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STUPAVA N
informačný spravodaj obce Stupava
Miestne osvetové stredisko v Stupave vydalo v januári 1984
Spravodaj obce Stupava. Jeho redakčnú radu tvoria: Ing, Arpád
Osvald vo funckii predsedu členmi red* rady su Vladimír Mencl,
Dr. Anna Rácová, Miroslav Puškáč, Jozef Daráš. Ing. Dušan
Panlík a Božena Jaderková.
V úvode k 1. číslu Spravodaja predseda MNV Dr. Anton Moza
vystihol jeho účel a poslanie:
Do rúk občanov Stupavy sa dostáva prvé číslo nového informač
ného mesačníka, ktorý bude oboznamovať občanov o živote v obci,
o problémoch i o dalších plánoch rozvoja v oblasti politickej,
ekonomickej, kúltúrno-osvetovej a športovej*
Cieľom informátora je, aby si každý občan urobil jasný obraz
o tom, že všetko, čo dnes prežívame s akousi samozrejmosťou,
je výsledok mnohoročného snaženia väčšiny občanov, orgánov a
organizácií, poslancov, funkcionárov, občianskych výborov a
mládeže, že cesta po ktorej kráčame bola i je plná prekážok,
ktoré sa museli prekonávať a ktoré nás ešte čakajú. Je to v
moci ľudí, v moci nás všetkých, aby sme mali stále menej a
menej nedostatkov v obci, aby sme hľadeli jasným pohľadom
do budúcnosti.
Človek prijíma informácie o živote vo svete, o celoštátnych
udalostiach, o práci v kraji, len je akosi menej informovaný,
Čo sa deje v jeho bezprostrednej blízkosti, v jeho obci, či
v jeho ulici.
Preto Vám, milí občania, Osvetové stredisko v Stupave predkla
dá tento informačný bulletin, ktorý bude pravidelne vychádzať,
aby splnil svoj cieľ.

Dr. Anton Moza
predseda MNV v Stupave.

V 1. čísle Spravodaja sú základné informácie o Stupave.
Čo by sme mali vediet o našej obci* Podľa sčítania ľudu v ro
ku 1^80 bolo v Stupave 8.062 obyvateľov, z toho 3913 mužov a
4149 žien. Priemerný vek jedného občana bol 3l;l roka.
Z celkového počtu obyvateľov je ekonomickýe aktívnych 4.140
občanov, z toho mužov 2.195; žien 1.945*
Dôchodcov bolo 1.206, z toho 439 mužov a 767 žien.
Ekonomicky aktívni občania pracujú v poľnohospodárstve a les
níctve 56i, v priemysle 1.419* v stavebníctve 355; v doprave
a spojoch 257, v obchode 377* vo vede, výskume, vývoji 136,
v sociálnej činnosti a službách 697* v ostatnej nevýrobnej čin
nosti 348+
Počet domov a bytov: V obci je postavených celkom 1*342 domov.
V nich je 2.360 bytov a v týchto žije 2.624 rodín.
Z cekového počtu domov je 1.172 áodinných domov, v nich je
1.232 bytov a v nich žije 1.443 rodín*
Technické vybavenie bytov. Počet bytov celkom 2 .360, plyn je
zavedený v 2.OI3 bytoch. Zavedená voda na verejnú siet 1.480,
na domáci zdroj 497, na kanalizáciu 969 a vlastnú žumpu I.050
V roku I983 orgán štátnej moeia správy tvorili:
V roku 1981 boli voľby do zastupit. zborov, v ktorých bolo
zvolených 60 poslancov do MNV v Stupave.
Ako výkonný a pracovný orgán MNV v Stupave pracuje rada MNV
a jej zloženie je nasledovné: Dr. Anton Moza, predseda MNV,
Štefan Eriflík, podpredseda MNV, Štefan Gróf, tajomník MNV,
ďalší Členovia JUDr. Michal Surovka, Mária Valachovičová,
Božena Kleinová, Helena Slezáková, Ing* Svetozár Prokeš, Pa
vol Prosňák, Cyril Makovinský, Magdaléna Zabáková, Otília
Brdélyiová, Jozef Šály.
Dôležitú iniciatívnu a poradnú úlohu vykonávajú komisie MNV.

MNV v Stupave má nasledovné komisie:
pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hosp.,
predseda Jozef Šály,
pre dopravu, predseda Ing. Anton Veselý,
pre veci sociálne a zdravotníctvo, preds. Helena Slezáková,
pre veci bytové a miestne hospod., preds. JUDr. M. Surovka,
pre ochranu verejného poriadku, preds. Mikuláš G-orbár,
pre obchod a cestovný ruch, preds. Cyril Makovinský,
finančná, preds. Maria Valachovičová,
pre plán a výstavbu, preds. Ing. Svetozár Prokeš,
pre mládež a teles. výchovu, preds. Mirosl. Puškáč,
pre školstvo a kultúru, preds. Dr. Jozef Počuch.
Pre kontrolnú činnost - výbor ľudovej kontroly,
preds. Pavol Németh.
Komisie rady MNV:
Zbor pre občianske záležitosti, preds. Magda Šimkovi&ová,
Rada Miestneho osvetového strediska, preds. Št. Kriflík.
Výkon štátnej moci a správy zabezpečuje aparát MNV vo svojich
troch odboroch:
Správny odbor, vedúca Ľudmila Kŕajačičová,
Finančný odbor, vedúca Mlluše Mikuláštíková,
Odbor výstavby, vedúci Ľarol Šmelík.
Pracovníci odborov zabezpečujú činnost v oblastiach:
Mária Mlhalovičová - poľnohospodárstvo, evidencia domov,
občanov, objektov, vojenské veci, ohlasovacie povinnosti, materské školy,
Ľudmila Kŕajačičová - matrika, doprava a spoje, majetkoprávne a správne úkony.
Mariana Minarovičová - oddelenie sociálne, zdravotné a bytová,
miestne hospod. a detské jasle.

