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Správa
o investičných úlohách na rok 1976
Podlá plánu práce na 1. polrok 1975? prerokovaná v pléne
dna 27. júna 1975.
V zmysle plánu práce MNV na 1. polrok 1975 finančo-plánovacia
komisia zaoberala sa terajším stavom investičných prác v obci
so zameraním na investičné úlohy roka 1976.
Podkladom pre zhodnotenie a prípravu plánu investičných úloh
pre budúci rok sá úlohy volebného programu zakotvené v návrhu
rozvoja obce v oblasti investičnej výstavby na piatu päSročnicu, ktoré boli započaté a práce, ktoré prechádzajú do budúceho
roka, resp. úlohy, ktoré z objektívnych príčin neboli, resp. ne
budú do konca t.r. začaté a s ich výstavbou sa plánuje v šiestej
päťročnici.
A - Investície v okresnom režime plánované ONV
1 - KBV / komplexná bytová výstavba vrátane podmienené investície
áko sme už uviedli v správe o činnosti MNV za minulý rok, po vy
riešení viacerých problémov sa v decembri min. roku započalo v
rámci KBV s výstavbou inžinierskych sietí. S ich výstavbou sa
v tomto roku pokračovalo tak, aby mohol byt dodržaný termín vý
stavby I. etapy 40 bytových jednotiek komunlánych'/ štátnych /
s termínom začiatku 07 75 a ukončenia 04 76.
Výstavba uvedených 40 b.j. je po prerokovaní režimu výstavby
KBV vo výstavbe ako prvá v náväznosti na asanácia domov na Mlyn
skej a Nálepkovej ulici.
Pre celkovú orientáciu Vás oboznámim s plánovaným postupom prác
KBV:
I. etapa:
40 b.j. komunálnych
07.-75
- 04. 76
100 b.j. družstevných
09* 75
- 10. 76
32 b.j. podnikových
11. 75
- 08. 76
II. etapa:

48 b.j. komunálnych
40 b.j. družstevných

12. 76
02. 77

- 08. 77
- 10. 77

,

40 b.j.

začiatok 1977
bez bližšieho určenia.

III. etapa:
20 b.j*
168 b.j.

komunálnych
družstevných

07. 77
05. 77

-

03.
08.

78
78

KBV v rekapitulácii bude zoskupená:
108
308
40
32
celkom

b.j.
b.j.
b.j.
b.j.

komunálnych / štátnych /
družstevných
družstevno - podnik.
podnikových

488 bytových jednotiek.

Ako z uvedeného vyplýva KBV bude v Stupave v rámci troch etáp
ukončená roku 1978. Možno konštatoval, že úsilie, ktoré vynalo
žil MNV na splnenie jednej zo základných uloh volebného progra
mu tejto päťročnice sa začal plniť a jeho realizácia sa prene
sie do roku 1976 a ďalších rokov šiestej päťročnice.
Napriek týmto kladným výsledkom je potrebné zmieniť sa o ska točnosti, že po dobudované uvedeného sídliska sa v 6. päťročni
ci neavažaje v Stupave s ďalším badovaním komplexnej bytovej
výstavby, a^ keď sme na ONV uplatnili požiadavka, aby v roka
1976 bola arčená nová lokalita pre ďalšia výstavba sídliska*
Keďže neujasnené pomery s vývojom velkej Bratislavy / konkrétne
s badovaním Záhorského sídelného útvaru / ako aj s prihliadnu
tím na skutočnosť, že Stupava nie je v rámci okresu zaradená
ako stredisková obec, čo má bezprostredný vplyv na budovanie
sústredenej komplexnej bytovej výstavby, preto až v budúoom ro
ku musíme uplatňovať požiadavka, aby po roku 1978 bolo v Stupa
ve na úrovni ONV plánované aspoň s výstavboa 100 - 120 b.j*
v rozptyle, tak ako sme badovali v roka 1974 72 b.j. na Želez
ničnej ulici.

B - Investície plánované na úrovni MNV - hradené z účelových
prostriedkov ONV.
1 - Výstavba 22 tr. ZDŠ s telocvičnou a 12 b.j.
Obdobne ako KBV aj výstavba školy bola započatá v decembri
min. roku prácami spojenými s výstavbou trafostanice. Z hladiska príslušných predpisov stavba školy je zaregistrovaná a
formálne aj započatá. Úskalím ďalšej plynulej výstavby v tomto
roku bolo oneskorené dodanie projektovej a rozpočtovej dokumen
tácie, ako aj problémy okolo niektorých projektovaných materiá
lov, konkrétne stropných panelov. MNV vynaložil maximálne úsi
lie o preklenutie týchto úzkych miest a sám sa podiela na pria
mom zaobstarávaní uvedených stropných panelov.
Podlá dohodnutých termínov kompletné odovzdanie vykonávacieho
projektu sa má uskatočnií do konca júla t.r. Ak nevzniknú pri
odsúhlasení ďalšie problémy, dodávatel stavby Pozemné stavby,
n.p. Bratislava by mal s vlastnou výstavbou školy započaí v me
siaci septembri - októbri tohto roku. Z čoho logicky vyplynie,
že výstavba v podstate prechádza do roku 1976 a tým aj povin nos% MNV v tomto roku starostlivo sledovaí postup výstavby, aby
táto postupovala podlá vypracovaného plánu organizácie výstavby.
2 - Dobudovanie vodovodnej siete v obci.
Po prepojení vodného zdroja Medené hámre a jeho odskúšaní za čáatkom tohto roku zlepšila sa o niečo situácia v zásobovaní
vodou. S kapacitou zvýšeného vodného zdroja sa však v podstate
počíta pre zásobovanie t.č. rozostavaného sídliska. Preto pre
plné uspokojenie občanov pitnou vodou možno počíta^ až po dobu
dovaní ďalšieho vodného zdroja na zachytení Vyvieračky, na kto
rej sa t.č. pracuje* Súčasne sa spracováva projektová dokumentá
cia na čiastiaca stanica a vyčlenenie pozemku na umiestnenie tej
to stavby vrátane ochranného pásma.
f
y

3 - Vybudovanie nového cintorína.
Akcia nebola zaradená do plánu v tejto pätročnici. Kedže smesa
dostali do kritickej situácie a okresný hygienik povolil v s&arom cintoríne pochováva^ do konca tohto roku, MNV v zmysle plá
novacích termínov na zaradenie akcií pre rok 1976 vypracoval in
vestičný zámer budovania nového cintorína a domu smútku v rámci
etáp a odovzdal ho plánovaciemu odboru a odboru výstavby ONV

s

tým, že v roku 1976 sa vybudujú prístupové komunikácie, upraví
sa plocha s oplotením a započne sa s výstavbou domu smútku.
Predpokladaný celkový náklad na výstavbu sa uvažuje vo výške
5,500.000.- Kčs.
4 - Vybudovanie ciest investičného charakteru.
Plánovaná požiadavka vybudoval Vinohradskú cestu v náväznosti
na komplexné riešenie spolu s Podvinohradskou, Cintorínskou s
vyústením cez Vyhnálkovú uličku na Nálepkovíe ulicu, ktorej roz
počtové náklady v rámci projekcie dosahovali výška viac ako 5
mil. Kčs sa v takomto rozsahu neuskutočnila a podlá prognoz n#
ONV nebola nádej v najbližšách rokoch ju v takomto rozsahnu uskutočni^. Preto MNV súhlasil s náhradným riešením, keS. uvedené
cesty boli zosilnené kamennou podložou, na ktorú bol nanesený
cementoasfaltový koberec. Pre rok 1976 plánujeme v^rámci inves
tícií s vybudovaním koberca na uliciach Bottovej, Kalinčiakovej
a penetráciu na ul. Kalvarskej a Kalinčiankovej, Sládkovičovej*
5 - Rekonštrukcia - úprava budovy na Nálepkovej ul. č. 11. /tč*
kamenosochárska prevádzka Komún, služieb / pre účely pre účely
Miestnej iudovej knižnice.
C - Investície plánované na úrovni MNV - hradené z akcie "Z"
1 - Výstavba kúpaliska.
Uvedená akcia prechádza ako rozostavená do ďalšieho roka. V tom
to roku v rámci schváleného

harmonogramu

sa prevedú izolačné

práce na velkom bazéne / 50 m /, na úpravu terénu okolo bazé
nu a hlavného vstupu do areálu kúpaliska, budovanie tenisového
a volejbalového ihriska a napokon dokončenie bytu pre domovníka.
V budúcom roku dokončenie prác na velkom bazéne, tento dať do
skúšobnej prevádzky a 5alšie úpravy okolia*
2 - Výstavba amfiteátra a letného kina.
Akcia sa započala v tomto roku prácami na vybudovaní zvýšeného
pódia. V tomto roku sa ukončia akcie stavebného charakteru s
tým, aby s v roku 1976 dobudovali priestory premietacích kabín
najmä jeho technického vybavenia premietacou technikou.
3 - Osvetlenie hádzanárskeho ihriska.
TJ Tatran Stupava pripravil projektovú a rozpočtovú dokumnetáciu a mal aj zmluvne zabezpečené práce na dodávku a montáž u
Elektrovodných závodov v Bratislave, Hone sa zaviazali v 11+
polroku tohto roku urobiť práce v hodnote 72.000.- Kčs. Celko
vá hodnota diela bude 95.000.- Kčs. Ke5že sa uvedená akcia ne
dostala do plánu akcie "Z" pre rok 1975, navrhujeme ju uskutoč
niť v budúcom roku s tým,, že ak ONV pri rebilancii prostriedkov
na akciu "Z" v tomto roku bude môcť uvolniť pre uvedenú stavbu
aspoň časť prostriedkov, tak by sa s prácami započalo ešte v
tomto roku.
4 - Detské ihrisko
V tomto roku sú vyčlenené prostriedky na vybudovanie detského
ihriska v lokalite na konci Hviezdoslavovej ulice. Aj pre budú
ci rok fin.-plánovacia komisia zabezpečí prostriedky na vybudo
vanie ďalšieho detského ihriska. Je však potrebné, aby do aug.
t.r. , kedy sa bude spracovávať prv^ návrh plánu, boli spraco
vané podklady na zaradenie do akcie "Z". Keäže v zmysle novej
metodiky všetky akcie "Z" sa posudzujú ako investičná výstavba,
výšku prostriedkov, ktoré sa majú prestavať v budúca m roku, bu
deme môcť upresniť až po konzultácii s ONV pri priam návrhu

plána na rok 1976, kedy nám ONV predpise celkový limit áo výš
ky ktorého zahrnieme jednotlivé akcie plánované v akcii "Z".
D - Investičné úlohy iných organizácií
Do badúceho roka prechádza:
1 - Dom teda niky - výstavba štadijného strediska
2 - Potraviny, n.p* Senec - výstavba samoobslahy pri aatobasovej stanici, ktorej a^ončenie sa plánaje koncom 1. štvrťroka
1976.
3 - Ovocinársky štátny majetok Stapava - výstavba administra
tívnej badovy, garáží, abytovne.
V badúccm roka plánajú:
1 - Drogérie, n.p. Bratislava - výstavba obchodných priestorov
za predpoklada, že ešte v tomto m k a im bade arčená vyhovajaca
lokalita, aby útvar hl., architekta mohol vydaí pre avedena Vý
stavba územné rozhodnatie.
2 - Domáce potreby, a.p. Bratislava - spracajz v badácom roka
investičný zámer a prislašna! projektová dokamentácia, aby vý
stavba obchodných zariadení na Nálepkovej al. mohla byť zapo
čatá v roka 1977.
Pre informácia treba avies%, že Odbor výstavby ENV v Stapave
pri povolovaní stavieb iným investorom zabezpečil, aby pri bo
dovaní plynofikácie do objektov boli zokrahované prilahlé časti
obce vybadovaním regalačných plynových staníc. Konkrétne pri
výstavbe Doma techniky na al. 4. apríla, ZDŠ na Marianskej al.
a administratívnej badovy ŠM na Železničnej alici.
V avedenej správe sa zachytené všetky akcie, ktoré sa v priebeha roka 1975 realizajá, resp. akcie, ktoré prechádzajú do žal.
šieho roka. V závere piateho roka piatej päťročnice sa výstavba
v salade s volebným program pohla kapreda. V priebha šiestej
päťročnice bada avedené akcie dokončené.

Rímska vojenská stanica v Stupave.
Po prvom úspešnom roku revízneho arecheologiokého výskumu v
areáli Rímskej vojenskej stanice v Stupave bolo zvolané roko
vanie zabezpečit &alší postup prác v tejto významnej lokalite.
Miestnemu národnému výboru v Stupave došla správa o výsledku
rokovania dna 24. januára 1975. Je evidovaná pod čís. 155/75.
Jej text uvádzam. Záznam z komisionálneho rokovania na lokali
te " Rímska vojenská stanica " v Stupave dna 22. januára 1975*
Prítomní: s. Martinkovič, predseda MNV, s. Adamovský, prac. od
boru výstavby MNV v Stupave, Dr. Kraskovská, AU SNM Bratislava,
Hetich, AU SNM Bratislava, Ing. Rejthar, Stredisko SÚPSOP Bra
tislava, Prom. hist. Sulcová, Dr. A. Vallášek, Dr. Paličkay všet
ci zo Strediska SÚPSOP v Bratislave.
Komisia bola zvolaná Slovesnkýn ústavom pamiatkovej starostli vosti a ochrany prírody v Bratislave a jej cielom bolo zabezpe
čiť 3alšie práce na pamiatkovej záchrane bývalej rímskej vojen
skej stanice v Stupave.

;n

Podlá záznamu komisionálneho rokovania v Stupave dna 23. augus
ta 1974 bolo potrebné vykonať najmä tieto opatrenia:
1. Slovenské národné múzeum v spolupráci so SÚPSOP a MNV v Stu
pave zabezpečí, aby bolá uvolnené už v roku 1941 SNM vykúpené
a teraz znova obrábané pozemky v priestore rímskej stanice^
2. určiť priestory rímskej stanice tak, aby bolo možné na jej
juhozápadnej strane vytýčiť pozemky pre individuálnu bytovú vý
stavba,
3. v 1. štvrtroku 1975 vypracovať Zámer pamiatkovej úpravy / ZPÚ / bývalej rímskej stanice v Stupave.
Po ohliadke na tvári miesta komisia zistila nasledovné:
ad 1, Podlá vyjadrenia predsedu MNV je ažívatelom v roka 1941
vykúpených pozemkov zrejmé, že sú kedykolvek povinní trpieť
vstup na pozemky cielom vykonania ercheologických výskumov bez

nároku na náhrada príp. škody. Týmto občanom je zrejmé, že aa
svoje pozemky dostali v roka 1941 náhrada a nerobia žiadne íažkosti pri výskumných prácach, potvrdili to aj prítomní pracov
níci SNM. Pokial ide o vinica v hornej časti lokality, ktorá
je ohradená a užívaná Štátnymi majetkami, zástupcovia MNV sa
vyjadrili v tom zmysle, že akonáhle bude vyhotovený Zámer pa miatkovej úpravy, z ktorého bude presne zrejmá celá plocha lo
kality vrátane ochranného pásma, MNV zabezpečí avolnenie prie
storov doterajšími ažívatelmi, správa týchto pozemkov prejde
na MNV v Stapave a cLalej sa bude pokračoval podlá schváleného
ZPÚ. Dr. Kraskovská sa vyjadrila, že v súčasnosti sa v rámci
revízneho výskumu nemieni kopa% v tej časti lokality, do kto
rej zasahuje vinohrad.
ad 2. V roka 1974 sa vykonala sonda v šírke cca 1 m a v áĺžke
cca 80 m smerom k časti, v ktorej má by^ indiv. bytová výstav
ba. Sonda bola až aj zasypaná a nezistili sa v nej žiadne nále
zy. HneS. na začiatku výskamnej sezó'ny 1975 sa vykonajá äalšip
dve ondobné sondy a až po ich vyhodnotení v prípade, že badá
negatívne, bade možné arčií hranice lokality a arči% ochranné
pásmo.
ad 3* Zástupca strediska SÚPSOP Bratislava Ing Rejthar uviedol,
ŕ
že nie je možné, aby ich stredisko začalo s vypracovaním ZPÚ,
pokial nie je skončený a vyhodnotený revízny arecheologický vý
skam a pokial podklady nebadá k dispozícii, Ako vyplýva z rkovania terajšej komisie, nebude výskam skončený skôr ako koncom
2. štvrtroka 1975. V rámci ZPÚ potom bade riešená aj otázka ochranného pásma a to aj v priestoroch, kde sa lokalita dotýka
ázemia určeného na individuálna výstavbu. Zo strany strediska
sa akcii venuje zvýšená pozornosť a k práci z ich strany sa pri
stúpi bezodkladne po obdržaní podkladov zo strany SNM resp. AÚ
SAV v Nitre.

