitáciam KS vznikla a hne&
na začiatku mala 300 riadnych členov.
Lavica, ktorá formovala komunistickú skupinu,
rozhodla v apríli 192 5 zvolať členov na ustanovu
júcu schôdzu. Na. tejto schôdzi založili KS - bunku
Lenina.. Za predsedu bol zvolený Jozef Opavský, za
podpredsedu Ján Maroš, za zapisovateľa Karol Kozma.
Súdruhovia zo Stupavy začali organizovať taj
né schôdze v susedných dedinách. Pripravovali tak
pôdu pre založenie komunistických organizácií. Ich
činnosť sústavne sledovali žandári, prenasledovali
ich a rôznymi zábranami im znemožňovali prácu. Súd
ruhov to však neodradilo od práce.
Komunistická organizácia sa mimo masovopolitickej práce /kolportáž novín, ktorú zabezpečoval
predovšetkým Jozef Hajzoch/ zaoberala i finančnou
a hmotnou pomocou pre nezamestnaných robotníkov.
Májové oslavy boli prejavom boja robotníkov
za splnenie hpspodársko-politických požiadaviek.
Obdobie hospodárskej krízy vplývalo na &alší vý
vin robotníckeho hnutia negatívne. Revolučná čin
nosť ochabovala. K čiastočnému oživeniu straníckej
organizácie došlo po roku 1933. V roku 1937 nastal
príliv pokrokových členov z RTJ v Stupave, ktorá
mala zárodky už v roku 1919, kedy bola založená TJ
Sokol.
V RTJ v Stupave malo kladný vplyv aktívne pô 
sobenie učitela Jána Nálepku. Osobne viedol jednot
livé hodiny cvičenia.
V roku 1936 sa v Stupave hlásia, k slovu a organizu
jú komunistickú mládež súdruhovia Pavel 'Štéfa ml. ,
Karol Sindelár, Štefan Jánoš, Arnold Jánof a Teofil
Haršányi. Všetci títo sa už v roku 1937 zaslúžili o
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obnovenie činnosti komunistickej organizácie v
Stupave, 0 obnovení činnosti sa. radili so súdru
hom Štefanom Majorom^ ktorý bol v tom čase pracov
níkom Obla.stného výboru strany v Bratislave. Hlav
nú pozornosť venovali ideologickej výchove členov
organizácie. Dochádza.li sem súdruhovia, z Bratisla
vy, k*" r í robili prednášky r. besedy. Napríklad s.
Dr. Ja.fi Poničan prednášal o medzinárodných vzťahoch^
V
decembri 1937 ÚV KSČ na základe rozboru me
dzinárodnej situácie vytýčil zásadnú líniu na. pos
tup strany v roku 193S., Po rozbití Československej
republiky prešla. KS do ilegality. V&aka cielavedome organizovanému prechodu oblastného výboru komu
nistickej strany do ilegality? mohla, aj miestna or
ganizácia. dobre plniť úlohy v boji pr. í-1 fašizmu.
Pre všetkých súdruhov nasta.la ťažká práca. P r 
vou úlohou bolo uschovanie straníckej zástavy, kto
rá bola od založenia miestnej organizácie v roku
1 9 2 5 starostlivo opatrovaná. Súdruh Karol 'Šindelár,
Pavel *Štéfa, ml. a František Tóth ju skrývali na via
cerých miestach. Organizovali inštruktáže o ilegál
nej práci^ rozširovali ilegálnu tlač, zhotovovali
letáky atd.
Po oslobodení obnovila svoju legálnu činnosť
dedinská organizácia KS dňa 15^ a,pri la. 1945 pod ve
dením s. Karola Isindelára. Celá činnosť sa zamera
la na uskutočnenie uznesení ÚV KSČ.
Beseda so súdruhom Pavlom ^téfom, Arnoldom Jánošom a s. Annou Jánošovou sa nám vydarila. Zostá
va nám veriť, že sa dokumenty z tohto obdobia za,chovajú a zhromaždia, v Izbe revolučných tradícií
obce Stupavy, ktorej zriadenie pripravuje MV KSS
v Stupave.
Emília Ha.sonová
predsedníčka ZO SZŽ
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Ústredným bodom volebného programu NF a MNV na
osmu päťročnicu je vybudovanie vodohospodárskych diel
ktoré svojim významom a rozsah.;m výrazne ovplyvnia áa
ší rozvoj obce„
V
prvom rade sem musíme zaradiť zabezpečenie dos
tatočného množstva, pitnej vodyu Riešením bude nové p,
rubi'Oy ktoré k nám povedie z Lamača * V súlade so spl
nením tejto úlohy je nutné vybudovať Ralši e krátke vo
dovodne spoje.
Druhým, nemenej významným bodom volebného progra
mu v tejto oblasti je výstavba celoobecnej čističky
odpadových vôd. Súčasný sta.v zachytávania odpadových
vôd nezodpovedá potrebám,. Niekolkoročná katastrofálna
situácia si tentokrát vyžiadala, bezodkladné riešenie.
Stalo sa. totiž, že miesto potoka nám tiekla iba, smrad
la.vá a špinavá stoka,. Rozšírenie a, budova.nie sídliska
tento obra.z v žiadnom prípade nezlepšilo. Naopak.^ Bez
postavenia novej čističky a dobudovania, kanaliza.čného
systému nie je možný ^.e.lší rozvoj obce, spojený aj s
rastom počtu (.byva.telov. Preto volebný program, v sú
činnosti s úlohami, ktoré vytýčil X V H . zjazd KSt) v
oblasti investičnej výstavby, a tiež ochrany životné
ho prostredia, venuje priestor práve vyriešeniu tchto
pnblému.
Výstavba celého diela je rozvrhnutá do šiestich
častí„ Prvá eta.pa prác by mala byť skončená v roku
1968 a posledná v reku 2 000. Uskutočnením celého pro
jektu bude čistenie odpadových vôd, ktoré sa vyrieši
u nás, ale aj v Borinke. Projekt bude realizovaný v