Mária Račková - účtovníčka^ školské a stravné, ochrana
verejného poriadku.
Božena Šťastná - daňové poplatky, rybárske lístky, povole
nie k predaju poľnohosp. prebytkov,
vnútorný obchod a cestovný ruch.
Miluše Mikuláštíková - výrub daní, daňové úľavy, ocenenie
nehnuteľností.
Františka Škrovanová - kultúra a školstvo, evidencia sťaž
ností.
Karol Šmelík, Hana Ernčiarová - stavebné povolenia, územné
rozhodnutia, kolaudačné rozhodnutia, po
volenia drobných stavieb, rozkopávkové
povolenia, povolenia na vodohosp. diela,
verejné osvetlenie, energetické otázky.
Vyhodnotenie celoobecného socialistického záväzku na rok
1983: Celoobecný socialistický záväzok bol zameraný na pl
nenie úloh smerujúcich k ďalšiemu rozvoju Stupavy, jeho
skrášľovaniu, zveľaďovaniu, ako i k plneniu úloh na úseku
kultúrno-výchovnej a ideovo^politickej práce.
Plnenie podľa jednotlivých častí: Úlohy v oblasti ekonomicko
sociálnej* Náš celoobecný socialistický záväzok vychádzal
zo širokého rozvoja iniciatívy občanov združených v miest
nych organizáciách Národného frontu a pracujúcich v miest
nych podnikoch a závodoch, resp. v prevádzkach. Soc. záväzok
bol podložený 1.161 indiviuálnymi a 58 kolekt. záväzkami.
Investičná časť akcie " Z ". V troch akciách sme vytvorili
hodnotu diela 1,995+000.- Kčs pri finanč. náklade 1,247.000.Kčs. Brigádnickými prácami občanov,-prácami podnikov, posky
tovaním mechanizmov - teda svojpomocne sme vykonali práce
v hodnote 748.000.- Kčs

Na akciách " Z " v investičnej časti sme odpracovali 3 5 .000
brigádnických hodín.
Neinvestičná east akcie " Z "
Vyvrcholením občianskej aktivity v neinvestičnej časti akcie
" Z * bola celoobecná pracovná smená dna 23. IV* 1983, v rám
ci ktorej sa vytvorila hodnota diela 4^0.000.- Kčs. zúčastni
lo sa na nej 3 .000 občanov Stupavy.
Hodnota celoobecného socialistického záväzku v neinvestičnej
časti akcie " Z " je 9* 425*000.- Kčs. Na vykonanie tejto hod
noty sme odpracovali 390.000 brigádnických $odín.
Celková hodnota socialistického záväzku v investičnej a nein
vestičnej časti je 11,420.000.- Kčs. Týmto sme prekročili
plánovanú hodnotu socialistického záväzku na rok 1983 o
3,200.000.- Kčs a odpracovali navyše I55.OOO brigád, hodín.
Veľmi aktívne pri plnení tejto Časti záväzku sa podieľali
zložky Národného frontu TJ Tatran, PZ Záhorák, ČSCK a SZZ.
Úlohy v oblasti masovopolitickej práce,
ideovo-výchovnej a kultúrnej práce.
Ďalší úspešný rozvoj socialistickej spoločnosti je spätý
s hlbokými zmenami vo vedomí ľudí. Naším trvalým cieľom je
výchova človeka s uvedomelým, iniciatívnym postojom k práci
a spoločnosti a v tomto smere bolo orientované úsilie a prá
ca všetkých našich kultúrnych a osvetových zariadení, najmä:
Osvetového strediska, ZK Cementár, MLK, Zboru pre občianske
záležitosti, agitačných stredísk.
Prehľad usporiadaných politicko-výchovných akcií v r. 1983
1, Počet verejných vystúpení vlast. krúžkov ZUČ

385

2, Počet prednášok JSBVO a JPKVČ

230

3, Počet občianskych sobášov bez cirkev obradu

38

4, Počet občian. pohrebov bez cirkev, obradu

19

5 , Počet pohrebov s účastou MNV / cirkevné /

10

é. Počet prijatých detí do života bez cirkev, obr.