N&oniec sa došlo k záveru, že prevod pozemkov, na ktorých sa
likalita nachádza na Slovenské národné múzeám je po 30 rokoch
nesnadný a aj neaktuálny, za predpokladu, že celý areál bude
v správe HNV v Stupave, ktorý bude perspektívne stanica aj
spravoval.
Zapísal: Dr. Palička

5.j. 499/75

Denník Práca z pondelka dna 29. decembra 1975* číslo 306,
ročník XXX prináša o rímskej vojenskej stanici v Stupave za
ujímavú informácia v článka s nadpisom Výskam rímskej stanice
v Stapave. Unikátny objekt. Archeologický ústav SAV v Nitre
a Archeologický ústav Slovenského národného múzea spola so
Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prí
rody z Bratislavy pokračajú v revíznom výskame rímskej stani
ce v Stapave pri Bratislave. Druhá etapa výskama odkryla za
ujímavé architektúry a bohaté nálezy keramického a stavebného
materiálu predovšetkým z drahého storočia a. 1. Preskúmali
stavba s dômyselným vykurovacím zariadením, pozostávajúcim
z dvoch systémov s paralelne ležiacimi kanálikmi. Horúci vzdach
a plyny z ohniskaprúdili pod podlahou a cez daté tehly zamarované v stenách.
Zistené stavebné techniky a systémy sú dokladom nielen vysokej
civilizačnej úrovne dosiahnutej v dobe rímskej, ale aj silného
kultúrneho vplýva antickej civilizácie na ostatný svet. Vzhl^adom na to, že ide o anikátny objekt mimoriadnej kaltúroej a
pamiatkovej hodnoty', odborná komisia odporúčala pokračovať vo
výskame a vyažiť pamiatka na kaltarno-spoločenské účely.
Na Slovenska nie je pre širokú verejnosť dosial sprístupnený
ani jeden z objektov takejto jedinečnej historickej hodnoty.

Generál Vladimír Srigorievič

M i c h a j 1 o v .

Už skoršie mali sme záajem poznal prvých sovietskych vojakov,
ktorí pri oslobodzovacích bojoch vstúpili do chotára obce Stu
pavy. Chceli sme poznal ich mená, pokial možno, poznaí ich osobne. S blčiacimi sa výročiami Slovenského národného povsta
nia a tridsiatym výročím nášho oslobodenia slávnou Červenou
armádou záujem sa stupňoval. Konečne za pomoci súdruha Jozefa
Brunovského podarilo sa nám získa^ adresu velitela útvaru Čer
venej armády, s ktorým aj súdruh Jozef Brunovský, velitel par
tizánskeho oddielu zúčastnil sa oslobodzovacieho boja o Stupa
vu. Už v mesiaci júni roka 1974 poslal ml jeho adresu:
generál Vladimír Grigorievič Michajlov, Lvov - 12, Požarského
/ gožarskovo / - 2, blok4, kv. 12$ Bolo tu prvé konkrétne meno.
Bolo treba nadviaza^ kontakt. Po dohode s predsedom MNV s. Jo
zefom Hartinkovičom iniciatívu prevzala Pionierska organizácia
pri ZDŠ. Už od s. Jozefa Byanovského chceli sme sa dozvedieť
presnejšie informácie o priebehu oslobodzovacích bojov o Stu
pavu. Menovaný už pred dvoma rokmi pri príležitosti slávnost
ného prejavu v deň výročia oslobodenia Stupavy povedal niekolko zaujímavých informácii o oslobodzovacích bojoch. Bola však
tu príležitos% získat hodnoverné informácie od Tglitela útva
ru a preto sa tun. PO aj obrátila na uvedenú adresa o poskytnatie správy vo f§gge spomienok. Výsledok sa dostavil.
Začiatkom mája r. 1975 došiel na adresa tan. PON list s dátamom 28+ apríla 1975. V ňom píše: Dobrý den, drahí pionieri!
Velmi pekne Vám äakajem za list. V3aka Vám za pozdravy a spo
mienky!
Pretože toto je prvý list a začiatok nášho dopisovania, badem
sa snažil opísa% Vám adalos^ na ktorú si najviac spomínam,
spätú s oslobodením Vášho mesta Stapavy.

Moja čas^, ktorej som velil, šla íažkými bojmi

z Budapešti

na Kamenia, Svodin, Dvory, Nosé Zámky a ďalej do Bratislavy*
No, Bratislava sme neoslobodili a vtedy mojej časti dali prí
kaz odísť nazad, dvihnúť sa severnejšie od Bratislavy, obsa
diť mesto Jur pri Bratislave, vojs^ do hôr Malých Karpát, ďa
lej ís^ na Marianka, Borinka, Stapaba a odtial sa vráti% na
jah, na Bratislava preto, aby sme mohli adrieť na bratislavskú
pevnosť, nepriatela do tyla. Tiež som bol poačený, že v horách
Malé Karpaty aktívne pracujú, bojujú partizáni Slováci, s kto
rými som mal nadviazal spojenie a postupoval spoločne.
Svätý Jur sme rýchlo obsadili, no hla, v Malých Karpatoch sa
nám do cesty postavila ohnivá obrana a po celý den sme nemoh
li prejsť. A hla, k večera, kedy sa začalo stmievaj moji vo
jaci priviedli maličkého chlapčeka, Slováka* Prebíjal sa z h&r
k mesta Svätý Jar pri Bratislave. Mal za úloha nadviazať spo
jenie so sovietskymi vojakmi. Tento chlapček mal asi 10 - 12
rokov, a možno i 14. Bol špinavý, otrhaný, zarastený /neostríhaný/ a neamývaný. Hladný! Opýtal som sa chlapčeka, prečo sa
ocitol na našich pozíciách? Chlapec mi oznámil, že ho poslal
velitel 2. partizánskej brigády, aby skryto / maskované / pre
viedol sovietske vojská do tyla fašistom a tak zabezpečil ader od zada.

'

Ceckom som averil slovenskému chlapcovi a tak sa dvihla čast,
ktorá pod velením šla za chlapcom do hôr. Vymyslený plán sa
dobre vydaril.
Vošli sme do hôr, pobili fašistov a začali sme ťaženie na Ma
rianka. Marianku sme dobýjali v boji s tankistami - fašistami,
ktorí mali označenie " smrtiek

Tam sme ich rozbili a pri

tom útoku sme zajali 62 fašistov - SS. Potom sme sa až spoji
li so slovenskými partizánmi 2. brigády, spola s nimi sme

dobyli dedina Borinku a i Vaše mestečko Stupavu..
V Stupave sme nechali menší počet našich vojakov s 5 tankami,
ktoré mali pomôcť partizánom a hlavné základné sily napredova
li po ceste Stupava - Bratislava s cielom udriet nepriatelovi
do tyla.
Takým spôsobom 4. apríla roku 1945 bola Bratislava oslobodená
vojskami 7. gardovej armády. Bola to tá armáda, ktorá sa pre
slávila v bojoch velkým víťazstvom v Stalingrade, pod Kurskom,
Bielgorodom, bojom o Oharkov a iné mestá ťažkými operáciami.
Siedma gardová armáda bola tou armádou, v ktorej som slúžil
celú vpjnu.
A teraz o udalosti s chlapcom - Slovákom. Nepoznám ho a nespomenim si, ako sa volal. No, kež som bol u Vás vo vlasti, poznal
som jeho velitela. Bol to Jozef Brunovský.
Tiež som našiel ešte jedného priatela, aktívneho účastníka
partizánskeho hnutia na Slovenska, s ktorým sme spolu bojovali
v Malých Karpatoch. Je to Olšavský Viliam. Býva v Prešove na
ulici Rombauerovej číslo 7.
V rokoch vojny mal*nie viac ako 16 rokov. To boli roky, ktoré
žijete Vy teraz. Porozprávajte sa s Viliamom. On Vám porozprá
va o bojovej histórii Vášho kraja, o histórii víťazstva, o naj
horšom nepriatelovi ludstva - o fašizme.
Svoju fotografiu Vám pošlem o niekolko dní.
Drahí pionieri! Srdečne Vás pozdravujem pri príležitosti osláv
sviatku víťazstva. Odovzdajte moje pozdravy i rodičom a učitelom!
Stastia Vám, moji smelí, malí priatelia!
Nech bude stále slnko! Nech stále budete mať mamy! Do videnia!
Píšte mi o svojich úspechoch v učení a o svojom volnom čase,
hrách a radostiach! Budem s Vami rád písať. Ak by sa naskytla

príležitosť iste by som k Vám pricestoval.
A teraz - Váš Michajlov
Dátam ďalšieho lista

3. VI. 1975

Drahé deti !
Dostal som od Vás pozdravy pri príležitosti osláv velkého
vííazstva! Velmi pekae Vám 5akajem! Váš pozdrav bol najkraj
ším darom pre maa. Ukazajem ho mojim sádrahom a oni tiež sa
zaajímajá a odaševaaja sa Vašoa práeoa, ktorá ste vložili do
výroby pozdrava.
Ešte raz Vás pozdravajem a želám Vám mierové aebo a slastné
detstvo!
Splaajem svoje slabý, posielam Vám moja fotografia a 2 saveaíry / karty / pre Váš kátik. Tiež Vám pošlem pohladaiee, aa
ktorých bade aáš slaečaý Krym.
A teraz Vám želám dobre a s výborným prospechom zakoači^ ško
la a veselo prežite letaé prázdaiay!
Máte veža saajímavýeh a dobrých miest pre oädyeh. Spomínam si
aa pekaé láky# lesy a hory v okolí dediny Boriaky.
Oznámte mi, ži ste nadviazali spojenie s Viliamom Olšavským
z Prešota. Ca tiež bojoval medzi partizánmi, bol v tých rokoch
čo Vy teraz.

'

Želám Vám, Vašim ašitelom a Vašim rodičom všetko aajlepšie,
pevaého zdravia a š^aatia v živote.
BaSte, drahé deti, šťastlivé!
Objímam Vás všetkých,

Váš
Vladimír §rigorieviS Miehajlov.

Prejav vďaky - adeleaie čestného občianstva.
Miestny národný výbor v Stapave obrátil sa dna 1. decembra
1975 so žiadostoa aa OV KSS okresa Bratislava vidiek:
Rada MNV v Stapave a MV KSS v Stapave získali za pomoei sadr.
J. Braaovského adresa veliteía prvej skapiay Serveaej armády,
ktorá v bojoch o oslobodenie Stapavy v noci zo dna 4. aa 5+
apríla roka 1945 vstapila do chotára obce Stapavy a daa 5. ap
ríla roka 1945 oslobodila Stapava.
Veliteíom tejto skapiay bol vtedy poraeík &A, teraz generál
Sovietskej armády sádrah Vladimír ôrigorievič Miohajlov, t.č.
ZSSR Simferopol - 333 048, al. Trabačenko 16, kv. 85*
Rada MNV a HV KSS v Stapave v sálade so želaním spoločenských
organizácii zdražeaýeh v MV NF a Piaaierskej organizácie 8ZM
pri ZD§ kpt. J. Nálepka v Stapave, ktorá rozvíja so sádrahom
generálom čalý písomný styk, rozhodli sa menovaného sádraha
generála pozvať aa priatelska návšteva k 31. výročia oslobo
denia Stapavy slávnou Serveneasarmádoa v aesiaei máji roka

*

1976 a pri tejto príležitosti adeliť ma aj častné občianska
Stapavy.
Rada MNV a HV KSS obracaja sa aa OV KSS okresa Bratislava vi
diek o získanie sáhlasa k pozvania sádraha generála Mi^hajleva a adeleaia čestného občianstva neaovanéma.
Ide o podajatie politieky významné a zo strany Stapavy vysoko
hamáaae, v ktorom eheeme vyjadriť svoja áprimaá vďaka a láska
osobne sádrahovi generálovi Bi§hajlovovi a jeho prostrední# tvem hrdinským osloboditelom Stapavy za náš slobodný a šťsstaý život v socialistickej sačasaosti.
Za porozameaie a kladné vybavenie našej žiadosti ďakajeme.
Práei žes% ! - Podpisy za MNV predseda MNV, za MV KSS preds.
MY KSS.

Ján

Kalich,'

akademický sochár - zaslúžilý umelec
Významnou postavou vo svete umenia je akademický sochár, za slažilý umelec Ján Kalich, aator pomníka kpi. Jána Nálepka,
Hrdina ZSSR, ktorý bol odhalený dna 17. novembra 1975 v Stapa
ve pri príležitosti 30. výročia jeho hrdinskej smrti.
Vzhladom na skatočnosť, že je aatorom vysoko angažovaného ume
leckého diela, ktoré ktoré dotvára priestranstvo pred badovoa
Základnej deväťročnej školy kpt. J. Nálepka v Stapave, pokladám
za potrebné a správne, aby sa s jeho osobnostoa zoznámila aj
miestna verejnosť a bolo jeho meno a jeho životopis zapísané
aj v miestnej kronike na pamiatka pre súčasné a badúce generá
cie.- Do rada výtvarných amelcov, ktorí svojoa tvorboa priapeli k obohatenia výzdoby Stapavy sa týmto zapísal aj Ján Kalich.
Narodil sa 31. decembra roka 1930 vo Zvolenskej Slatine, štadoval na štátnom gymnázia vo Zvolene. V rokoch 1946 - 1951 po
kračoval v štúdia na Akadémii výtvarných amení v Prahe a profe
sora Otaka Španiela. Ako štadent až r. 1949 získal II. cena v
saťaži na Facíkov odznak. V rokoch 1951 - 1954 vykonal ašpiran
túra na Akadémii výtvarných amauí v Prahe.
Roka 1954 získal I. cena v súťaži 10 rokov SNP vo,výtvarnom amení, získal čestné aznanie v saťaži na výzdoba HÍzea Klementa
Gottwalda v Prahe a 29. aagasta toho istého roka bol odhalený
Pamätník SNPVv Dolnom Harmanci podlá jeho návrha.
V roka 1955 získal I. cena v súťaži 10 rokov oslobodenia ČSR
Sovietskoa armádoa.
V roka 1956 vykonal štadijnú cesta do NDR a v tomistom roka bo
lo odhalené jeho sasošie pred nemocnocoa v Dunajskej Strede.
Roka 1957 bolo.odhalené jeho dielo Pamätník obetiam fašizma vo
Zvolene, v tomto roka vykonal štadijnú cesta do ZSSR, získal