rámci akcie "Z" a čiastočne dodávateľsky. 0 sta
vehnú časť sa postará Doprastav a technológiu d
dajú Vítkcvické železiarne.
(ml)
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R O Z H O V O R
S

M I L O S L A V O M

K R A J Č Í R O M

( vedúcim prevádzky 01 v O^M

S t u p a v a

)

Súdruh Krajčír, príchod júna. bol pre vašu pre
vádzku signálom ku začatiu zberu ovocia.
- Fustili sme sa do oberania višní a jahoda Velkú
časť jahôd sme odkvetovali, aby sme získali ma.tečný
porast na dopestovanie jahodových sadeníc, jednak
pre potreby vlastné a OSM na celom Slovenska a pre
potreby drcbnopestovatelov. Tento rok máme v pláne
dopestovať dva milióny sadeníc. Iba ostatné boli ur
čené na zber. Za prvý týždeň ich naši pracovníci naz
bierali 1000 kg. Oberáme aj sladkovišne určené na
rýchly konzum. S odbytom máme trochu problémy, lebo
je o ne malý záujem. Predávame ich na Centrálnom tr
hovisku v Bratislave. Višne, ktoré sa dajú zavárať,
posielame do konzervárne Slovlik v Stupave, Mraziar
ní Bratislava a do Zeleniny v Stupave. Minulé roky
bola našim odberateľom aj Karpatia Prievidza.
Vrtošivé počasie, ktoré prinieslo okrem teplých
dní aj množstvo zrážok s nízkymi teplotami, vám uro
bilo zrejme dobrú galibu v sadoch a na poli. Ako ste
zadeľovali prácu v dažďových dňoch?
- Nezostalo nám nič iné ako čakať na slnko. Zatial
sme sa sústredili na práce v skladoch. Vrásky na šele nám robia aj choroby a škodcovia. Momentálne pos
trekujeme jablone postihnuté chrastavitosťou a múč
natkou. Používame Topás, Rubigan a Saprol. Proti ži
vočíšnym škodcoa máme Thiodam, Fosdrin a Metadion.
Proti pupencu v ríbezloch Aminex. S postrekmi skon
číme 2 1 dní pred zberom.