19

7 . Počet kolektív, podujatí s knihou

307

8. Počet pohovorov s mládežou / MNV /

20

9. Úcast na pohovoroch MNV s mládežou

1530

10. Počet pohovorov s mládežou na školách

15

11. Počet agitačných stredísk
12. Počet agitátorov

5
120

1 3 . Počet akcií ideovovýchovného charakteru
14. Účast na akciách ideovovýchov. charakteru
15. Počet kultúrnych akcií
16. Účast na kultúrnych akciách
1 7 . Počet záujmových akcií
18. Účast na záujmových akciách

73
6080
110

9720
128
3860

19. Počet akcií v rámci celoštát. politických akcií

15

20. Účast na akciách v rámci celoštát. polit. výročí I5OOO
Úlohy v oblasti politicko-organizatorskej,
riadiacej a kontrolnej činnosti
V záujme politicko-organizačného zabezpečenia plnenia kóntroly prijatého celoobecnsho socialistického záväzku MV KSS, MNV
a jeho orgány, MV NF a občianske výbory skvalitňovali organi
zátorskú a kontrolnú činnost. Celoobecný socialistická závä
zok bol priebežne kontrolovaný v komisiách a odboroch MNV.
Štvrťročne bol prerokovaný na rade MNV a na zasadnutiach MV
KSS. Jeho plnenie bolo hodnotené na verejných schôdzach
s občanmi.
MNV v Stupave vyslovuje podakovanie všetkým podnikom, závo
dom, zložkám Národného frontu a všetkým občanom za aktívnu
ponoc pri plnení celoobecného socialistického záväzku v ro
ku 1983.

Miestne

osvetové
v

stredisko

Stupave.

Osvetovú činnosť v Stupave od roku 1965 vykonával ZK Cementár
v úlohe celoobecného osvetového zariadenia. Nová budova Závod
ného klubu Cementár pre túto činnosť po priestorových a tech
nických podmienkach oproti predchádzajúcim poiÉrom bola vyhovu
júca a príťažlivá, Čo podnietilo zvýšený záujem občanov o kul
túrnopolitické a spoločenské podujatia v tomto novom zariadení.
Budova poslúžila na prechodný čas aj zintenzívneniu Činnosti
Miestnej Indovej knižnici.
Po rokoch úspešnej činnosti ZK v Stupave Miestny národný výbor
koncom roku 1982 ustanovil v zmysle Osvetového zákona Osvetovú
besedu, ktorá svoje začiatky uskutočňovala v budove ZK Cementár.
Prvými pracovníkmi Osvetovej besedy boli Vladimír Mencl, Marta
Chromíková a Adriana Majerníková.
V oktobri roku 1983 Miestny národný výbor v Stupave vydal Štatút
Miestneho osvetového strediska, ktorým určil úlohy tejto inšti
túcie v zmysle Osvetového zákona / č. 52/1959 Zb. /
V Štatúte sa uvádza:

§

1

1. Miestne osvetové stredisko v Stupave je osvetovým zariadením
Miestneho národného výboru v Stupave podlá § 9 osvet. zákona.
2. Osvetové stredisko je štátnou príspevkovou organizáciou.
3* Územná pôsobnosť OS je totožná s územným obvodom MNV.
4. Sídlom osvetového strediska je Stupava.
§ 2
Poslanie osvetového strediska.
1. Poslaním osvetového strediska je v zmysle zásadakultúrnej po
litiky ESC a v súlade so zásadami komunistickej výchovy
a, zvyšovať všeobecné, polytechnické a odborné vzdelanie
občanov,

b, rozvíjať výchovnú činnosť orientovanú na ideovopolitickú, brannú, mravnú a estetickú výchovu občanov,
c, podnecovať a uspokojovať ušľachtilé kultúrne záujmy
a vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotne tvorivé
kultúrne aktivity občanov,
d, sprostredkúvať občanom umelecké hodnoty,
e, organizovať kultúrno-spoločenský život a zabezpečovať
kultúrnu rekreáciu občanov,
f, podieľať sa na práci zborov pre občianske záležitosti.
Svoje poslanie plní osvetové stredisko výchovnovzdelávacou
a organizátorskou činnosťou v úzkej spolupráci s miestnymi
spoločenskými organizáciami, družstevnými a hospodárskymi
organizáciami, národnostnými kultúrnymi zväzmi, školami a
závodmi. Využíva pritom odbornú pomoc Okresného osvetového
strediska.
§ 3

Úlohy osvetového strediska.
Osvetové stredisko plní predovšetkým tieto úlohy:
a, primeranými didaktickými a organizačnými formami mimo
školskej výchovy a vzdelávania g?-rostredkúva občanom
poznatky z jednotlivých odborov prírodných, spoločen
ských a technických vied. Vytvára predpoklady pre roz
širovanie a prehlbovanie všeobecného, polytechnického
a odborného vzdelania,
b, v úzkej spojitosti so vzdelávacou činnosťou primeranými
prostriedkami a metódami formuje svetonázor občanov, ve
die ich k osvojeniu si komunistickej ideologie, základ
ných črt komunistickej morálky, najmä socialistického
vzťahu k práci a spoločenskému vlastníctvu a socialistic
kého a proletárskeho internacionalizmu,