ceau mesta Carrary v medzíaárodaej sochárskej súíaži a tiež
I. ceau v súťaži aa výtvaraé doriešeaie amfiteátra v Nitre.
Roku 1958 získal I. ceau v súíaži aa pomaík pre Dukliaasky
pamätaík, v tomto roku vy^oaal študijaé cesty do Fraacpzska
a do Taliaaska. Získal I. ceau v súťaži aa súsošie Po boji
pre Slavía v Bratislave*
Roku 1959 získal III. ceau v súťaži aa dielo vyjadrujúce
tému Hrozby a aádeje iudstva. Tohto roku vykoaal študijnú ces
tu do Rakúska; získal odmeau v súťaži aa Pamätaík v Nemeckej,
taktiež osobitaú ceau aa IV. prehliadke čs + výtvaraého umeaia
v Prahe a v tomto roku bolo odhaleaé jeho dielo Po boji aa^
Slavíne v Bratislave.
Roku 1960 bol vvzaameaaaý titulom Laureát štátaej ceay, zís
kal osobitaú odmeau v jubilejaej sú^ži k 15. výročiu oslolaodeaia ČSSR a vykoaal aj študijaú cestu do ZSSR.
Roku 1961 získal III. ceau v súťaži aa pomaík Ľudovíta Štúra
v Bratislave, vykoaal ďalšiu študijaú cestu do Taliaaska a,;i
získal I. ceau aa medzíaárodaej výstave medailí FIDEM v Ríme.
Roka 1962 získal I. ceau v súťaži aa Pamätaík Janka ^rála v
Zlatých Moravciach, vykoaal študijaé cesty do Polska a do Ma
ďarska, bol odhaleaý Pamätaík dukliaaskych hrdiaov v: Vyšaom
Komáraiku a v tomistom roka odhaleaý Pamätaík Janka ^rála v
Zlatých Moravciach.
Roka 1963 získal ceau Víta Nejedlého za pomaík aa Dukle; tiež
III. ceau v sú%aži 40 rokov KSČ, I. ceau v súťaži aa Pamätaík
Matice sloveaskej, II. ceau v IV. etape súíaže KSC v boji za
socializmus a komuaizmus.
Roku 1965 získal I. ceau v sútaži aa medaila pre ceau D. Jtrrkoviča: hlavaú ceau v plastike v celoštátaej súťaži k 20. vý
ročiu oslobodeaia, vykoaal študijaú cesta do Fraacouzska a

do Egypta, bola odhalená socha Matice slovenskej v Martine.
Roka 1966 získal I. cena v súťaži aa medaila pre cena Cypri
ána Majerníka; I. cena v sa^aži na medaila Academia Istropolitana; I. cena v súťaži na pamätna medaila Univerzity Komenského; vykonal štadijná cesta do Grécka a v tomže roka bol odha
lený pomník Íadovíta Štara vo Zvolene*
Roka 1967 bol odhalený pomník padlým vo Zvolenskej Slatine.
Roka 1969 bol odhalený Pamätník SNP v Partizánskom.
Roka 1970 bol meaovaaý členom Výtvarnej rady Ministerstva kaltary Slovenskej socialistickej repabliky.
Roka 1971 získal II. cena v sá^aži na 50. výročie KSČ; cena
Danaj na medzinárodnom televíznom festivale v Bratislave, v
tomto roka bol menovaný zaslúžilým amelcom a 30. mája v tomto
roka bol odhalený Pamätník Y. I. Lenina v Žiline.
Navrhol jabilejna 50 Kčs minca, v hodnote 20 Kčs so Sládkovičom a 100.- Kčs minca s Mánesom.
Roka 1973 bol odhalený jeho milicionár v Bratislave - a dňa-i
17. novembra 1973 odhalený-pomník Hrdina ZSSR kpt. Jána Nálep
ka v Stapave, prvá jazdecká socha aa Slovenska.
Y tomto roka bol menovaný rektorom Vysokej školy výtvarných
amení v Bratislave.
K 30. výročia SNP bol odhalený v mesiaci aagaste roka 1974
Pamätník Slovenského národného povstania v Bratislave, ktorý
je monameatálnoa výzdoboa námestia SNP.
Od roka 1960 mal aiekolko samostatných výstav: Výber z tvorby
v Prahe a v Bratislave, spoločná výstava s R. Dabravcom v Havane, roka 1964 Výber z tvorby v Košiciach a v Liptovskom Mikaláši, roka 1967

výstavy v Moskve a v ^eningrade. Roka 1968

výstavy v Káhire a v álexaadrii. Roka 1969 výber z tvorby v
Detve, roka 1970 saborna výstava vo Zvolene v Banskej Bystri

ci, v Bratislave a v Nitre.
Roka 1971 Vyber z tvorby vo Varšave, v Čs. kultúrnom stredis
ku. Okrem samostatných výstav mal účasť ma viacerých výstavách
v Bratislave, v Benátkach, v Budapešti, vo Varšavev Prahe, v
Moskvev Carrare, v Gottwaldove, v Helsinkách, v Ríme, v Lip
tovskom Mikuláši, v Amsterdame, v Nitre, v Olomouci, v Aténach,
v Paríži na Medzinárodnej výstave súčasnej svetovej medaily,
na IX. bienále európskeho sochárstva v Middelheime.
Ján Kulich osobne sa zúčastnil odhalenia pomníka v Stupave.
Pri tejto príležitosti na priatelskej besede na MNV vyjadril
svoje pocity, ktoré ho inšpirovali pri tvorbe pomníka, svoj
osobný záujem dôstojne zobraziť legendárnu postavu Rrdinu ZSSR
kpt. Jána Nálepku.
Vo svojej tvorbe čerpá námety najmä z čias Slovenského národ
ného povstania, ktoré prežil ako štrnásťročný chlapec a ktoré
so svojimi hrôzami a útrapami ludí hlboko mu utkveli v jeho
ešte detskej duši. Na udalosti z čias Povstania, ktorých bol
*

i- '*

účastníkom, často spomína. V časopise Matičné čítanie, ročník
VIII. zo dna 9. mája 1975 hovorí: Nie je ťažké spomenúť si na
isté obdobia, či chvíle, kedy udalosté otriasajú vnútrom člo
veka a poznamenávajú ho azda na celý život. Jedným z takýchto
dní v mojom živote je den na začiatku februára 1945* kedy voj
ská II. ukrajinského frontu po mohutnom prelome oslobodili aj
našu dedinu, Zvolenskú Slatinu. V článku spomína mnohé otrasné
udalosti, ktorých bol svedkom. V závere hovorí: Všetky tieto
moje osobné zážitky sú pre mna vari najvýznamnejším prameňom
mojej tvorby. Sú akoby kolískou, z ktorej som vypelhal moje
najvýznamnejšie diela a pamätníky: Duklu, Bratislava, Zvolen.
A ďalšie. Vež vari preto som tú kataklizmu aj prežil.
V časopise Literárni mesičník, orgán Svazu českých spisova^elu,

číslo 7, ročník 1974 píše v článku Výtvarník a Slovenské národ
né povstanie: Ako štvrnásťročný som v tejto dobe videl mnoho
ranených a mŕtvych. Krv a popravy. Statočnosť i slabosť. Suro
vosť a zverskosť. á v posledných froch mesiacoch pred oslobo
dením aj biedu a utrpenie nemeckých frontových vojakov v polnom lazarete v slatinskej škole.
Všetky tieto nezapomenutelné udalosti z povstania nosím v sebe
ale nepokladám ich za svoje. Pre mňa sú vzácnou klenotnicou,
v ktorej sú skvosty vlastenectva, československého a sovietske
ho bratstva, velkej ludskej statočnosti a politickej múdrosti
slovenského ludu. i krvavé perly

utrpenia ludí.. Takáto kle

notnica nemôže patriť jednotlivcovi. Patrí našej strane a náš
mu ludu. Preto do nej vchádzam s posvätnou úctou a s mučivým
pocitom najvyšej umeleckej zodpovednosti a len tak beriem do
rúk tieto skvosty, aby som na každom svojom diele zanechal
kus vlastného - ja - , kus svojho srdca.
Ke3. sa pozerám do budúcnosti, budem sa do klenotnice Povstania
vracať do konca svojho života. A vždy s posvätnou úctou.
Inak nemôžem. Ani neviem.
Ján Kulich vo svojich článkoch a umelecky vo svojich dielach
vyjadril a vyjadruje svoj osobný vzťah k najvýznamnejšiemu ob
dobiu našich novodobých národných dejín. Jeho tvorba umeleäou
formou zobrazuje túto vývojovú etapu nášho národa a pozitívne
ovplyvňuje myslenie a cítenie slovenského človeka, budovatela
vyspelej socialistickej spoločnosti, jeho vzťah ku KSC, k ááemu vernému spojencovi, priatelovi a osloboditelovi, - národom
ZSSR.
Umelecká kritika hodnotí Jána Kulicha, ako velkú sochársku
os&nosť.

M o r i e ,
spisovatel -

zaslúžilý amelee.

Bezmála až tri desaťročia žije v Stapave. Ta zakotvil aatrvalo a v priebehu rokov sa vypracoval na aznävanú osobnosť
v našej vlasti i vo svete.
Vzhladom aa jeho úspechy v literárnej tvorbe a vzácne aznaaia a hodnotenia jeho rozsiahleho literárneho diela, ktorého
sa ma dostalo pri príležitosti 30. výročia oslobodenia našej
vlasti slávaoa červ&noa armádoa, pokladám za potrebné a správ
ne, aby v miestnej kronike bol zapísaaý jeho životopis, ktorý
bade pripomínať miestnym občanom kvality jeho tvorivého dacha,
jeho rozsiahle literárne dielo, ktoré ameleekoa formoa odráža
objektívne skatočnosti našej šťastnej súčasnosti.
Do Stapavy prišiel roka 1946, jeho meao nie je zapísané
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rike narodenýeh v Stapave* Narodil sa 27. marea 1921 v
noeh. Nataroval roka 1941 a stal sa ačitelom. Učiť začal v
Belej, okres Žilina, potom po vojenčine v Stapave bol ačite1om aa meštianskej ärole. Ta sa aj roka 1947 oženil.
Roka 1948 zo Stapavy odišiel pracovať ako dramatarg do Šk&lfilma v Bratislave. V tom čase arobil aj jeden film zo života
na našej škole* V rokoch 1950 - 1959 bol pracovníkom Výskam ústava pedagogického v Bratislave. Roka 1959 stal sa taZväza slovenských spisovateľov. V decembra roka 1959
nastúpil ako riadite! vydavatelstva Mladé letá v Bratislave.
Fankcia riaditela vydavatelstva vykonáva doteraz.
V tejto faakcii navštívil mnohé earopske i zámorské krajiny.
Roka 1956 dostal sa až do Vietnama*
áko účastník Slovenského národného povstania a pozorný pozorovatel povojnového života a nás i vo svete nazbieral mnoho
tv, ktoré sa ma stali bohatým žriedlom pre

jeho literárna tvorba. Medzičasom absolvoval Vysoká škola pe
dagogická v Bratislave. Získal titul PhDr.
Rado Morie popri literárnej tvorte ^konáva zaslažnú orgaai začao - vydavatelska práca systematickým badovaaím vydavatelstva Mladé letá, ktoré si získalo aznaaie aielea doma ale i
na medziaárodaom poli.
Z jeho literárnej ttorby uvediem diela, ktoré od jeho prvotía
doteraz boli vydané: Lyžiar Martia / roka 1947. / žofka / 1948./
Bražiaa z Dlhej alice / 1949./ Miško hrdina / 1949./ Pozor,
filmajeme! / 1950./ Explózia / 1951, 1954, 1963./ Tri roky / 1951./ Ako sme sa hrali / 1952./ Prvý z Dvorov / 1953./
Majster pästiarskych rakavíc / 1954, 1961./ Z polovníckej kap
sy / 1955, 1957, 1959, 1960, 1961./ Cez šesMéaiatjeáea koa čiarov / 1956./ Prípad " Tabereilin " /1957./ Pri Zakliatej
rieke /1958./ FaSiel som vám kamarátov / 1960./ Trikrát som
ašiel / 1961./ Smatný Saaréz / 1962./ § divej kačičke / 1962./
So je rýchlejšie / 1962./ Oktávia ide stovkoa / 1964./ Eakačia rozprávka / 1965./ Srnka s červenými hviezdičkami / 1967./
Teraz ho sadia nepriatelia / 1967./ Sraček Parožtek / 1968./
Ako vretenica Klakatá o chvost prišla / 1968./
Je spolaaatorom ačebaiee Literatára pre mládež / 1954,1957./
Je spoluautorom teoretickej práce 0 amelecko-aáačaej litera
túre / 1963./
Bibliograf, záznam podlá Slovníka Slovenských spisovatelov
pre deti a mládež, Mladé letá, 1970.
Za literáraa tvorba dostalo sa Raďovi Moricovi vysokého uzna
nia. IBBYy organizácia UNESCO adelila v mesiaci jáai roka 1974
čestný diplom na zasadnati v Rio de Janeiro, ktorého sa Rado
Morie osobne zúčastnil v dňoch 12. - 16. júna 1974.
Do Brazílie odcestoval dna 8. júna 1974 z Prahy cez Dakar.
? Brazílii navštívil mestá Rio de Janeiro, Sao Paalo, Santos

a hlavaé mesto Brazílie - Brazília vo vnútrozemí krajiny.
Uvediem orig. text čestného diploma:
The Iateraational Board on Books for Yoang Poeple awards a
Certificate of H 0 N 0 R
z lesa

To Rado M 0 R I C For Rozprávky

ehosea as aa Oatstanding Example of Literatare with

International Importanee.
Nilé V i s a p a ä / v.r. /

Virgiaia Havilaad / v.r. /

Presideat IBBY

Presideat Haas Christiaa

/ Fía /

Aadersea Award Jary

/ USA /

Pečiatka
IBBY
V preklade:
Medzinárodná porota kníh pre mládež adeiaje čestaý diplom
Radovi Morieovi za Rozprávky % lesa oaeaeaé ako vyaikajaci
príklad literatáry medzinárodného výzaama.
Podpisy avedeaé vyššie.
Po prehliadke významných mieat Brazílie vrátil sa do vlasti
22. jaaa 1974.
Za významné literárne dielo dostalo sa Radovi Moricovi vyso
kého uznania vo vlasti pri príležitosti 50. výročia oslobo
denia našej vlasti slávnoa Červenou armádou, k 1* máju 1975*
kež vláda Beskoslovaaskej socialistickej republiky udelila
ma titul Zaslúžilý amelee.
Rado Morie žije v Stapave ako konštraktívay občan, začastaaje sa verejného života, praeaje v spoločenských organizáciách,
v rokoch 1964 - 1971 vykonával fankcia poslanca HNV.
I pri velkom pracovnom zaťažení vo vydavateístve nájde si
čas, aby pokračoval v literárnej tvorbe a obohatil aaSa kniž
ná prodakeia a arobil radost jej koazameatam.

Miestna

s p a r t a k i á d a 1975.

Na nedelu dna 1. júna 1975 Základná deväťročná škola kpt. J.
Nálepka v Stapave v spolupráci so Zdražením rodičov a priatelov školy pri ZDš a s Miestnym národným výborom v Stapave usporiadali Slávnosť MDD spojená s miestnoa spartakiádou.
Na vystúpenie pripravovali ačitelky ZDS svojich žiakov v prie
behu škol. roka. S ukážkami zo spartakiádnych skladieb vystúpi
li tunajší žiaci až v mesiaci febraári na telovýchovnej sláv nosti v miestnom kultúrnom dome. S nacvičenými skladbami a^ na
okrskovej spartakiáde v pozorne, na okresnej spartakiáde v Pezinku, tiež v Bratislave a napokon na Strahovskom štadióne v

Prahe.
Nástup účastníkov miestnej spartakiády bol dna 1. júna 1975
pred budovou ZDš o 13. hod., odkial sprievod odpochodoval o
13. hod. 50. min. cez ulicu kpt. J. Nálepku na miestny štadión.
V slávnostnom sprievéde účinkow^a dychová hudba ZK Cementár.
Slávnostný nástup cvičencov bol na bežecekj dráhe štadióna pod
vedením súdr. učiteliek á. Lachkovičovej a s. M. Bencovej.
Program slávnosti bol nasledovný: 1. Vlajková čata a štátna
hymna. Slávnosť otvoril predseda MNV s. Jozef Martinkovič.
2. Obraz - na hymnickú pieseň áká si mi krásna. Vystúpenie na
cvičila súdr. A. Lachkovičová.
3. Mladí stavbári - spartakiádna skladba, nacvičili súdr. N.
Jurigová a súdr. á. Buociková.
4. Rodičia s detmi - spartakiádna skladba pre rodičov a deti
z materských škôl. Pripravili učitelky MŠ I. a III.
5. Mladšie žiactvo - sprtakiádna skladba, pripravili súdr. 0.
Hasonová, s. L. Bošková a s. M. Chorvátová.
6. Mladšie žiačky - sprtak. skladba, pripravili súdr. V. Arendacká a súdr. M. Dianišková.