11

Máte dosť pracovníkov na zabezpečenie letných
prác v sadoch?
- Okrem interných zamestnancov nám výdatnú pomoc po
poskytujú brigádnici. V rámci letnej aktivity máme
dohodu so strednými školami v Topolčanoch a Bratis
lave. Obvykle ich posiela.me na zber jabik. Počet
brigádnikov určujeme vopred <, Pomáha, j ú nám aj žiaci
miestnej Z^, dôchodcovia a socialistické crganizácie z Bratislavy,
Aký je systém odmeňovania vo vašej prevádzke?
- Všetci, ktorí oberajú ovocie, sú platení v úkole.
Za 1 kg jahôd = 1.40 KČs a za íkg višní = i.8 2 Kčs.
Praktizujeme aj naturálny zber., to znamená, že na
mieste peňazí odmeňujeme ovocím. Pri jahodách si z
8 k g zoberie 1 kg brigádnik a pri višniach z 5kg je
1kg jebc. Tento spôsob odmeňovania uprednostňujú
najmä individuálni brigádnici.
Ďakujem za. rozhovor.
(md)
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Z D R A V O T N É

O K I E N K O

"BESNOTA "
"Musíte do nemocnice, na kliniku pre infekčné
choroby, lebo musíte byť riadne očkovaný proti bes
note „ *. ^ " Tiet- slová odzneli a úst obvodnéhc le
kára. , a.leb-. epidemiologičky OH? v tomto roku už 1 2 0
krát. z to
vo vyšo polovici prípadov na Záhorí
Okresná vo erinárna správa. :dboJ.iís *\ t mt.c roklí už
17 ohnísk besnoty medzi divokožijúcimi zbieraiaiú:Ly .
predovšet!q*m medzi líškami, ale aj medzi inou les
nou zverou. Besnota sa preniesla na mnohých psov a
mačky * Človeka ohrozujú besni t,ou jednak nakazene a
choré ŕ.f ľ."'. ijúce zvieratá^. jednak domáce zvieratá^
ktoré sa stali obeťou n á k a z y n a j č a s t e j š i e pokúšaním
líškout Na človeka, sa nákaza prenáša slinami zvierat
pri pokúšaní, ale niekedy stačí aj cliznutie na kržu,
ktorá má len minimálne, niekedy aj nezbadate!ne po
ranenia. Vírus besni ty môže byť aj na kozí. zvierala,
zkadiaj se pri dotyku môže dostať do íudskébo tganizmu. Besnota je mimoriadne závažné ocherenie^ kto
ré. ak raz vzniklo y je nevylieoitelné e končí sk rou
smrťou. Našťastie je t .- a.j nákaza, ktorej on. dá p r e 
dísť vystríhaním sa styku s akýmkoivek zvieraťom,
podozrivým z nákazy besnotou: s divokožijuoimi zvie
ratami , ktoré stratili plachosť, ktoré mu,j ú pre ich
druh nezvyklé prejavy a vyskytujú sa na pre nich
nezvyklých miestach,,
Každé podozrenie na bes.no iu treba okamžite z a h 
lásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi, alebo na
príslušný náredný výbor. Zdochlinu, alebo ešte ži
júce zviera treba zabezpečiť taky aby sa k nemu ne-
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dostali deti, ale ani dospelí. Ľudia, ktorí sa dos
tali s besnotou do styku sa musia okamžite hlásiť u
lekára a pravdivo h- informovať o spôsobe styku so
zvieraťom.
Dbajte, aby všetci psí boli riadne očkovaní pro
ti besnote a preočkovaní pokial možno každý rok.
Oddelenie zdravotnej výchcvy
OÚNZ

-
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P O Z N Á T E
I C H ?