c, rozvíja estetické cítenie a vkus občanov, usporadúva pod
ujatia / predstavenia, koncerty, výstavy a pod./ z rôznych
odborov a žánrov profesionálnej a amatérskej umeleckej čin
nosti. Usporadúva miestne kultúrne slávnosti, podieľa sa
na politicko-organizačnej príprave a realizácii slávnost
ných podujatí pri príležitosti štátnych sviatkov a význam
ných kultúrno-politických výročí* Zabezpečuje, umelecké pro
gramy pre občianske slávnosti usporiadané zborom pre ob čianske záležitosti. Usporadúva kurzy hudobnej, tanečnej,
dramatickej a výtvarnej výchovy, užitého umenia, estetizácie pracovného a životného prostredia, ako aj miestne ama
térske umelecké súťaže a prehliadky,
d, usporadúva spoločenské zábavy a vytvára predpoklady pre
neformálny spoločenský styk občanov a pre ich rekreáciu
organizovaním spoločenských hier, rekreačnej telesnej vý
chovy a športu, organizuje tematické zájazdy, exkurzie,
výlety a pod*,
e, na základe diferencovaných kultúrnych záujmov združuje'
občanov do záujmových kolektívov / krúžkov, súborov, klu
bov priateľov umenia a pod./ a vytvára priaznivé materiálnotechnické, organizačné a kádrové podmienky pre ich úspešnú činnosť* Vo svojich objektoch umožňuje činnosť zá
ujmovým kolektívom, ktoré si vytvorili miestne spoločenské
a záujmové organizácie, družstvá a školy*
f, v obvode svojej pôsobnosti zabezpečuje rozmiestňovanie
názorných agitačnovpropagačných materiálov,
g, zabezpečuje tvorbu a vydávanie účelových kultúrno-propagačných materiálov pre návštevníkov obce, zostavuje a vydá
va informačné bulletiny o kultúrnych a športových poduja
tiach v obci, poskytuje infornačbé, sprievodcovské a tl
močníčke služby.

Riadenie a pracovníci osvetového strediska
Na čele osvetového strediska je vedúci, ktorého vymenúva
a odvoláva rada národného výboru. Vedúceho počas jeho ne
prítomnosti zastupuje v plnom rozsahu práv a zodpovednosti
ním poverený zástupca.
Vedúci osvetového strediska zastupuje osvetové stredisko
navonom a koná v jeho mene* Zodpovedá za všetku činnosť
osvetového strediska, za plnenie jeho spoločenského posla
nia, za správne uplatňovanie a dodržiavanie kádrovej a mzdo
vej politky v osvetovom stredisku, socialistickej zákonnos
ti a štátnej disciplíny, za hospodársku a kontrolnú činnosť
a za správu a ochranu národného majetku* V určených lehotách
zabezpečuje vypracovanie návrhov jeho činnosti a predkladá
ich národnému výboru*
Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov osvetového strediska upravujú všeobecné, záväzné predpisy, najmä Zákonník práce
a predpisy vyäatné na jeho vykonanie. Mzdové podmienky
pracovníkov osvetového strediska/upravuje pracovný poria/
sa riadia príslušnými predpismi.
Organizáciu práce, práva a povinnosti pracovníkov osveto
vého strediska upravuje pracovný poriadok, ktorý vydá vedú
ci so súhlasom výboru odborovej organizácie.
Vnútornú organizáciu osvetového strediska a pracovné nápl
ne jej pracovníkovstanovuje jej vedúci po súhlase národné
ho výboru.
§ 5

Poradné a pomocné orgány
Vedúci podľa potreby zriaďuje stále a dočasné poradné a po
mocné orgány.

Stálym poradným orgánom osvetového strediska je rada osve
tového strediska, jej členov vymenúva vedúci po predchá
dzajúcom súhlaee národného výboru. Rada osvetového stre
diska prerokúva zásadnú koncepciu činnosti osvetového
strediska a odporúča príslušné stanoviská a opatrenia.
Dočasnými, prípadne stálymi pomocnými orgánmi osvetového
strediska sú pracovné komisie. Ich úlohy, právomoca zod
povednosť určuje a ich Členov vymenúva a odvoláva vedúci
osvetového strediska.
Činnosť rady osvetového strediska, poradných a pomocných
orgánov upravujú rokovacie poriadky, ktoré vydá vedúci
osvetového strediska.
Členstvo v poradných a pomocných orgánoch je čestné,
členovia majú nárok na úhradu cestovných a iných výdavkov
podľa prislušných predpisov*

§ 6
Majetok a hospodárenie osvetového strediska ^
Osvetové stredisko vyvíja činnosť v objekte účelového za3oo
riadenia zložiek Národného frontu na ul. Februárové víťaz
stva v Stupave*
Spravovaný účelový objekt môže osvetové stredisko ponechať
na dočasné užívanie iným organizáciám a inštitúciám len
v súlade s plánom vlastnej činnosti a za podmienok, ktoré
upraví hospodárska zmluva.
Osvetové stredisko spravuje zverený národný majetok podľa
právnych predpisov o správe národného majetku.
Osvetové stredisko hospodári podľa rozpočtu schváleného
orgánmi národného výboru. Výsledkom hospodárenia je zapo
jené na ročpočet národného výboru. Hospodári samostatne

a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
Osvetové stredisko je orpávnené vyvíjať hospodársku činnosť
nevyhnutnú pre plnenie svojich kulturno-politických úloh
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Tento štatút nadobúda účinnosť dnom 1. XI. 1983.
V Stupave dňa 14. októbra 1983
Štefan Grof v.r.