7. Starší žiaci - spartakiádna skladba, pripravila sadr. Ana
stázia Lachkovičová.
8* Staršie žiačky - spartakiádna skladba, pripravila sadr* Jo
lana Petseová, Vystúpenie riadila a komentovala súár. Jolana
Petreová, zvakotechnika zabezpečoval súdr. L. Maroš, všetci
ačitelia Základnej deväťročnej školy kpt. J. Nálepka v Stapave*
Predseda MNV súdr. Jozef Martinkovič v otváracom prejave pove
dal: Vážení občania, súdražky a súdrahovia, pionieri a žiaci,
milá mládež! - Prvý jún je až tradične v Československej soci
alistickej repablike oslavovaný ako Medzinárodný deň detí.
Je to radostný deň detí a mládeže socialistických krajín, v
ktorom slobodne a manifestačné vyjadrujú svoja vôla žiť a pri
pravovať sa pre mierový život a mierovú výstavba svojich krajín.
Tohtoročný medzinárodný deň detí je pre nás o to radostnejší,
že sme v aplynalých dňoch oslávili tridsiate výročie oslobode
nia našej vlasti slávnoa Sovietskoa armádoa - a pri tejto prí
ležitosti sme bilancovali naše badovatelské úspechy aplynalých
povojnových 30 rokov* Bola to úspešná etapa vo vývoji našej
vlasti, vo vývoji našej spoločnosti*
Uskatočnili sme velké premeny, vybadovali sme socialistickú
spoločnosť, moderný socialistický priemysel a polňohospodárstvo. Tieto skutočnosti poskytli a poskytajá všetkým našim
občanom, najmä našej mládeži - nevídané možnosti uplatnenia
pri &alšej výstavbe nášho socialistického štáta.
československá socialistická repablika stala sa pevným článkom
svetovej socialistickej sústavy a v spojenectve so Sovietskym
zväzom je zaračená jej bezpečnosť, nezávislost a saverenita.
Pod vedením Komanistickej strany Československa s istotoa krá
čame vpred za Ralšími úspechmi pri plnení úloh vyplývajúcich
zo záverov XIV. sjazda strany, čím sa askatočňajúperspektívy

plného a krásneho života našej mládeže i všetkých občanov
našej milovanej socialistickej vlasti.
Aj dnešná slávnos^ Medzinárodného dna detí je dôkazom sta rostlivostiKomanistickej strany Československa o šíastný a
plodný život našich detí a mládeže.
Dovolte mi, aby som v mene Miestneho národného výbora v Stu
pave pozdravil účastníkov slávnosti Medzinárodného dna detí
spojenú s miestnou sprtakiádoa v Stapave, poprial im vela úspechov na dnešnej slávnosti, ako aj v škole a v živote a týmto vyhlásil dnešnú slávnosť za otvorenú.
Potlesk prítomných.
Na slávnosti MDD a miestnej spartakiáde sa zúčastnili žiaci
miestnych škôl, početne bola zastúpená mládež, rodičia ýritem
ných detí a žiakov, početné obyvatelstvo, zástapcovia MNV, MV
KSS, úradov, podnikov.
Slávnosí so spartakiádnym vystúpením prebiehala plynale za
menej priaznivého počasia, cvičenci a prítomní však zotrvali
na slávnosti do jej zakončenia.
Nedostatkom bol zlý stav sedadiel, čo oebolo možné odstránií
ani v období príprav. Vlajková výzdoba štadióna bola zabezpe
čená, trávnikova plocha bola vykosená a vyhrabaná za spoluprá
ce žiakov ZDS, bežecká dráha taktiež bola upravená.
Rozhlasové zariadenie za vedenia súdr. Ľudovíta Maroša, ačite1a ZDŠ fungovalo spolahlivo.
Pre menej priaznivé počasie nezabezpečil miestny podnik Raj
stánky s občerstvením.
Účastníci slávnosti HDD spojenej s miestnoa spartakiádoa mali
z vystúpenia žiakov ZDS a detí MŠ s rodičmi radosí a cvičenci
hrejivý poéit z úspešného vystúpenia.

Ovocinársky štátny majetok, národný podnik
v S t a p a v e .
Začiatkom roka 1974 vznikla v Stapave aová hospodárska orga
nizácia Ovocinársky štátay majetok. Jeho existeaeia je vý sledkom úsilia vedúcich pracovníkov doterajšieho Státaeho majetka. Stapava sa stala sídlom Ovocinárskeho štátneho majetka,
národného podniká, s celosloveaskoa p6sobnosťoa a súčasne síd
lom miestneho závoda.
Ideové zameranie OŠN vyjadraye zriaďovacia listina, ktorá uvá
dzam v doslovaom znení:
Ministerstvo polaohospodárstva a výživy
Slovenskej socialistickej republiky
Bíslo: 11 §09/1973 - OR

Bratislava 14. decembra 1973

R o z h o d n u t i e
Miaister polaohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej
repabliky podlá astaa. §
§ 42 a 43 hospodárskeho zákonníka vy- *
konáva ka dna 1. janaára 1974 toto organizačné opatrenie:
I.
Z r i a ž a j e
štátna hospodárska organizácia s názvom :
* Ovoeiaársky štátny majetok, národný podniky "
sídlo: S t a p a v a , okres Bratislava vidiek.
Nadriadeným orgánom nového aárodaého podniká je LIKD, odborové
riadítelatvo konzerváreaského, liehovarského, rybného a škrobá-resnkého priemyslu v Bratislave. Zároveň Ovocinársky štátny ma
jetok, národný podaik začleňuje do výrobno-hospodárskej jednot
ky L I K 0 .
Predmetom činnosti národného podniká je

- pestovanie, produkcia a skladovaaie ovocia a zeleniny pre
priemyselné spracovanie a s tým spojená komerčná činnos%
výhradne v rezorte polnohospodárstva a výživy*
Majetok nového národného podniku bude určený delimitačným
protokolom, ktorý bude tvorit súčasť tohto rozhodnutia.
II.
Ukladá generálnemu riaditelovi odborového riaditelstva LIKO,
aby zabezpečil vykonanie delimitácie majetku, práv a záväzkov,
vrátane pôdneho fondu o výmere 496 hektárov medzi národnými
podnikmi obhospodárajúeimi plantáže v rámci výrobno-hospodárskej jednotky LIED na jednej strane a Ovocinárskym štátnym ma
jetkom v Stapave aa drahej strane.
Súčasne ukladá generálnemu riaditelovi odborového riaditelátva
LIKO v Bratislave a generálnemu riaditelovi odborového riadi telstva Cakor-cakrovinky v Bratislave a riaditelovi Krajskej
polnohospodárskej správy v Bratislave, aby zabezpečili vypra
covanie delimitačných protokolov a vykonanie prevodu majetku
a pôdy vo výmere 1 381 hektárov od národného podniku Cukrovar
v Šuranoch a 180 hektárov od Štátneho majetku v Stupave pre
nový národný podnik. Delimitačné protokoly badá súčasnou toh
to rozhodnutia.
Generálny riaditel odborového riaditelstva LIED v Bratislave
zabezpečí zakotvenie zmiea vyplývajúcich z iohto rozhodnutia
v štatúte výrobao-hospodárskej jednotky a záróvea zabezpečí
„vypracovaaie organizačného poriadku národného podaika.Ovocinársky štátny majetok v Stupave.

III.
Dea, ku ktorému majá by% zapísané zmeny vyplývajúce z tohto
rozhodnutia do podnikového registra je 1. január 1974.
Okrúhla pečiatka:

Miaistaastvo polaohospodárstva a výživy
Slovenskej socialistickej republiky
aprostred štátay zaak
Minister:
aečitatelaý podpis, v.r
ďalšie informácie o začiatkoch Ovocinárskeho štátaeho majet
ka, aárodaého podniká v Stapave:
Ovocinársky štátny majetok, národný podnik so sídlom v Sta
pave bol zriadený v dobe, ke&
ministrom polaohospodárstva a výživy SSR bol
generálnym riaditelom trasta konzerváreaského, liehovarského,
mraziarenského, rybného a škrobárenského priemysla bol
Ján M a r e e 1 y ,
podnikovým riaditeiom bol od 1. janaára 1974 menovaný
JUDr. Anton D a b 3 á k ,
Od 16. janaára 1974 začali organizovať tento podnik títo
najbližší spolapraeovníci podaikového riaditela:
IngJ Valter H e e k

vo faakeii výrobno-obehodaého aámest.,

JUDr. Jalias Laitmana vo faakeii podaikového právnika a or
ganizačného referenta,
Jarmila Darášová, skretárka podnik, riaditela a pracovníčka
pre personálne otázky.
Delimitácioa od Štátaeho majetka v Stapave daom 1. I. 1974
do nového podniká prešiel Radolf Faadel, šofér osobného aata.
Delimitáeioa podlá zriaďovacej listiny od 1. I. 1974 boli
vytvorené závody na čele ktorých ^

riaditel podniká menoval

týchto riaditelov:
Závod Stapava - riadite! závoda s. František Faranzéna,
Závod Šaraay - riaditel závoda dipl. technik s. Karol Mrázek,

Závod Podolie - riaditel závoda Iag. Pavol Dolaík,
Závod Klačao - riaditel závoda Iag. Jozef Píš,
Závod Okoličaé - riaditel závoda Iag. Bohamil Filo
Závod Levoča - riaditel závoda s. Imrich Bižiak.
Baom 1. febraára 1974 do faakeie ekoaomického aámestaika aastapila s. Iag. Fraatiška 5aaderlíková,
do faakeie technického aámestaika s. Iag. Igor Závodský
Daom 1. jaaaára 1975 boli založeaé tieto závody:
Blhovce, okres Rimavská Sobota - riaditel závoda
Iag. Alexaader Soakap,
Michalovce - riaditel závoda Iag. Jaraj Kasák,
Vraaov nad Toploa - riaditel závoda s.Štefan Bačišia,
Sabiaov, - riaditel závoda Iag. Stefaa Plaaý,
Svidaik - riaditel závoda Iag. František Pechočiak.
Koacom roka 1975 s plataosťoa od 1. jaaaára 1976 bol atvoreaý závod
Pakaaec - okres Levice, riaditel závoda s. štefaa Fulop.

,

Výmera polaohospodárskej pôdy celého Ovocinárskeho štátneho
majetka čiaí 6,400 hektárov pôdy arčeaej pre špeeializovaaá
ovociaársko - zeleaiaárska výroba aa Slovenska.
Zapisaaá podlá iaformáoií a dokumentov ziskaa?ch aa riaditelstve Ovociaárskeho štátaeho majetka v Stapave*
Zapísal Vojtech Erdélyi, poslaaec MNV v Stapave a kronikár*
Materiály zabezpečili s. JUDr* Aatoa Dabčák, riaditel a sádr*
JUDr* Jalias Laitmaaa*
Adresa podniká : OŠM v Stapave, Železaičaá aliea.

Volby v Stapave roka 1910.
Pretože sa blížia volby do zastapitelských orgánov, ktoré ba
dá koncom roka 1976 a získal som krátku informácia o tanajších
volbách roka 1910, odkedy aplyaalo až skoro 65 rokov, zapíšem
ja ako ako zaajímavosť na porovnanie so sáčasaostoa.
Znalcom regionálnych dejín z tohoto obdobia je Br. Janko Blaho,
národný amelee, syn lekára Bra Pavla Blaha zo Skalice, význam
ného politika tohto obdobia. Býva v Bratislave na Lermontovovej
aliei 6. 12. V jeho rodinnom archíve naehádzajá sa významné ma
teriály týkajáce sa adalostí z týchto čias. Niektoré sám zverejnaje najmä v denníka Práca. Jedaa z týchto informácií avádzam: V tretom volebnom obvode na Záhorí, v Stapave, kandido
val Br. Ferdiš Jariga, vajnorský farár, proti pravotárovi Dr.
Aagastínovi Ochábevi. Aj ta robili machinácie, leaže v Stapave
aemohli izolovať voličov dvoch volebných táborov tak ako v Ska
lici. áj blízkosť Frešporka a Viedne arčite zapôsobila na vo
lebná komisia. Triedne a národné avedomovanie sa vtedy medžl
stapavskými voličmi Jarigovými až jasae prejavilo. Neboli ta
kí konzervatívni, ako malorolníci v skalickom volebnom okrese.
Pozorahodné je, že na velebných zástavách Jarigovýeh sa zjavil
nápis: " Za tá naša chadobn. " Z toho môžeme asadzovať, žetta
nastapaje do volebného boja popri národnom aj prvok sociálny.
Jariga po velkom báji zvíťazil 120 hlasovoa väčšinoa.
Jeho myšlienky za slovenská bohoslažba a za likvidácia velkých
cirkevaých majetkov sa realizovali až po jeho smrti.
Jarigova velebná pieseň z roka 1910 znela takto, avádzam text:
Stapavská hradská aovosklepaná,
drobným šatrem vysypaná,
Jarigovi prichystaná.
po ní pajde, ablegát bade.

Doktor Ochaba je ohava
pretože je liberálom
a s Károlyim kamarádem.
Živjo, Jariga,
kričí chadoba.
Nadarmo páni galáš dávate,
naše hlasy zocelené
liberálom za pálené
si nekúpite za nie na svjete.
DaŕÉ&^žandárá k nám posiláte,
my Jariga vyvolíme,
jema vóta odevzdáme,
on nás zastane v Uh%%ském snemje.
Stapava bola strediskom jedného z volebných obvodov aa Záhorí.
Na adálosti z tohto obdobia sa pamätali ešte miestni veteráni,
ktorí až v posledných rokoch zomreli, posledným zo žijúcich je
ešte občan p. František Lachkovič, národ. 3. nov. 1.888. V roz
hovore si pamätal miesto stretnatia voličov aa lúke za kapličkoa
do päí domkov, volali ich Fänfhaasen. Odtiál sa išlo volií.
íadová strana volila v dome richtára Jožka Benca.
Podlá Spomienok Dra Janka Blaha r. 1906 v Skalici kandidoval Dr.
Pavol Blaho proti gr. Wencheimovi. Dr. P. Blaho získal 900 hla
sov. - Spomínaný gróf mal kaštiele vo Vel. Levároch a Morav skom Sv. Jáne.Jarigovým kortešom bol odvážny a nadaný Ignáe Pollák z Vysokej
pri Morave. Skladal pre kortešačka pesničky pre Jariga. Uvádzam
jedna z archíva Dra Janka Blaha:
Od Prešporka k Malackám
snívalo sa Ochabám,
že Ochaba zwiá nám.