Po trávniku stupavského štadióna behávajú v
modrc-bielych súpravách. Hovoria si INTERNACIONÁLI
a ich malým bôžikom je futbalová lopÍ3.„ Práve ena
spája dvadsiatku "starých pánov" čc kompaktného
celku. Žiadne ich stretnutie na. ihrisku, aleb^ mi
mo neho sa nezaobíde bez humoru a "srandičiek".
Nevadí, že väčšina má už po štyridsiatke. Zodpoved
ní otcovia rodín sa na trávniku vracajú do mladíc
kych liet. Vryté vrásky akosi mimovoľne strácajú
význam.
Ich oddiel existuje desiatku rokov* Tohto ro
ku odohrali dva pria.telcké zápasy. Prvý vo februá
ri s výberom športových lekárov Bratislavy. Stupavs
kí Internacionáli prehrali 4:0, ale nečudo, vecí v
tom období trénovali v telocvični raz týždenne, čo
bolo dvakrát menej ako súper.
Koncern marca prijali pozvanie maďarského družst
va VOLÁN GYÓR, aby si zmerali sily v halovom futba
le. Skoré 4:1 v prospech domácich svedčilo aj tentokrát o výbornej koncavke súpera.
"Starí páni" - to nie sú iba chvíle strávené
na trávniku, v telocvični, či na bežeckej dráhe. To
nie sú iba kopačky a prepotený dres. Za týmto ne
nápadným oddielom TJ sú hodiny a hodiny brigádnic
kej práce. Na poslednej brigáde (2 5. apríla) uro
bili výkop a uložili káble pre svetelný ukazovateľ
času a sk^re pri futbalovom ihrisku. V .aalších mesia
coch chcú vybetónovať stupne na krytú tribúnu.
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Po ka.žd m tréningu^ alebo spoločnej robote mô
žu. využívať, a. á j využíva-j ú miestnu saunu^ Para. a h o 
rúci vzduch vyženú z tela posledné stopy zlej nálady
či stresov.
Na našu otázku, aké miesto zaujíma ich oddiel v
rámci celej TJ TATRAN STUPAVA a s akými problémami sa
potýka.jú, nám odpovedal Interna.cionál - J. Dug^vič:
"Sme malý oddiel a v našej TJ sme dlho figurova
li ako prebytočné a nemilované dieťa, ktoré každý pre
prehliadne.
Museli sme na seba. nejako upozorniť,. Zrejme nám v tom
pomohol entuziazmus, nadšenie „t.. a brigády. Odpraco
vali sme desia.tky hodín pri úprave a budovaní športo
vého areálu v Stupave,. ''Starí páni" môžu pokojne uká
zať, že pre telových ,vu a šport robia čcsi navyše„
Že ponúkané priestory a možnosti nielen využívajú, ale
aj pomáhajú budovať a udržiavať v dobrom stave.
Naša spolupráca, s vedením FO po počiatočných ne
dorozumeniach a. neochotou vísť v ústrety sa vyvíja
lepším smerom.. Nebolo na.jlepšio, kect sme sa museli
"dožadovať" pomoci a. základných potrieb vo vlastnej
TJ.
Internacionáli chcú v začatom aktívnom trende
pokračovať. Po dohode s TJ plánujú budúci rok pomôcť
pri odvodnení a za.trávnení tréningového ihriska,
A samozrejme, vychutnávať dlhé chvíle strávené s "ko
ženou".
(md)
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SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK
S P O L O ^ E N S K Á

K R O N I K A

SKEKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK
Deti narodené od 30. apríla dc 5. júna 1966

1, Lukáš %ivner

30. 4. 1 966

2. Lucia Belošičová

2, 5. 1966

3. Michal Kollároci

5. 5. 1 966

4. Nikoleta Jánošová

1 2. 5. 1 966

5. Dalibor Foti

13. 5. 1966

6. Katarína Kaháhková

17. 5. 1966

7* Pavol Gál

19. 5. 1956

8. Dušan Sabo

2!. 5. 1986

9. Peter Breischaft

22. 5. 1986

10. Renáta Fischercvá

22. 5. 1986

11. Roman Lakatoš

26. 5. 1986

1 2. Jana Lachkwvičová

26. 5. 1986

13. Dušan Zálešik

3 . 5. 1986

14. Ivan Mazanec

2 . 6. 1986

15. Monika Gorbárová

5 . 6. 1986

*

'

-

18

-

SOBÁŠE
cd 1 7 . 5 . dc 1 4 . 6 .

17. 5.

1966

1986

- Miroslav Pavlačič
Alena Apoštclová

17., 5 . 1966

- Štefan Jahelka
IvaJia Svarbová

31 . 5 .

1 966,

- Jarcslav Mcncman
Veronika Reznaková

3 1 . 5 . 1966

- Ľuboš Nosián
Luba Blažíčková

1 4 . 6 . 1986 .

- Miroslav Besedič
Zlatica Prechtlová

-

19

-

2 C

-

O B S A H
1n Zloženie orgánov M NV v Stupave „.<,*3 .str<, 1
2. 65. 'výročie založenia KSH ^...^..^^..str. 5
3 o Bude Stupava rozkopaná

str„ 8

4. Rozhovor s M. Krajčírom ^^.c^..,...^^str.10
6 . P o znate i oh.

^ ^

7. Spoločenská kronika

tr ^1 5
str. 17

Vydalo Miestne osvetové stredisko v Stupave.
Povolené ONV Bratislava - vidiek - cdt. kult
p*d. čís. Kult. 3-15/111-1964