Dr. Anton Moza v.r.

tajomník MNV

predseda MNV

Pracovníkmi Miestneho osvetového stredska v roku I983 boli
ako aj na začiatku jeho činnosti Vladimír Mencl vo funkcii
vedúceho, Marta Chromíková a Adriana Majerníková.
Marta Ehromíková má na starosti záujmovú umeleckú činnosť
zariadenia a Adriana Majerníková je referentkou pre názornú
agitáciu a propagáciu zariadenia.

POHLAĎ

DO

ČINNOSTI

TJ Tatran v Stupave v roku 1983*
Na výročnej konferencii TJ Tatran v zasadacej sieni Kone. pod.
CEVASEEYIS v Stupave dna 24. marea 1984 bola hodnotená činnosť
TJ za rok 1983$ V kritickom rozbore, ktorý predniesol jej pred
seda s. Viliam Maroš boli hodnotené dosiahnuté výsledky a sta
novené východiská a ciele na dalšie obdobie pre rozvoj kvality
činnosti organizácie na poli športu a telesnej výchovy.
V úvodnej časti prejavu boli spomenuté významné podujatia, a
to VI* zjazd SO ČSZTV a VI. celoštátny zjazd ČSZTV. Obidva
zjazdy sa konali v období, kedy náš ľud sa usiluje obetavou
prácou pre rozvoj socializmu v plnení záverov XVI. zjazdu KSČ,
kedy je v záujme nás všetkých prevedenie našej ekonomiky na
cestu intenzívneho rozvoja, pokroku, efektívneho využívania
hospodárstva, vedy a kultúry.
Zjazdy ČSZTV určili smery dalšieho rozvoja telesnej výchovy a
športu na základe spoločenskej potreby výraznejšie uplatňovať
telovýchovnú a športovú .aktivitu, rozvíjať duševné a fyzické
sily, schopnosti, reprodukciu pracovných síl, zvyšovať fyzic
kú a morálnu pripravenosť všetkých občanov.
Cieľom všetkých týchto snáh je šťastný a spokojný život nášho
t?

ludu. Všetka naša snaha a budovateľská práca má zmysel iba v
podmienkach trvalého mieru vo svete* Socialistické krajiny sú
hlboko oddané veci mieru a považujú mierový život za základné
ludské právo.
súčasná politická situácia, v Európe a vo svete je však napätá,
poznačená snahami imperialistických kruhov rozpútať vojnový po
žiar, priviesť ľudstvo na pokraj jadrovej katastrofy.
V súčasnosti, ked sa rozhoduje o zásadnej otázke života člove
ka, nechceme a nemôžeme byť iba svedkami, ale aktívnymi účast-

níkni boja za mier.
Činnosť TJ bola v hodnotenom roka orientovaná na plnenie plá
nu činnosti vyplývajúceho z 5RP a prijatia hlavných úloh pre
došlej konferencie* Pozornosť bola venovaná plneniu spoločné
ho programu telesnej výchovy, športu a turistiky v okrese Bra
tislava vidiek, aktívnej spolupráce s miestnymi spoločenskými
zložkami Národného frontu v Stupave.
Na splnení plánovaných úloh v hodnotenom roku sa podielali
oddiely a odbory TJ, ktoré počas celého roka zabezpečovali
plnenčé uloh.
TJ Tatran evidovala r. 1983 spola 530 členov, ktorí boli or
ganizovaní v 4 oddieloch a dvoch odboroch.
Prijaté úlohy väčšinou boli splnené, niektoré len čiastočne.
Sme však presvedčení, že pri účinnejšej pomoci všetkých čle
nov výborov mohli byť splnené*
Činnosť TJ bola zameraná na tieto oblasti:
1. výkonný Šport, 2* masový rozvoj športu, 3 * oblasť politicko
výchovnú, 4. obi. budovatelsko - brigádnickú*
V masovo * politickej práci zamerali sme svoju činnosť na spo
ločné podujatia miestnym výborom a zložkami NF v Stupave.
Beh oslobodenia, ktorý sa uskutočnil na počesť 38 . výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, organizačne za bezpečil výbor TJ v spolupráci s komisiou pre mládež, šport
a telesnú výchovu pri MNV a zúčastnilo sa ho 462 pretekárov
rôznych vekových skupín, hlavne mládeže.
Na škodu veci bola malá účasť dospelých.
V tomto roku zúčastnili sme sa osláv 1. mája v Stupave na če
le sprievodu v jednotnom športovom oblečení príslušných od dielov. Futbalový oddiel usporiadal 4* ročník turnaja o Pohár
kpt. J* Nálepku za účasti 4 mužsteiv dospelých a turnaj žiakov