Oehaba je " čvaeh ",
páasky syaek bohatý,
nezastal sa Slovači,
aeeh sa schová do seči.
/ Poza.: čvaeh - odrodilee /
Jariga je robotný
sya relaíeky , ae páasky,
švárny ehlapák slovenský.
Kým Oehaba vždy čačal,
aáš Jariga bodoval,
sláva Slovákom získal.
Te&tete egye meg,
Aagastíae, eo ta eheeš,
nepokúšaj, hýbaj preč !
Zapísané aa základe materiálov získaaýeh pri príležitosti
návštevy Dra Janka Blaha v nov. 1970 - informáeie získal
Vojtech Erdélyi, poslanec MNV v Stapave. Majster Janko Blah^
bol oehotaý a so záajmoia venoval sa mojim otázkam o adalostiach
z obdobia pred prvoa svetovoa vojaoa* Poskytol mi mnohé in
formácie. Slabil mi dodať jedna fotografia z volieb roka 1910
v Stapave, kde voliči stáli pod volebnými zástavami aa pažiti.

Zasadnutie pléna Miestneho národného výbora
v Stapave dna 31.októbra 1975.
Podlá plána práce MNV v Stupave bolo na den 31. októbra 1975
zvolané plenárne zasadnutie MNV a na jeho programe okmem iné
ho bola aj informatívna správa o situácii na aseka výstavby
v Stapave ku dna 31. októbra 1975. Správa predniesol sadr.
Ing Anton Daráš, predseda komisie pre výstavba pri MNV.
Investičná výstavba.
Na aseka investičnej výstavby prebiehajú práce aa výstavbe
sídliska / medzi ulicami kpt. Jána Nálepka, Marxovou, Bezračovoa a Hlynskoa /488 bytových jednotiek, taktiež aa rekon štrakcii a prístavbe kotolne pre vykurovanie sídliska, je amiestneaá v areáli Cementárne. Do dnešného dna bola vybadovaaá hrabá stavba ebjekta kotolne a pomocných objektov, taktiež
boli dodané kotly a zariadenia pre uvedená kotolná.
Doteraz bolo preinvestované na uvedenej akcii 600.000.- K&p.
Výstavba sídliska pokračaje v rámci plánovaných termínov a
k dešaéma dna bola prevedená hrabá stavba 40 bytových jednotihk
aa Bezrnčovej ulici. Boli vybudované základy pre objekt 25 by
tových jednotiek a v 1. zábere výstavby sídlisk# boli vybaíovanéiažinierske siete-. Doteraz aa výstavbe sídliska bolo prein
vestované 1, 760.000.- Kčs.
V mesiaci septembri t.r. bola započatá výstavba predajne po
travín dodávatelským spôsobom, ktorá stavba prevádza Okresný
stavebný podnik Pezinok, správa Malacky, K daešaéma dna aa avedeaej stavbe sa prevádzajú práce na betďnovaní základov pre
avedený objekt a súčasne prebieha dodávka stenovýeh a strop ných panelov na výstavba. Doteraz bolo aa stavbe preiavesto vané 50.000.- Kčs. Práce pokračaja podlá schváleného harmono
gramu. Stavba je sitaovaná aa roha námestia SNP a Malackej al.

V rámci investičnej výstavby boli arobené aj povrchové úpra
vy miestnach komanikácií. Investorom tejto výstavby bol ONV
Bratislava - vidiek a dodávatelom stavby Cestné stavby, n.p.
Bratislava. Touto formou výstavby urobila sa bezprašná úpra
va ulíc, a to: Vinohradská, Balenova, Cintorná a yhnálkova,
/ pozn. spojnica medzi ul. kpt. J. Nálepku a Marianskou. /
Na úseka investičnej výstavby sú doteraz nedoriešené otázky
pri výstavbe 22 triednej ZDS. Projekty vypracované IPO / In
žinierske projektová organizácia / školskýeh stavieb nie sa
t.č. poažitelné a dodávate! stavby Pozemné stavby Bratislava,
nie je ochotný tieto odsúhlasovať, pretože konštrukčné prvky
navrhnuté projektantom t.č. sa nevyrábajú a podlá dokladové
ho materiálu - písomného, ktorý sa nachádza a Pozemných sta
vieb, nebadú sa vyrábať ani v roka 1976. Ide o nový drah pa
nelov zv. SPIROL - inštalačných, ktoré podlá záznamov a dokla
dov by mali vyrábať podniky PREFA, Velké Leváre a PREFA Olo moac. Uvedené zamietavé stanoviská boli oznámené z týchto pod
nikov. Pri rokovaniach v tejto otázke bola navrhnutá alterna
tíva riešiť náhradnú konštrukcia a to namiesto panelov SPIROL
použiť ako konštrakcia ocelové prvky I nosníky, ktoré by aa hradili po statickej stránke pôvodnú konštrakcia., S týmto rie
šením však generálny dodávate! Pozemné stavby Bratislava nesú
hlasil, pretože ide o limitovaný hatný materiál a Pozemné stav
by tento nemajú dodávatelsky zabezpečený. Íalším riešením, kto
ré je v súčasnej dobe v štádia prejednávaniam je započatie vý
stavby školy na základe opakovaného projektu a to nie 22 tried
nej ale len 18 triednej s prípadnou možnowťoa prístavby äalších
štyroch tried. Toto riešenie bude prejednávaní dna 31. októbra
1975 na úrovni ONV Bratislava vidiek, pretože ako investor je
povinný v zmysle hospodárskej zmlavy nahradiť náklady za vy pracovanie pôvodného projekta pre 22 triedna ZDš a sačasne aj

projektu pre 18 triedna ZDŠ.
Na uvedenej akcii bola doteraz vybudovaná transformačná stanica
ktorá t.č. ešte nie je v prevádzke.
Individuálna bytová výstavba.
K dnešnému dnu odbor výstavby MNV v Stupave vydal 14 stavebných
povolení pre výstavba rodinných domov. Uvedená výstavba prebie
ha v súlade so smerným územným plánom a na základe riadne pred
ložených dokladov, ktoré sú nutné k žiadosti o prípustnosti
stavby. Od začiatku roku 1975 k dnešnému dnu bolo odovzdaných
do užívania 13 domov o počte 17 bytov v rámei individuálnej by
tovej výstavby. Je predpoklad ešte do konca roka odovzdať do
užívania äalšie dva rodinné domy. Pre individuálnach stavební
kov bolo v tomto roka vyplatené 215.000.- Kčs na dočasne nená
vratné pôžičky zo strany ONV a na cenových vyrovnaniach a prí
spevkoch za včasné ukončenie stavby rodinaýeh domov 148.000.Na úseku miestnych komunikácii a účelových komunikácií preváž
dza sa v súčasnej dobe úprava komunikácie lopolová alej vo sme
re na Vačkovú / západne / a to navážkoa makadamu. Finančné pro
striedky na túto akcia poskytuje ONV Bratislava - vidiek. Uve
dená komunikácia bude slúžiť prevažne polnohospodárskym podni
kom JED / Jednotné rolníeke družstvo /, SM / štátne majetky /
a SL / Štátne lesy.
Csek akcie

* Z " .

V tomto roka sú v pláne 4 stavby na úseku akcie " Z ". Ide o
kúpalisko, ktbré je vo výstavbe od roka 1969 a bude pokračovať
výstavba s dokončením vbudúaom roku. Na tejto akcii bolo ku
dnešnému dna prestavané 250.000.- Kčs a vytvorená hodnota die
la 415.000.- Kčs, ide o náklady a hodnota diela v roku 1975.

Stavba - detské ihrisko, aa tejto akcii bola do daešaého daa
prestavaná sama 10.000.- Kčs a to dodávkoa betoa. stĺpikov aa
oploteaie a dodávkoa pletiva aa oploteaie. V sačasnej dobe
zabezpečaja sa meehaaizmy aa ďalšia aprava teréaa pre avedeaý
objekt / detské ihrisko aa koaci Hviezdoslavovej al. - v Háste./
Plyaofikáeia alic - táto bola arobeaá aa al. Kalvárskej. Vypra
covaná bola projektová dokumentácia pre al. 4. apríla, jej re
alizácia sa askatočaí v novembri t.r. Vypracovanie projektovej
dokameatácie pre al. Ciatoraá je v štádia vyjedaávaaia. Na avedeaých akciáeh bolo prestavaaé 18.000.- Kčs a vytvoreaá hodaota diela 45.000.- Kčs.
Letaé kiao - avedeaá výstavba je v štádia hrabej stavby, pre
tože došlo došlo k zmene projekta a je aataé t.8. dokončií zabetóaovaaie paaelev podkladaých betoaov a podesty pre shhodisko. Doteraz bolo preiavestovaaé aa tejto akcii 31*000.- Kčs a
vytvoreaá hodaota diela 51.000.- Kčs.
V aeiavestičaej časti akcie " Z " boli arobeaé práce hlavne aa
ádržbe verejaých priestraastiev, trávaikov, parkov. Bolo vybadovaaé 180 m2 chodníkov z dláždic, bolo apráveaých 48 rodianých domov a taktiež 300 m2 štvrkových ciest.
V rámci ádržby bola arobeaá fasádaa áprava aa objekte MNV.
Taktiže äalšie stapavské podaiky - SLOVLIK, SM, ŠL a 3alšie
robili ádržba a opravy vo svojich prevádzkach.
K avédeaej správe predseda komisie pre výstavba bola aj diskasia. Medziiaým bolo aavrhaaté, aby projekty výzaamaých stavieb
/ obytaých i verejaých zariadeaí / boli pred začatím zverejheaé aa vhodaých miestach, tiež jedaotlivé stavby aech sa ozaačeaé tábalami so základnými iaformáciami, ktoré verejaosí zaajímaja. Iaformácia o stavbe ZDS doplnil podpredseda MNV sadr.
Dr. Vojtech Mader, ktorý vo veci rokoval s predsedom vlády SSR
sadr, D. Petrom Colotkom.
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Vážený
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
a ocharny prírody
B r a t i s l a v a ,

Hrad.
Dovolajem si Vás upozorniť na nasledovné:
Už niekolko rokov hovoríme v Stupave a so známymi aj v
Borinke o zaujímavých umeleckých pamiatkach, resp. zvyškoch
pamiatok na Pajštéúnskom hrade. Ide o sedem kusov zachovalých
renesančných konzol, ktoré sú ozdobou zrúcanín hradu. Ich osud
je však nateraz neistý. Podlá všetkého bolo ich pôvodne devä^,
sedem ich zostalo, dve chýbajú, ák má tých sedem konzol tam zo
stať, bude treba sa postarai o ich upevnenie, aby sa nezrútili.
Terajší turisti často nešetrne sa správajú - a niet záruky, že
jedna z nich sa v krátkom čase nezrúti. Bola by to škoda.
Nazdávam sa, že jedna z dvoch chýbajúcich sa nachádza v
Stupave, je zakopaná*pri vchode do jedného dvora na ul. Ferdiša
Kôstku. Po rozhovore s majitelom, ktorý má porozumenie vzdafsa
tejto ozdoby, bolo by možné dopraviť ju naspät os hrad a apevnií
ju na pôvodnom mieste. Tým by sa zvýšil počet konzdl na osem.
Pajštúnsky hrad je cielom mnohých turistov, spomínané so
chárske práce / groteskné figúry / sú umeleckou hodnotou, kt&rá
okrem prírody láka mnohých záujemcov. Stojí za to, aby sa im ve
novala pozornosť.
Pretože doteraz o veci sa nezmienil ani MNV v Borinke ani
MNV v Stupave, považujem túto forma za vhodnú, aby som Vás na
vec upozornil.
Práci česť!
Vojtech Erdélyi,
zást. riaditela ZDS
a tajomník školskej a kult.
komisie pri MNV v Stupave ^

Správa
o činnosti a hospodárení Miestneho národného výboru a Domovej
správy za rok 1975.
Správa bola spracovaná v zmysle plánu práce a bola vyhotovená
z podkladov komplexného rozboru MNV za rok 1975. Bola preroko
vaná v komisii finančno-plánovacej, v rade MNV a je predmetom
rokovania plenárneho zasadnutia MNV dňa 20. februára 1976.
Správu predkladá: komisia finančno - plánovacia. Spracoval:
František Král, predseda finančno-plánovacej komisie MNV.
Vážení poslanci, súdružky a súdruhovia, vážení hostia!
KecĹ bilancujeme výsledky práce MNV za obdobie minulého roka,
treba sa zamyslieť, ako sa nám darilo realizovať zámery XIV.
zjazdu KSČ rozpracované na pomery našej obce.
Takýto prístup je potrebný už aj preto, že dnes uzatvárame ob
dobie päťročnice / pozn. piaty

5EP / a tiež obdobie plnenia

volebného programu.
Z tohoto hladiska pristupujeme k celkovému hodnoteniu kriticky,
aby sme z dobre vykonanej práce preniesli skúsenosti do ďalšie
ho obdobia, Súčasne,však, aby sme sa poučili a vyvyrovali chýb
a zabezpečili tak plynulý nástup do prvého roku šiestej päťroč
nice, ktorý sa stane základom úspešnej práce všetkých orgánov
MNV. Dnes, ked sú nám známe výsledky dynamickéhp rozvoja eko
nomiky v našom národnom hospodárstve a tým splnenie hlavných
zámerov politiky stanovenej XIV. zjazdom KSČ, ktorej cielom
bolo a pre nasledujúce obdobie zostáva naäalej zabezpečovať v
súlade so socialistickým spôsobom života sústavné uspokojova
nie rastúcich hmotných a kultúrnph potrieb obyvatelstva a upev
ňovanie životných istôt pracujúcich, môžeme konštatovať, že áj
my sme svojím dielom prispeli k celkovému úspechu, kecĹ po celu
dobu piateje pätročnice sme pracovali s rozpočtom hospodárne
a plánovité sme vytvárali hodnoty úmerné možnostiam našej obce.

Správa čerpá z podkladov o činnosti a hospodárení MNV a DS
za rok 1975. Uvedené organizácie prehodnotili svoja činnosť
za minulý rok a po podrobnej analýze prijali opatrenia, ktoré
boli predmetom rokovania komplexnýxh rozborov na ich úrovniach.
Súhrn týchto výsledkov ako aj celkový pohlad na práca všetkých
orgánov MNV v uplynulom roku tvorí podstatu tejto správy, kto
rej obsahom je:
1. Základná charakteristika rozvoja obce / Stupavy /
2. Politicko - organizačná činnosti M N V
3. Rozbor plnenia rozpočtu M N V
4. Návrh na finančné usporiadanie
5. Rozbor plnenia úloh v organizáciách podriadených M N V
6. Návrh opatrení.
1. Základná charakteristika rozvoja obce.
Naša obec, ako prímestská priemyselno-polnohospodárska oblasť,
ktorá svojou polohou v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta
SSR Bratislavy tvorí jednak prirodzený zdroj pracovných síl,
keä 4$ % pracovníkov v produktívnom veku pracuje v Bratislave,
je súčasne zásobárňou polnohospodárskymi výrobkami, ktoré do
rábajú 3 polnohospodárske podniky.
Priemyselný charakter vytvárajú podniky Cemedáieň, SLOVLIK, Závod inžinierskej prefabrikácie, AVANá, výrobné družstvo, prevádzkárne podniku MH / Miestne hospodárstvo /, KS / Komunálne
služby, Štátne lesy.
V obci má sídlo 14 podnikov a závodov, ktoré zamestnávajú cel
kom 2.403 pracovníkov, čo je o 36 viac ako v roku 1974-.
K 31. dec. 1975 mala naša obec celkom 7.372 občanov. Je to oproti minulému roku viac o 125 občanov. Y priebehu roka sa na
rodilo 155 detí a zomrelo 119 občanov. Prirodzený prírastok
činí 36 občanov.