Okrem nich bol zorganizovaný Turnaj internacionálov, ktorého
sa zúčastnilo i jedno družstvo z Moravy, a to TJ Hrušky.
Usporiadaný bol tradičný hádzanársky turnaj o Pohár kpt. J.
Nálepku, kde štartovali družstvá 1* SNL.
Turnaje mali veľmi dobrú športovú i spoločenskú úroveň, boli
dôkazom o dobrej organizátorskej práci členov jednotlivých
výborov*
Podobne bol organizovaný II. ročník turnaja v tenise žiakov
o cenu predsedu MNV v Stupave / RNDr* Anton Moza. /
Členovia TJ spoločne s ostatnými zložkami NF v Stupave zú castnili sa aktu kladenia kvetov vďaky pri pomníku padlých
sovietskych vojakov.
K zabezpečovaniu masovo - politickej činnosti zodpovedne
pristúpili členovia odboru turistiky.
Popri tradičných akciách s mládežou / stupavský snehuliak,
vítanie jari, jesenný táborák / zabezpečovali akcie, ktoré
boli spojené s vykonávaním zápočtových turistických ciest
rôzneho druhu. Veľmi úspešne Zorganizovali akciu Po stopách
SNP v stredoslovenskom a východoslovenskom kraji návštevou
povstaleckých miest a položením kytíc k hrobom padlých hrdi
nov Slovenského národného povstania*
Podujatia zabezpečili ss. Ing. Ružička, Besedič, Kubovič,
Kývalová, Kývala a i.
Coastočne zaostali v rpáci zväzácke skupiny pri jednotlivých
družstvách futbalového a hádzanárskeho oddielu. Práce skupín
neboli výbermi pravidelne vyhodnocované, ani ich netodické
vyhodnocovanie neblo na potrebnej úrovni. S problémom sa vý
bor TJ bude zaoberať.
Veľmi dobre bola organizovaná akcia dobrovoľného darcovstva
krvi, ktorej sa zúčastnilo 52 členov a bezplatne darovali
šestdesiattrikrát / 63 x / svoju krv.

Výbor TJ darcom vyjadril svoju vďaku.
Členovia TJ popri športových a masových akciách oddielov zabezpecvali aj akcie vyplývajúce z volebného programu MNV a
to prácou v komisiách pri rade MNV aj priamo pri realizácii
úloh volebného programu.
FO, HO a odbor turistiky po zhodonotení práce na úseku socia
listického súťaženia podali prihlášku do súťaže o titul Vzor
ný oddiel II. stup. Prijaté záväzky sú hodnotné a náročné.
I keď odznela kritika na prácu zväzáckych skupín, sme spokoj
ní s vystupovaním aktívnych hráčov na majstrovských i nemaj-,
strovských stretnutiach. Ukázala sa tu dobrá práca v predcházajúcich rokoch, že našu mládež treba vychovávať k socialis
tickému spôsobu života. Správanie hráčov bolo dobré, v prie
behu súťaží nemali sme vylúčených hráčov za vážny priestupok
alebo prečin. V súťažiach slušnosti sú družstvá jednotlivých
oddielov TJ na špici hodnotenia.
Rozvoj masovej telesnej výchovy, športu a turistiky patrí k
prioritným úlohám našej TJ, ktor^ je sledovaná OV ČSZTV a'so
zabezpečovaním hádzanej patrí s ostatnými oddielmi do skupiny
masových športov. Popri športových súťažiach zvýšené úsilie
sme venovali i rozvoju odznaku zdatnosti a skvalitneniu čin
nosti odboru záujmovej rekreačnej telesnej výchove a odboru
turistiky. Zvýšili sme úsilie podchytiť záujem širokej verej
nosti o masovo rekreačnú telovýchovnú aktivitu s cieľom zapo
jiť široké vrstvy obyvateľstva obce do pravidelnej telesnej
výchovy. Podarilo sa nám to u zložky mužov, kde popri FO u tvorí sa odbor záujmovej rekreačnej telesnej výchovy na báze
rekreačnej telesnej výchovy a pri tenisovom oddiele sa utvo
ril volejbalový odbor.
Odznak zdatnosti splnilo 35 % členov a členiek.

Členovia TJ zamerali sa na odstránenie plaveckej negramotnosti
členstva, z ktorých sa roku 1983 naučilo plávať 14 členov a
členiek.
Ženy v ZRTV zamerali sa na pohybovú Kultúru, gymnastické cvi
čenia v telocvični základnej školy. Schádzajú sa každý pondelok
a na sklonku roku 1983 začali s prípravou na nácvik Spartakiády
1985* Na nácvik Spartakiády 1980 blo zapojených 42 žien.
Členovia odboru turistiky r. 1983 zúčastnili sa 34 akcií okres
ného celoslovenského a celoštátneho významu v priemere 10 - 15
členov 0T. Pracujú aj vo Výbore zväzu turistiky pri 0V ČSZTV
v komisiách na úseku mládeže a pešej turistiky.
Za dobré výsledky boli im udelené turistické výkonnostné trie
dy. Medzi najhodnotnejšie akcie patrili zápočtové cesty: splav
po Dunajci, prechod Malou Fatrou, Slovenským rajom, splavy Svitavy a Svratky, zápočtová cesta na počesť VI. zjazdu ČSZTV prechod Orlickými horami.
V priebehu roka poklesla práca TOM, príchodom cvičiteľa s. Ko
mára sa zaktivizovala. Výbor TJ hodnotil prácu TO ako veľmi'
dobru po stránke športovej, v názornej agitácii a propagande
rodinnej turistiky v Stupave*
Futbalový odbor svoju prácu zameral popri majstrovských súťa
žiach seniorov na prácu s dorastom a mládežou. Žiacke družstvá
su rozdelene do 3 skupín pod vedením trénerov v spolupráci so
Základnou školou kpt. J. Nálepku dosiahli v priebehu roka pekné
výsledky. Starší žiaci vyhrali svoju skupinu a postúpili do sú
ťaže majstrovstiev kraja. 0 žiakov sa starajú ss. Velčický,
v ^

Gažo, Koreň a Pecžár Zoltán.
S nedostatkami v oddiele dorastnecov z r. 1982 zaoberal sa vý
bor FO, Pre kolektív bol prijatý skúsený tréner Dr. Varga.
*A" mužstvo štartujúce v majstrovstve kraja po úspechu v 1. polo-

vici súťaže skončilo po jesennej súťaži v strede tabuľky.
Pokles výkonnosti bol jednak výsledkom útlmu, jednak zníže
ním náročnosti trénera seniorov. Nesúlad v mužstve mal za
následok odchod 3 hráčov do ZTS Malacky.
"B" mužstvo seniorov, ktoré štartuje majstrovstvo okresu
Bratislava-vidiek sa skonsolidovalo a prevzatím mužstva tré
nerom Leskom a vedúcim Tomkovičom hráči začali tréningový
proces, čo sa prejavilo na rade dobrých výsledkov v jesen
nej časti súťaže. Hráči majú zabezpečené podmienky pre úspeš
ný štart a dobré umiestnenie v súťaži.
Najmladší tenisový oddiel hodnotil gvoje výsledky začiatkom
roka 1984. Obdobne ako 2 roky za sebou štartovalo miešané
družstvo dospelých v súťažia riadenej mestským výborom teni
sového zväzu II., kde sa umiestnilo na poprednom mieste.
Tenisový oddiel zameral svoju činnosť na prácu s mládežou
a roku I983 prihlásil svoje 3 mládežnícke družstvá opäť do
súťaže riadenej mestským výborom tenisového zväzu*
Je potrebné, aby hráči nazbierali viac skúseností na turnajoch
alebo v zápasoch majstrovskej súťaže. Trénerský team tenisové*
ho oddielu jé na vysokej úrovni, záleží na hráčoch; ako budú
v príprave pokračovať. Zo strany TJ a tenis, oddielu sú vy
tvorené veľmi dobré podmienky. Zameriame sa na výber žiakov
vo veku od 7 do 9 rokov, V našej TJ ako jedinej v okrese bolo
pridelené školské športové stredisko tenisu.
Kulturistický oddiel vykonával svoju činnosť počas roka na
rekreačnej báze. Cvičné priestory sú dobré a slúžia aj všet
kým členom TJ k tréningovej príprave.
Oddiel má 16 členov, ktorí sa aktívne zapájajú aj do organi
zovanej brigádnickej činnosti. Je treba začať s prípravou nie
ktorého člena na súťaž, aby reprezentoval našu TJ.

V oblasti výkonnostného športu máme v našej TJ oddiel há dzanej, ktorý v predošlej sezóne i počas roka 1983 robil
dobré meno našej TJ* Po kritike, ktorá odznela na prácu vý
boru HO na minulorčnej konferencii, tento sa skonsolidoval
a začal systematicky pracovať na všetkých úsekoch*
Oddiel, s ktorým je naša TJ zaradená do prioritných športov
v rámci OV ČSZTV Bratislava - vidiek, dosiahol najlepšie vý
sledky za posledné roky, ked skončil v súťaži 1982/83 na 4 .
mieste len s malou stratou bodov za Ex - ligistami*
Tréningový plán vypracovaný trénerom Jančárom bol prerokova
ný výborom HO a plnil sa v priebehu roka. Absencia hráčov študentov bola pre študijné povinnosti ospravedlnená. Tréner
však musel improvizovať zostavy i nacvičovanie herných vari
ácií. Za dosahované dobré výsledky boli hráči odmenení v po
dobe zájazdu do Talianska, kde na medzinárodnom turnaji v mes
te KARPI umiestnili sa na 3* mieste. Štartovali aj v Madarsku
v meste Szolimar.
Hráči i vedenie HO zodpovedne pristupujú k plneniu všetkých '
povinnosti.
Podobne o kvalitu fyzickej kondície a športovej výkonnosti
družstiev starších aj mladších žiakov - dorastencov starali
sa s. Furka, tréner II. tr., skúsený hráč ČE Bratislava a z
domácich členov TJ s. Debrecký, ako aj predošlí tréneri s*
Pšenko, s. Jančár a s. Figmik.
Brigádnická činnosť. Prvoradou úlohou TJ v roku 1983 bolo do
končenie sociálneho zariadenia a dobudovanie klubových prie
storov v areáli štadióna. Po dlhšej prestávke HO na čele so
s, Puškáčom dali sa opäť do práce. Členovia TJ dokončievali
začaté stavebné i remeselnícke práce. Akcia bola zaradená do
plánu MU 83 / Menovité úlohy / OV CSZ TV a bola dokončená v