Do obce sa prisťahovalo 284 občanov a odsťahovalo 195 občanov.
Základná vybavenosť obce sa v podstate oproti roku 1974 ne zmenila. Započalo sa výstavbou sídliska, no, vo výstavbe no
vej Základnej deväťročnej školy sa započne au v tomto roku / 1976. / Tuto problematiku bližšie rozvediem v politicko organizačnej činnosti MNV.
Pokial ide o obchodnú sieť obce, akp súčasť základnej vybavea
nosti obce, musíme aj na5alej konštativať, že najmä z hladis
ka priestorov, nezaznamenala vzostup. Započalo sa výstavbou
samoobsluhy v lokalite autobusovej stanice, stavba však bude
slúžiť svojmu účelu až v tomto roku.
Ďalej, napriek projektovej pripravenosti, ale pre nedostatok
investičných stavebných limitov nemôžu započať s výstavbou
podniky Domáce potreby, Drobný tovar a Drogérie. Táto situá
cia pretvráva predbežne aj v tomto roku.
Treba kriticky povedať, že práce na zlepšenie základnej vyba
venosti v dbci nie sú v súlade s potrebami našich občanov.
Napriek tomu, že sme y roku 1974 úpravou staršieho domu dali
do prevádzky III. Materskú školu, je v obci nedostatok miest
a požiadavky mladých rodičov nemôžu byť ani zďaleka uspokojená.
Napriek úsiliu MNV o vybudovanie ďalšej MŠ a jaslí zo združe
ných prostriedkov podnikov sa v priebehu minulého roku výstav
ba neuskutočnila.
V úsilí však nepolavíme a v tomto roku budeme hladať ďalšie
možnosti riešenia*
V oblasti služieb poskytovaných podnikom RaJ / Reštavrácie a
jedálne / sú chronické nedostatky v kultúrnosti predaja, neho
voriac už o ich umiestnení v podstate v nevyhovujúcich priesto
roch, kde napríklad sociálne zariadenia sú v takom stave, že
prísna kontrola zo strany hygienika by ich musela zatvoriť.

Sa ta aj ďalšie problémy, ako nedostatok priestorov pre záajmové krúžky mládeže v Závodnom klabe Cemeatár, aevyhovajáce
priestory MÍK / kaižaice /, oe dostatok priestorov - telocviční
na prevádzanie masovej telovýchovy tak presadzovanej po aspešnej spartakiáde.
Napriek relatívne dobrým výsledkom & smieme sa aspokojiť s danným stavom a MNV až v tomto roka a najmä v ialších rokoch šies
tej päťročnice masí vyvinúť maximálne asilie a energicky sa po
staviť za riešenie týchto problémov.
Vážení poslanci, s radostoa môžeme konštatovať, že všetky ťa
žiskové podniky a závody v obci si plánované alohy v roka 1975
splnili.
2. Politicko - organizačná činnosť:
Práca a činnosť Miestneho národného výbora.
MNV vStapave má 42 poslancov. Dvaja poslanci sa odsťahovali
z obce. Toho časa práca a činnosť MNV zabezpečaje 39 poslancov.
Rada MNV má 11 členov, cíalej pri MNV pracuje 6 komisií, Výbor
ludovej kontroly a Zbor pre občianske záležitosti. Ďalej na po
liticko - verejnej práci v obci sa podielajá i Ralšie organi zácie a zložky NF / Národného fronta / v počte 14. Činnosť or
gánov MNV i komisií vrátane Výboru ladovej kontroly a Zbora
pre občianske záležitosti bola v roka 1975 dobrá, orgány MNV
i komisie vrátane ostatných pomocných orgánov pracovali na arovni úloh, ktoré MNV v roka 1975 zabezpečoval a plnil.
Celková činnosť MNV i jeho pokocných orgánov bola zameraná a
askatočnovaná na základe plána práce aloh, ktoré vyplýva ja z
aznesení vlastných orgánov ako Rady a Pléna MNV a tiež aloh,
ktoré vyplývali z aznesení vyšších politických a štátnych or
gánov.
Schôdze Rady MNV askatočňovali sa podlá plána práce každých

14 dní. Za rok 1975 bolo uskutočnených 26 zasadnutí Rady MNV.
Plenárne schôdze MNV konali sa podlá plánu práce každo dva
mesiace. Za rok 1975 bolo uskutočnených 6 plenárnych zasadnu
tí. Účasť členov Rady na schôdzkach Rady MNV bola dobrá - 89%+
Účasť poslancov na zasadnutí pléna MNV činila 80 %+ Účasť po
slancov možno hodnotiť kladne* Tiež kladne možno hodnotiť ak
tivitu prevažnej väčšiny poslancov , ich činnosť i prácu v
jednotlivých komisiách i aktivitu na zasadaní orgánov či už
Rady alebo Pléna MNV. Svojím vystupovaním i angažovanosťou sa
za úlohy ajtívne sa podielali na zabezpečovaní a plnení úloh,
ktoré v priebehu roka 1975 MNV plnil.
Jedným zo základných kritérií hodnotenia práce MNV he životná
úroveň, rozvoj a perspektíva obce.
Životná úroveň.
Životná úroveň občanov obce je vysoká. Dôkazom toho je vybave
nosť domácností, finančné a materiálne zabezpečenie rodín ako
aj skutočnosť, že v obci je 15 podnikov a závodov a v sused stve obce je hlavné mesto Slovenska - Bratislava, čo vytvára
priaznivé podmienky pre zanstnanosť nášho obyvatelstva a tak
i možnosť neustáleho materiálneho zabezpečenia a zvyšovania ži
votnej úrovne obyvatelstva.
Maloobchodný obrat.v predajnaich v našej obci činil za rok
1975 celkom 70,616.706.- Kčs. Oproti roku 1974 je vyšší o
268.767.- Kčs. Z celkového obratu predajní v predajniach Raj
/ Reštgvrácie a jedálne / bol obrat za rok 1975 - 9,419.000.Kčs. - Služby obyvatelstvu zabezpečuje Okresný podnik komunál
nych služieb v Pezinku prostredníctvom svojich prevádzok v
Stupave. Ďalej služby obyvatelstvu poskytuje i OPMP / okresný
podnik miestneho priemyslu / Modra prostredníctvom troch pre
vádzok so sídlom v Stupave.

Objem vkladov v miestnej pobočke štátnej sporitelne činil
53,562,000.- Kčs, prírastok oproti roku 1974 je 5.871.-Kčs.
Naši občania vlastnia 1.644 televízorov z toho 4 farebné,
419 osobných automobilov, Oproti roku 1974 je vo všetkom prí
rastok, čo jasne dokumentuje neustály rast životnej úrovne
našich občanov. Výška vyplatených dôchodkov činí za rok 1975
946,201.- Kčs pri počte dôchod&ov 1.201.
Kultéurne potreby občanov občanov zabezpečuje sa prostredníc
tvom ZK Cementár, kde okrem filmových predstavení sa usporiadúvajú rôzne kultúrne podujatia, ktoré organizuje ZK Cementár
v súčinnosti so školskou a kultúrnou komisiou pri MNV* Všetka
činnosť na úseku kultúrne výcbvonej činnosti sa uskutočňuje
v súlade s jednotným plánom politické výchovnej a kulturnej
činnosti schváleného Raáou MNV a komisiou pre školstvo a kul
túru pri Miestnom národnom výbore.
Pri tomto komplexnom hodnotení žiada sa povedať, že ani v
priebehu minulého roku nedosiahlo sa jednotného stanoviska
zo strany podnikov o novom štatúte tohoto kultúrneho zariade
nia, ktoré plní funkciu celospoločenskú a teda funkciu celoobecného kultúrneho zariadenia.
Takýto prístup k veci len brzdí celkový vývoj aj v tejto ob, ŕ
lasti, nakolko už viac rokov je vypracovaná štúdia na rozší
renie, resp. rekonštrukciu kultúrneho domu.
Treba však vidieť, že také&o náročné podujatie môže sa uskutoč
niť, až bude vytvorená pevná základňa spájajúca všetkých zaiateresovauých v Miestnom národnom výbore.
Zdravotná starostlivosť v obci zabezpečuje trojobvodové Zdra
votné stredisko. Služby vtomto zariadení sa oproti predchádza
júcemu roku roku zlepšili tým, že bol daný do prevádzky rontgen a bolo obsadené miesto 3* obvodného lekára.

Nedostatkom však zostáva i naäalej tá skutočnosť, že sanitký
sú centralizované pri OÚNZ a nie pri zdravotných strediskách.
Rozvoj a perspektíva obce.
Miestny národný výbor spravuje majetok vhodnote 24,580.900.Kčs. Domová správa v roku 1975 spravovala a obhospodárovala
42 domov so 169 bytovými jednotkami a 15 nebytovými jednotka
mi v hodnote 17,419.200.- Kčs. V priebehu roku 1975 pričinením
MNV, závodov a občanov i za pomoci vyšších orgánov vybudovali
sa v obci značné hodnoty.
Na useku miestnych komunikácií bola prevedená úprava bezpraš
ná na uliciach: Cintorná, Vinohradská, Krátka, Šmeralova a
Vyhnálkova. Uvedené práce boli dodané podnikom Cestné stavby,
n.p. v celkovej hodnote 500.000.- Kčs
V roku 1975 bolo definitívne započaté s výstavbou bytov v
rámci sídliska / vedia Bezručovej ulice / a to prvého záberu
výstavby. Výstavba pokračuje aj v Halších mkoch. Do užívania
občanov bolo odovzdaných 18 bytov v rodinných domoch a 10 by
tových jednotiek ŠM Stupava. Našim občanom ako podpora pri 'i
výstavbe rodinných domov bolo poskytnuté na pôžičkách zo stra
ny štátu 255.000.- Kčs a na cenových vyrovnaniach a príspev koch za včasné dokončenie výstavby rodinných domov suma 184.
000.- Kčs.
V roku 1975 bolo vydaných 17 stav^ých povolení.
V investičnej výstasbe prevládala podniková výstavba a to/:
Sklady a dielne podniku Elektrovod, výstavba študmjného stre
diska Domu techniky, Sklady Družstveného zásobovacieho podni
ku, administratívna budova Ovocinárskeho štátneho majetku Stu
pava. - Ako bolo už uvedené, započalo sa s výstavbou predajne
potravín pri autobusovej stanici na rohu námestia SNP a Malac
kej ulice.

V spolupráci á útvarom hlavného architekta okresu Bratislavavidiek bol vypracovaný zoznam stavebných pozemkov pre IBV / in
dividuálna bytová výstavba /, ktorý bol Radou ONV Bratislavavidiek schválený.
V správe z roku 1974 sme konštatovali, že výstavba novej ZákMnej deväťročnej školy bola započatá v decembri t.r. privezením
transformátora. Bolo to skutočne len fonnálne začatie a trvalo
celý minulý rok, aby úsilie MNV sa stalo skutočnosťou. Prácnosť
a úskalia na zvládnutie tejto úlohy všetci poznáte z rokovaní
plenárnych zasadaní MNV z minulého roka. Dnes môžeme konštato
vať, že základné nedostatky boli prekonané a nič by nemalo brá
niť tomu, aby sa s výstavbou ZDS v tomto roku započalo.
MNV vychádzajúc z potrieb občanov v obci zabezpečoval započatie
výstavby rozšírenia zdrojov pre prívod pitnej vody. V tomto sme
re sa budú zabezpečovať úlohy aj v tomto roku.
V akcii " Z " sa pokračovalo na stavbe kúpaliska, resp. jeho
hrubom dokončení.
Ďalej bola vybudovaná podstatná časť letného kina.
Zabezpečil sa materiál na plynofikáciu ulice 4. apríla v obci.
Akcia výstavby detského ihriska bola plnená len čiastočne, ked
bol zaobstaraný materiál na jeho oplotenie / na konci Hviezdo
slavovej ulice. /
Rozpočet Miestneho národného výboru.
U vlastných príjmov nenastala oproti roku 1974 podstatnejšia
zmena. Zvýšené boli odvody Domovej správy z odpisov ZP a odvo
dy z objemu miezd. Komentár k plneniu je v prílohe k tabulkovej
časti rozboru, Nerozpočtované - doplnkové príjmy sú oproti roku
1974 znížené tým. že sú znížené sankčné poplatky odvádzané do
rozpočtu miestnymi podnikmi, hlavne Stupavskou cementárňou cestou
ONV za znečistovanie ovzdušia. Prašnosť je znížená vdôsledku

úpravy - príslušného technického zariadenia.
Výdavky boli oproti roku 1974 znížené v pláne hlavne na kapi
tole 14 - školstvo, kde bola úhrada na údržbu školských budov
riešená mimoriadnou dotáciou.
Na akcii " Z " je pre rok 1975 nižší plán oproti roku 1974, čo
sa prejavuje aj v plnení. Nepoužitie dotácie na udržbu školských
budovako aj neplnenie ankcii"Z" je oddôvodnené v prílohe v tabulkovej časti. Prekročenie výdavkov hlavne na kapit. 19 - Vnú
torná správa je komentované taktiež v prílohe tabulkovej časti.
Finančný vzťah k štátnemu rozpočtu.
Finančný vzťah k rozpočtu MNV bol upravený sumou 1,367.000.Kčs, ktorého výška bola v priebehu roka úpravou mzdových pro
striedkov na kapit. 39 - Miestne hospodárstvo znížená o 5*000.Kčs. Mimoriadna dotácia bola poskytnutá pre ZDS na údržbu bu
dov.sumou 410.000.- Kčs a pre Jasle - Materská škola 90.000.Kčs. Táto nebola v celej výške použitá, rozdiel 208.000.- KČs
bol vrátený na účet ONV. Zdôvodnenie je v prílohe k tabulkovej
časti plnenia rozpočtu. .
Refundované z rozpočtu ONV boli uskutočnené výdavky na kapit.
10 - Doprava na údržbu miestnych komunikácií a & kapit. 19.Vnútorná správa na zakúpenie písacieho stroja. Nedošlo k re fundácii výdavkov na údržbe budovy MNV, čo je oddšvodnené tak
tiež v komentári k plneniu.
Zapájanie vlastných prostriedkov na rozvoj hospodárstva.
Z vlastných prostriedkov FRR bolo zapojené na akciu "Z" cel
kom 474.000.- Kčs. Príspevok ZK - Cementár na činnosť 30.000r
Kčs. Príspevky spoločenským organizáciám na činnosť 30.000.Kčs. ňddžba budovy MNV 40.000.- Kčs a na rôzne náhodilé výdav
ky 10.600.- Kčs.
Rozbor plnenia rozpočtu:

Z podkladov, ktoré ste obdržali, môžeme konštatovať, že rbzpôet
MNV za minulý rok bol aktívny, keď príijmová časť bola splnená
na 148 % a dosiahla čiastka 5,677.78,47.-Kčs
Napriek tomu výdavky boli splnené na 128^5 % v absolútnej výške
3,173.855,58 Kčs, čím sa dosiahol priaznivý výsledok hospodáre
nia zostatkom 503.242,8^Kčs.
Plnenie jednotlivých kapitol nebude, komentovať. Máte cih prdd
seboua na Vaše dotazy, či pripomienky odpvie vedúci odboru s.
Štefan Horecký.
V príjmovej časti
ONV poskytol v priebehu roka mimoriadnu dotácia na údržba budov
ZDŠ 410.000.- Kčs a pre MŠ-DJ 90G000.- Kčs, spola 500.000.- Kčs
Z tejto čiastky b l o použité len 212.000.- Kčs, ktoré sú premiet
nuté v príjmovej časti* Zbytok 288*000.- Kčs bol vrátený 0NV\
pretože škola nemohla zabezpečiť dodávateía.
Ostatné rozpočtované príjmy v príjmovej časti uvedené ako ostat
né položky vo výške 358.753,82 Kčs pozostávajú:
1
2
3
4
5
6

-

Miestne poplatky
.
Pokuty uložené*poá!a zák. 60/61 Zb.
Náhodilé príjmy
Sankčné poplatky
50 % ceny z predaja domov
Úroky z bankových účtov
spolu

4.600.14.090.172.322.590,32
24.767,50
4,734.-

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

358.753,82 Kčs

Prevody vlastných prostriedkov FRR uskutočnené v priebehu roka
posilnili rozpočet a súčasne sa objavili vo výdavkovej časti vo
výške 584.000.- Kčs z toho na financovanie akcie "Z" 474.000yKčs, príspevok ZK na činnosť 30.000.- Kčsm príspevky spoločen ským organizáciám 30.000.- Kčs a na adržba budovy MNV 40.000*-Kčs.
Vo výdavkovej časti
chcem poukázať naplnenie výdavkov na kapit. 10 - Doprava ma 77%,
napriek tomu, že plnenie bolo podstatne vyššie. Stalo sa to tým,

že náklady na úpravu miestnych komunikácií preplatil priamo
ONY z vlastného fondu rezerv a rozvoja m výške 100.000.- Kčs.
Prekročenie výdavkov na kapit. 19 - Vnútorná správa na 228 %
nastalo tak, že príslub z ONV refundovať náklady na úpravu bu
dovy MNV / fasáda, podlahy a i. / vo výške 100.000.- Kčs nemoh
la byť v stanovenom čase uplatnená pre náhle ochorenie vedúce
ho odboru a tieto prostriedky išli na ťarchu rozpočtu MNV.
Na kapitole 39 - Miestne hospodárstvo:
Podstatná časť výdavku tvorí dptácia Domovej správy na kyytie
plánovanej straty. Táto bola poukázaná v plánovanej výške.
V dostatočnej miere sa však neplní čerpanie na upravu smetiska,
skrášlovanie obce / neboli dodané v celom rozsahu plánované okrasné kríky / najmä nie je čerpaný plánovaný mzdový fond na úseku skrášľovania a udržovania čistoty obce pre nedostatok pra
covníkov.
Rozbor plnenia úloh v organizáciách podriadených MNV*
Domová správa pri MNV v Stupave.
Domová gpgásag^eiorganizácia s plánovanou stratou. Finančné
prostriedky má zabezpečené v rozpočte MNV. Tieto v roku 1975
neboli použité v plnej výške v dôsledku nedostatku dodávatelov.
Menšie opravy sú zabezpečované vlastnými údržbármi. Plán opráv
bol 525.000.- Kčs a plnenie je 384.000.- Kčs. Neplnenie sa pre
javuje celý rok. Touto situáciu sa zaoberala Finančno-plán. ko
misia, opatrenia urobila rada MNV v súčinnosti vedúceho úseku
Okresného podniku komún, služieb, napriek tomu sa plnenie len
čiastočne zlepšilo.
Počet pracovníkov bol po celý rok stabilizovaný v rámci pláno
vaného počtu+Mzdové prostriedky boli čerpané v rámci plánu.
Z celkového plánu tržieb vo výške 600.000.- Kčs bolo splnené
571.221.- Kčs, čo nastalo tým, že v dôsledku integrácie DS Stu
pava s DS Malckyneboli koncom roka 1975 vyúčtované náklady na

kúrenie na 4. štvrtrok 1975* Toto zúčtovanie bude urobená v
1. štvrtroku 1976.
Hodnpia bytového fondu bola znížená o 1,337.000.- Kčs v dôsled
ku bezodplatného odovzdania budovy socialistickým podnikom. Ide
o schát alý majetok a jeho oprava by si vyžiadala značné nákla
dy, bola by nerentabilná.
Plánovaná starta vo výške 760.000.- Kčs, skutočnos^ 510.600.Kčs, čo nastalo neplnením nákladov na údržbu bytového fondu.
Návrh opatrení:
A - Plnenie opatrení komplexného rozboru hospodárenia MNV za
rok 1974 boli splnené čiastkové.
B - Prijaté opatrenia vyplývajúce z kompletného rozboru hospo
dárenia MNV v ^tupave v roka 1975:
1. V príjmovej časti zabezpečil plnenie všetkých druhov daní
a poplatkov, najmä dane z príjmov obyvatelstva a dane poln&hospodárskej.
2. Vo výdavkovej časti zabezpeči"t započatie prác na schvále
ných akciách "Z" v skorých jarných mesiacoch, priebeh týchto,
prác sledovaí a sústavne vyhodnocoval
3. Po rozdelení fondu rezerv a rozvoja sledova^ cestou finan
čno-plánovacej komisie jeho používanie a dba%, aby tento bol
ponžitý len na schválené akcie.
4. Osobitne sledoval uskutočňovanie výdavkov na kapit. 19 Vnútorná správa hlavne u záväzných limotov a v prípade potre
by včas urobi% potrebné opatrenia v súčinnosti s nadriadeným
orgánom.
Zodpovedná: predseda MNV, predseda fin.-plán komisie a účtov
ník MNV.

Odhalenie pamätnej tabule
na priečelí badyvy MNV v

S t u p a v e .

S iniciatívnym návrhom odhaliť pamätnú tabulu pri príležitos
ti päťdesiateho výročia založenia MO KSB v Stupave a tiež päť
desiateho výročia návštevy äádxR&a Klementa Gottwalda v HO KSČ
v Stapave prišiel ešte na jar roka 1975 sadrah Pavol
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pracovník ÚV KSS v Bratislave, Ako rodák stupavský a predtým aj
robotník v Stapave spolupracoval s mnohými stupavskými komunis
tami. Pri rozhovoroch s nimi o vzniku a začiatkoch činnosti MO
KS8 - Banka Lenin v Stupave, najstarší sadrahovia spomínali na
návšteva sádraha Klementa Gottwalda v tunajšej HO KSČ v roka
1925. Táto spomienka bola podnetom k tomu, aby pri príležitosti
50. výročia založenia NO KSB a 50. výročia návštevy sadraha Kle
menta GottwalAáa v Stapave bola ta odhalená pamätná tabula, ätorá by pripomínala tieto významné udalosti v Stapave.
Po overení týchto spomienok a informácií, funkcionári Dedinskej
organizácie KSS v Stapave rozhodli sa návrh aj realizovať.
DO KSS v spolupráci s Miestnym národným výborom zabezpečili
mramorová tabala, navrhnatý bol text aa pamätna tabula, práca
bola zadaná kamenárstva v miestnych komunálnych službách.
Už 19. novembra boli doračené poznáaky predstavitelom závodov,
úradov, škôl, spoločenských organizácií a jednotlivcom s nasledajacim textom: Pozvánka - DO Komunistickej strany Slovenska
a Národný front v Stapave Vás touto cestou pozývajú na sláv nostné odhalenie pamätnej tabale s. Klementovi Gottwaldovi z
príležitosti 50. výročia založenia KS8 - Banka Lenin v našej
obci. Slávnostný akt odhalenia bade prevedený dna 23. XI. 1975
o 11, 00 hodine pred badovoa Miestneho národného výbora.
Neradovič Štefan, v,r,, predseda DO KSS a Hartinkovič Jozef, v.
r., predseda NF.

Už v sobota dna 22. novembra prípravy boli zakončené a mramo
rová pamätná tabala bola inštalovaná oa pravej strane prieče
lia budovy MNV. V nedelu predpoludním vedia pamätnej tabule
bola umiestená aj zástava straníckej organizácie z najstaršieobdobia, na ktorej je ešte čitatelný nápis Bunka Lenin Stupava.
Na stožiaroch pred budovou viali štátne zástavy ČSSR a ZSSR.
V nedelu predpoludním o pol jedenástej sehádzali sa účastníci
slávnosti v budove MNV, pretože vonka bolo chladno, bol mrazi
vý dea s napadnutým snehom-. Medzi prítomnými boli zástupcovia
Dedinskej organizácie KSS: súdr. Štefan Neradovič, súdr. Jozef
Mader, sadr. J. Šembera, súdr. J. Bobák, sadr. Štefan Sopašek,
sadr. Jozef Daráš, ako členovia výbora DO KSS. Za Okresný vý bor KSS bol prítomný súdr. Ondrej Kvaka, za MV KSS v Stapave
sadr. inž. Alexander Hason, za Miestny národný výbor a MV NF
sadr. Jozef Hartinkovič.
Zo zakladajúcich a starých členov DO KSS boli prítomní nasle
dujúci: sadr. Štefan Knotek, narodený dna 15. sept. 1.895n
sadr. Anton Haršáni, národ. r. 1902, sádr. J. Hajzoch, národ,
roka 1.899, súdr. Jozef Pecha, národ, roka 1904, súdr. Ján
Kovačovský, národ. r. 1.899, sadr. Albert Maroš, národ. r. 1906,
zo starších členov DO KSS boli prítomní súdr. Karol Sindelár,
súdr. Ar äeM Jánoš, prvý z nich bývalý fankcionár, predseda
Okresného národného výbora okresa Bratislava vidiek, drahý z
nich bývalý predseda Miestneho národného výbora v Stapave.
Okrem uvedených boli ta prítomní zástupcovia miestnych závodov,
súdr. Jozef Talač, riaditel Cementárne n.p. v Stupave, preds.
ZO KSS v Cementárni s. Imrich Velčický, riaditel ZDŠ sadr. M.
Matlovič, poslanci MNV, fankcionári a pracomíci MNV, zástup
covia spoločenských organizácií zdražených v MV NF.
Slávnosť odhalenia pamätnej tabale začala sa o 11, 00 hod.

na úvod odznela Internacionála. Slávnost odhalenia pamätnej
tabale otvoril predseda MNV a HV NF súdruh Jozef Martinkovič
týmto prejavom: Vážení občania, sádražky a súdrahovia, milá
mládež, v dnešný den, v den výročia nedožitých 79. narodenia
nášho prvého robotníckeho prezidenta súrd. Klementa Gottwalda,
schádzame sa na tomto miestnom slávnostnom podujatí, aby sme
si pripomenuli niektoré adalosti z čias buržoáznej Českosloven
skej republiky, z čias boja robotníckej triedy Československa
za lepší život pracujúcich v našej vlasti.
Polstoročie aplynalo odvtedy, ke& aj v Stapave bola založená
Miestna organizácia KSČ, zvaná Banka Lenin, čim zakladatelia
Miestnej organizácie zvýraznili revolučné, pokroková, marx leninská zameranie činnosti Miestnej organizácie KSČ.
V začiatkoch činnosti v Miestnej organizácii opierali sa tu
najší súdruhovia o pomoc popredných straníckych pracovníkov a
funkcionárov vyšších zložiek KSČ, ktorí do Stapavy prichádzali
poradil a pomái^ miestnym funkcionárom a členom KSČ v ich ^
práci. V priebehu rokov, práce i boja boli v Stapave spomínaáí
tí súdruhovia, ktorí častejšie navštívili Stupavu, ako súdruh
Marek čalen, súdruh Štefan Major a iní.
Menej však boli spomínaní tí súdruhovia, významní pracovníci
komunistického hnutia, ktorí ojedinele zavítali na pracovná
návštevy do NO KSČ v Stapave.V&aka archívnym dokumentom i žijúcim pamätníkom, sadrahom za
kladateľom MO KSČ bolo zistená a dokázaná, že v týchto začiat
koch činnosti MO KSČ navštívil Miestna organizácia KSČ - Banka
Lenin v Stapave aj sadrah Klement Gottwald, aby ako aktívny
organizátor a pracovník KSČ pomohol miestnym fankcionárom a
členstva v ich zodpovednej a vážnej práci úspešne rozvíjal
čianos% v Stapave a na jej okolí.

Pracovné návštevy avedených sádrahov priaznivo ovplyvňovali
práca stapavskej organizácie strany*
Dovolte, aby som z poverenia DO KSS a v mene MV Národného
fronta a spoločenských organizácií zdražených v NF v Stapave
pri príležitosti tejto miestnej slávnosti, ke3. na 50. výročie
návštevy sádraha Klementa Gottwalda a v roka päMesiateho výzaloženia HO Komunistickej strany - Banka Lenin v Stapave od
halíme pamätná tabala, ktorá bade dokamentom slávnych revolačaých tradícií miestneho proletariáta, - Vás všetkých srdečne
privítal.
Slávnostný prejav pri tejto príležitosti povie sadrah Štefan
Heradovič, predseda Dedinskej organizácie KSS v Stapave.
Prosím ho, aby sa ajal slova.
Predseda DO KSS sadr. Štefan Neradovič povedal:
Vážené slávnostné zhromaždenie. Dnešný den pre pracajácich
v Stapave je dnom slávnostným. V roka 1925, kedy bola založe
ná organizácia komunistickej strany v Stapave, sadrah Klement
Gottwald sa zúčastnil ta na straníckej schôdzke* Od toho časa
aplynalo až 50 rokov. Polstoročie v histórii národa je nepatr
ný zlomok časa, avšak za 50 rokov, t.j. od roku 1925 podnes,
prešla naša spoločnos$ premenami velkého historického významu.
*
'
-ŕ
Robotnícka trieda pod vedením komunistickej strany, spola s
pracajácim ladom dobyla politická moc, odstránila vykorisťova
nie človeka človekom a badaje nová socialistická spoločnosí.
Pri dnešnom slávnostnom odhalení pamätnej tabale v den 79. ne
dožitých narodenín sádraha Klementa Gottwalda pripomeňme si
niektoré ádaje z jeho života.
sádrah Klement Gottwald nesporne najvýznamnejším z vodcov Ko
munistickej strany Československa v celej jej doterajšej histó
rii. Bol popredným predstavitelom medzinárodného komanistické-

ho hnutia. Právom možno o nom povedať, že venoval celý svoj
život zápasu za uskutočnenie nových velkých životných cielov
českého a slovenského národa. Dlhé roky viedol náš pracujúci
lud v boji za zvrhnutie kapitalistického vykorisťovateľského
spoločenského poriadku. Stál v čele strany a štátá v ťažkých
povojnových rokoch. Činnosť súdruha Klementa Gottwalda sa stá
va.nedddelitelnou súčastou histórie našich národov v ich ťaž
kom zápase za svoju existenciu, ako aj pri kladení základov
budovania socialistickej spoločnosti. Ušľachtilý život súdru
ha Klementa Gottwalda, veľkého revolucionára, potvrdzuje správnost zásad marxistickej teórie aj o úlohe osobnosti v dejinách.
Marxisti vždy zdôrazňovali, že historické udalosti a predovšet
kým zvraty, ktoré viedli k zmenám celého spoločenského systému,
sú dielom Indových más a súčasne plae uznávali i významné mies
to vodcov pracujúceho ludu, popredných predstaviteľov pokrokevýchtried a revolučných politických strán. Lenin povedal: Žiad
na trieda v dejinách nedosiahla moe, ak nevydala zo svojho
stredu svojich politických vodcov, svojich vyspelých predsta
viteľov, schopných organizovať hnutie a toto riadiť.
Súdruh Klement Gottwald už od svojej mladosti pracoval velmi
aktívne v radoch KSČ. Jeho politický profil sa prejavil v pr
vej polovici dvadsiatych rokoch, ke& pôsobil na Slovensku ako
redaktor komunistických časopisov. Súdruh Gottwald bol neustá
le v styku s pracujúcimi a mal preto možnosť všestranne a hlbo
ko zoznámiť sa s ťažkými životnými podmienkami slovenského pra
cujúceho ludu. Súdr. Klement Gottwald zohral rozhodujúcu úlohu
aby KSČ dostala revolučný charakter, pri obrane princípov marxizmu-leninizmu, najmä protiptavicovo-oportunistickým úchylkám.
Stál v čele tohoto revolučného smeru, ktorý zvíťazil na V. sjazdeKSČ v roku 1929.

Sadrah Gottwald na tomto sjazde prevzal vedehie strany v zna
mení hesla askatočnovať politika ÚV KSČ od oportanistickej pa
sivity k balševickej aktivite.
Poznáme sadr. Klementa Gottwalda ako za I. SSR neohrozene z
poslaneckej tribány odhaloval prava tvár velkobaržoázie a od
sudzoval bratáliiá akoa sa zakročovalo proti robotníkom, de dinskej chadobe a malým rolníkom, ktorí bojovali za základné
podmienky svojej životnej existencie.
Sadrah Klement Gottwald zostal po celý svoj život verný odkaza
Velkej októbrovej socialistickej revolacie, ktorej 58. výročie
sme si pred nedávnom pripomenali. Vynikajace vlastnosti Kle menta Gottwalda, zo všetkých síl stáť v slažbách robotníckej
triedy, významne ovplyvnili práca celého ástredného výbora,
podvihli aatorita KS8, ktorá sa v boji ako proti kapitalistiakéma vykorisťovania v I. baržoáznej repablike a narastajacema
nebezpečenstva nemeckého fašizma, stala sa aznávaným prirodze
ným vodcom robotníckej triedy a tak spomedzi 38 politických
strán sa KSS presadila do čela našich národov, ako jediná
schopná viesť tieto v ťažkom boji o zachovanie existencie.
Neocenitelná slažba Klement Gottwald pre naše národy takto
preakázal v období II. svetovej vojny pri organizovaní a prí
prave oslobodenia našej vlasti od fašizma. VeŠká prezieravosť
sádraha Klementa Gottwalda po oslobodení zabránila domácej re
akcii znova nastoliť pomery podlá vozra prvej baržoáznej re
publiky. Robotnícka trieda pod vedením KSČ s drvivoa väčšinoa
pracajáceho lada vo febraári roka 1948 zmarila tieto zámery
reakcie.
Sadrah Element Gottwald sa zaslážil o to, aby program socia
listickej výstavby v Československa sa stal vecoa národnej
fronty, všetkých pracajácich.

Venoval všetky svoje sily výstavbe revolačnej strany robotníc
kej triedy a vyvíjal všestranné úsilie k loma, aby sa dôsledne
aplatnovala vedúca úloha komanistickej strany, ako základný
predpoklad pre vybndovanie socialistickej spoločnosti.
Dnes sme svedkami toho, že v dacha Klementa Gottwalda celý
pracajúci lad'aspešne plní úlohy XIV. sjazda KSB a celá naša
krajina žije v znamení príprav XV. sjazda KS3. Aj pracajaci
v Stapave, v závodoch a polnohospodárskej výrobe plnia a prekračajú svoje záväzky, ktoré prijali na počeyť XIV. sjazda.
Pri tejto príležitosti môžeme konštatoval aj úspešné plnenie
aloh v našej obci, ktoré vyplývajú z volebného programa.
Vážená slávnostné zhromaždenie, ák teraz pristapajeme k odha
lenia pamätnej tabule na počesť účasti súdruha Klementa Gotta
walda na straníckej sehôdzi v Stapave, prežívame pocity velk§j
oddanosti k ideám, ktorým Klement Gottwald venoval celý svoj
život. Súčasne nás to zaväzuje vykonávať svoju práea ešte dô
slednejšie pre blaho našej spoločnosti, aby sme takto mohli
dôstojne achovať pamiatka tejto adalosti pre budúce generácie.
Dovolte mi vysloviť aznanie zakladajúcom členom strany za ich
odvaha a statočnosť, ke& sa odhodlali založiť pred päťdesiati
mi rokmi organizáciu komunistickej strany Banka ^eain v Stapave.
i?
Toto výročie si dnes pri tejto slávnosti pripomíname.
Nech sú nám a našej mládeži v každodennej oráci vlastnosti súdraha Klementa Gottwalda a zakladajúcich členov strany príkla
dom.*

Besť práci!

Príležitostné básne recitovali žiačky VIII. B triedy ZDS Olga
Sarajková báseň Jána Brezina - Strana a Gabriela Drahošová bá
seň Jána Poničana Strana.
Pamätnú tabala odhalil zakladajúci člen strany v Stapave súdrah
Saton Earšáni.

Čestnú stráž pri slávnosti odhalenia pamätnej tabule stáli
členovia útvaru íM pri miestnom závode Cementáreň n.p* v Stu
pave súdruhovia Karovič a Živner. Vedia nich po oboch stranách
stáli pionieri ZDš kpt. Jána Nálepku v Stupave.Po odhalení pamäinej tabule odovzdali pionieri červené karafi
áty zakladajúcim a najstarším členom HO KSS v Stupave.
Priebeh slávnosti qatášal pracovník televízie. Vo večerných
televíznych novinách miestna slávnost odhalenia pamätnej tabu
le bola zaradená do programu televíznych novín.
Na záver slávnosti odznela Pieseň práce.
Slávnosť sa uskutočnila za mrazivého nedelného predpoludnia.
Prítomní účastníci slávnosti správali sa dôstojne a vydržali
na slávnosti odhalenia pamätnej tabule do jej skončenia.
Pri rozhhode pripojil som sa k odchádzajúcim a rozprával som
o udalosti so súdruhom Štefanom Knotkom, zakladajúcim členom
miestnej organizácie strany. Povedal som mu, že rozprával som
sa s viacerými miestnymi funkcionármi o tom, či sa pamätajú,
aby niekto v priebehu rokov bol spomínal prítomnost súdruha
Gottwalda v Stupave ale nikto z nich mi nedal kladnú odpoved.
Starý pán Knotek však mi ihneR odpovedal, " ale ja sa na to
pamätám, súdruh Gottwald v Stupave skutočne bol. ".
Považujem túto odpove& za hodnovernú informáciu od účastníka
oslavy odhalenia pamätnej tabule a zakladajúceho člena Miest
nej organizácie KSČ - Bunka íenin vStupave.Na pamätnej tab&li je tento text: Pripomíname súčasným i budú
com generáciám, že Klement Gottwald sa r. 1925 zúčastnil na stráv
níckej schôdzi MOKSČ Bunka Lenin v Stupave. Odhalené 23. novem
bra /1975/ na 50. výročie založenia KSČ v Stupave.
Rytec z textu letopočet 1975 vynechal, preto na tabuli bol dopl
nený dátum odhalenia - 23. XI. 1975.

Rozmary počasia v priebeha roku 1975.
Mesiac janaár býva v roka najchladnejší. Ale na Tri krále t.j. 6. januára roka 1975 bol krásny slnečný deň a napoladnie
teplomer ukazoval plas jedenásť stapňov Celsia. Začiatoh janara bol celkom príjeďjŕ a razové paky v záhrade pred badovoa ZDŠ
na kríčkoch sa pekne otvárali.
Jar a leto mali celkom normálny priebeh.
Mimoriadne teplý však bol mesiac september vykazoval letné horíčavy. Priaznivé leto a pekná, teplá jeseň poskytli aj priaz
nivé podmienky polnohospodárom, ktorí sa mohli plne venovať
pestovania plodín a tiež zberá polnohospodárskych plodín.
Velké prekvapenie priniesol posledný týždeň mesiaca novembra.
Došlo k rýchlemu ochladenia. V denníka Práca zo dňa 28. novem
bra je zapísaná táto správa: Doslova nás prepadli v tomto týžd
ni velké mrazy, keä nočné teploty poklesli miestami na mínas 15
až aa mínas 20 stapňov C. Ich príčinou bol arktický vzduch,
ktorý do strednej Earopy prúdil od severa a tlaková výš presú
va,jáca sa cez naše územia k severovýchodu. Mrazivý vzduch pre
nikol až na Balkánsky polostrov a tak i vo vnútrozemí Jahoslávie namerali meteorológovia mínas 15 stapňov C.
V týchto dňoch počúval som povetrnostaé správy z rozhlasu, v
ktorých uvádzali, že na strednom Slovenska poklesli teploty v
ranných hodinách až aa míaas 21 - 22 stupňov C. $úto informáciu
mi poskytol aj s. Dr. Vojtech Hader, podpredseda MNV, ktorý sa
v tomto čase zdržiaval na strednom Slovensku.
V spomenutom článku s nadpisom Zmena počasia sa &alej uvádza:
V súčasnosti preniká od západu Earopy teplejší oceánsky vzdach.
V nasledajacich dňoch sa teda bade oteplovať, i keä len pomaly
a najmä na severe územia bade snežiť. Ortať aa teplomeri by sa
mala v noci zastaviť na mínas 5 až mínas 1 stupeň C, popoludní
na 4 stapňoch nad naloa.

Denník Práca zo stredy dna 29. októbra 1975, ročník XXX, čís
lo 255 v článka s nadpisom Slnečné a teplé počasie Babie leto
v Tatrách avádza: Babie leto sa v posledných dvoch dňoch vrá
tilo do Vysokých a Nízkych Tatier v podobe slnečného a velmi
teplého počasia. Dnes zaznamenali meteorológovia aa Lomnickom
štíte až 6 stapnov, na Skalnatom Plese 14 stapnov, na Štrbskom
Plese 19 stapnov a taká istá teplota zaznamenali aj v Poprade.
Vysoké a Nízke Tatry, ktoré boli doteraz zasnežené až do árovne osídlenia a sanatórií, premenili svoj vzhlad na takmer let
ný. Sneh sa adržaje len aa najvyšších hrebeňoch a štítoch.
Príčinoa terajšieho stava je rozsiahla oblasí vysokého tlaka,
ktorá pokrýva skoro celá stredná a jažná Earópa.
V tom čase boli žiaci 4. tried tanajšej ZDŠ v škole v prírode
v Tatranskej Lomnici pod dozorom svojich ačiteliek sádr. Anny
Slobodovej a Anny Faškovej.
Po velmi stadenom poslednom týždni mesiaca novembra nastalo
oteplenie a prvá polovica mesiaca decembra bola celkom príjem
ná. Napr. dna 6. dec. v sobota som v školskej záhrade aj porýIpval na hriqdky ď v na pripravenj hriadke sme posadili cesnak.
Drahá polovica mesiaca- decembra bola v znamení sneha.
Dna 18. dec. bolo po eelý den zamračen, od 18. hod. až pršalo.
' *
*
- ŕ
Okolo 21. hod. až snežilo. Dna 19.dec. ráno bola až hrabá vrs
tva sneha, ráno som aj odhadzoval sneh lopatoa, aby som prešael
z doma na alica. V Bratislave bola dopravná kalamita. Sachý
sneh sa adržal do 21. dec. V dňoch 22. a 23. dec. bol taná od
mäk. Dna 24. bolo až jasno a chladno, bezvetrie, dym z komína
miestnej cementárne stápal rovno hore.Na Vianoce v dňoch 24+,
25. a 26. decepbra bola riadna zima so snehom! Bola to radosť
najmä detí, lebo až po mnohé predošlé roky na Vianoce ta nebolo
sneha. Počas sviatkov mohli sa aplatni^ sane, lyže a korčale.
Ochladilo sa a bol sneh sachý, sáci na zimné športy.
z'?
3-''

Počasie v poslednom týždni mesiaca decembra podlá článka v
denníka Práca, ročn. XXX, číslo 306. Yýhlady na počasie v
týždni, Aj trocha slnka ažijeme. Po preniknatí teplého mor
ského vzdncha od západa na stredná Earopa postúpila koncom
týždňa z Francúzska nad východné Alpy rozsihla tlaková výš,
ktorá sa presa&a smerom nad Balkán. Jej účinkom sa na celom
Slovenska vyjasnilo a len na strednom a východnom Slovenska
sa vytvorili v nižších polohách hmly. V dôsledka oteplenia
sa v nižších polohách sneh v denných hodinách topí a aj na
horách sa znižaje hrúbka snehovej pokrývky. K včerajšiema dna
dosahovala výška sneha od nadmorskej výšky 800 metrov 30 až
50 centimetrov a najviac sneha malo štrbské Pleso - 72 cm.
V najbližších dňoch sa adrží na horách ešte slnečné a pomerne
teplé počasie. V nižších polohách sa bade však vytvárať hmla
alebo nízka oblačnosť, ojedinele s mrholením. Nočné teploty
mínas 2 až mínas 6 stapnov, denné teploty 0 ažv3 stapne.
V priebeha drahej polovice týždňa začne prúdiť od západa nad
karpatskú oblasť vlhký morský vzdach. V súvislosti s tým sä očakáva na celom území Slovenska velká oblačnosť a miestami
dážž, na horách sneženie. Nočné teploty 0 až mínas 4 stapne,
denné teploty väčšinoa 1 až 5 stapnov.,
Koniec roka bol pokojný a mierne stadeaý.

M e s i a e ZČSP 1975 v Stapave.
Ako každoročne, tak aj tohto roka bol organizovaný v mesiaci
novembri a decembri Mesiac ZCSP pri príležitosti výročia VOSR
a výročia podpísania Zmlavy o priatelstve v deeembri r. 1943+
Závodný klab Cementár vyhodnotil podujatia Mesiaca nasledovne:
Činnosť ZK Cementár bola v rámci Mesiaca Československo -soviet
skeho priatelstva askatočnovaná podlá schváleného plána M? KSS
v Stapave a Radou Závodného klaba Cementár.
Uskatočnené boli tieto podujatia:
1. Slávnostné otvorenie Mesiaca dna 5. novembra 1975 a prednáš
kou o VSB. Prednášal s. Štefan Neradoviž, tajomník HET v Stapa
ve, delegovaný N? KSS. V kultúrnom programe vystúpil mládežníc
ky súbor sovietskych vojakov z Nových Zámkov / 17 členov./
Po programe nasledovala beseda so sovietskymi vojakmi za účas
ti zástupcov MY KSS a MNV v Stapave ako aj s funkcionármi ZČSP
v kaviarni Závodného klaba.
NávSteva súbora zabezpečila ZO ZCSP pri miestnej Cementárni a
doprava zariadili štátne majetky a štátne lesy v Stapave.
Podujatia sa zúčastnilo 400 obyvatelov Stupavy.
2. 7. novembra bolo vystúpenie žiakov štátnej hudobnej školy
zo Šoprone v Maďarska - pre Žiakov miestnych škôl. Tento sláv
nostný výäiovný koncert pre Stupava zabezpečila tanajsia Ľadová
škola umenia. Vystúpenie malo velmi dobrú úroveň.
Slávnostný koncert navštívilo 400 žiakov tanaj. ZDŠ a LŠU.
3. Dna 12. nov. bola uskutočnená prednáška na téma Mierová po
litika ZSSR, boj za svetový mier a bezpečnosť v Earope.
Prednášal s. Ladislav Kadijovský, prednášky sa zúčastnilo 31
členov SZM, organizovaných v MO SZM.
4. Dna 11. decembra 1975 bola slávnostná akadémia aa akoaäenie
Mesiaca spojená s prednáškou o význame nášho spojenectva so

Sovietskmy zväzom. Prednášal JUDr. Vojtech Mader, podpredseda
MNV v Stapave, delegovaný MV KSS.
V kaltúraom programe vystúpili ačitelia miestnych škôl, za
ÍŠU s. Kvietik, s. Koša, s. šimkovičová; za ZDS s. Drahomíra
Kazarková, s. taba Bošková, s. Jolana Petreová.
Podajatia sa zúčastnilo 96 občanov Stapavy.
Y rámci Mesiaea bol organizovaný Týždea sovietskych filmov.
Farebné filmy Svokra, Macocha, Mestá a roky boli premietané
pod patronátom miestnych závodov a organizácií.
Celková účasť aa filmoch bola 412 občanov Stapavy.
Celkove možao činnosť v r^mei Mesiaea CSP hodnotiť kladne.
Bolo by však treba sa zaajímať e záverečné podajatie Mesiaea,
býva tradične menej navštívené. Pravdepodobne bade treba voliť
atraktivay program, aby sa dosiahla väčšia aávstevaesť.
Hodnotenie predložil dna 16. deeembra 1975 Ladislav Kadijgvský, riaditel ZK Cemantár.
Hodnotenie bolo prerokované aj v školskej a kaltúraej komisii
pri MNV.