stanovenom termíne. Objekt s RN / rozpočtový náklad /
1, O6 7.OOO+- Kčs bol dokončený s celkovými nákladmi 420.000+Kčs a bolo na nom odpracovaných 11 620 brigádnických hodín.
Dokončená bola aj asanácia rod. domu v stanovenom termíne.
Veľmi významná akcia v rámci volebného programu bola výstav
ba STU / športovo turistická ubytovaňa /, na ktorej členovia
TJ odpracovali 1 850 brigádnických hodín. Táto akcia pokraču
je i t.r+ a veríme i v ďalšiu pomoc členstva.
Ďalšia akcia bola oprava čiastočne zničeného plota, ktorý
bol opravený v rozsahu úplnej rekonštrukcie.
Dokončená a upravená bola tréningová hracia plocha futbalové
ho ihriska a zabezpečený výkop osvetlenia tréning, ihriska;
vykonaná bola úprava atletickej dráhy.
Popri brigánickej Činnosti na športových objektoch pomáhali
členovia TJ na poľnohospodárskych prácach ŠM / štátneho ma
jetku / v Stupave, 42 členoviasa zúčastnili zberu hrozna a 11
členov zberu kapusty.
Úspešne zabezpečili zber druhotných surovín, odovzdali 25
ton starého železa.
OT / odbor turistiky / zabezpečil v priestore štadióna TJ
vyčistenie objektu od porastov a vysadil 110 listnatých a
ihličnatých stromov.
Dokončené boli lavičky pre divákov na tenisovom objekte, za
čaté práce na chodníku chatovej základne na Košariskách.
Za vykonanú prácu brigádnikom vyslovil predseda v mene výboru
poďakovanie.
Výbor TJ schádzal sa pravidelne, 3x na rozšírenom zasadaní
výboru. Práca bola zameraná na zabezpečovanie materiálno technického vybavenia a riešenia ekonomickej situácie TJ*
Do výboru boli kooptovaní noví členovia, sú to s. Wôlfli a

s* Ing. Zárecký so súhlasom OV ČSZTV. Obaja bolo poverení
konkrétnymi úlohami.
V závere prejavu predseda TJ vyjadril vďaku za poskytnutú
pomoc podnikom v Stupave / Cevaservis, Štátny majetok, Štát
ne rybárstvo / za spoluprácu miestnemu výboru a komisii pre
mládež a šport pri Miestnom národnom výbore v Stupave*
Funkciu člena výboru TJ Tatran v Stupave vykonávali:
Viliam Maroš, pracovník Ústrednej správy účelových zariadení
SO ČSZTV,
Ing. Ján Beleš, pracovník K.p. Cevaservis v Stupave
Miroslav Puškáč, pracuje v podniku Vodohospodárske stavby
v Bratislave,
Rudolf Pavlíček, pracovník Štátneho majetku v Stupave,
František Fusek, pracovník ČSAD,
František Suchovský, vykonával funkciu predsedu KRK,
okrem nich aj vyššie spomínaí, všetci sú obyvateľmi Stupavy.

Tridsiate výročie

ZP 0 Z

Pohľad do minulosti a prítomnosti Z P 0 Z
Zbory pre občianske záležitosti roku 1983 oslavujú 30. výročie
svojej

.existencie. Prvé obrady občianskeho charakteru vznikali

na Slovensku zo spontánnych potrieb v rokoch po oslobodení
Československa.
Potreba zabezpečovať občianske obrady a slávnosti sa stala na
liehavejšou a nevyhnutnejšou po víťazstve pracujúcich vo febru
ári roku 1948. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich spoločen
ských formácií starostlivosť o občanov - budovateľov rodiacej sa
socialistickej skutočnosti - bola už vtedy cieľom našej spoloč
nosti.
Kvalitatítívne nový postoj spoločnosti k jednotlivcovi si vyža
doval prekonať buržoázne tradície veLVzťahu človeka k človeku*
Potreba vzniku nových, socialistickej spoločnosti zodpovedajú
cich obradov bola o to akútnejšia, že vznikla spontánne z vnú
torných potrieb občanov, najmä,komunistov, ako aj preto, že tá
to sféra bola doménou riadenou cirkvou alebo inými náboženskými
spoločnosťami.
V záujme rozvoja ušľachtilých vzťahov medzi ľudmi vznikali pred
tridsiatimi rokmi aktívy pre občianske záležitosti. Bolo to v
dobe veľkých revolučných premien, rozvoja výrobných síl, prehl
bovania socialistických vzťahov, vzrastajúcej vzdelanostnej

a

kultúrnej úrovne obyvateľstva, v dobe premien spoločenského mys
lenia, uvedomelého konania ľudí, ktorí nastúpili cestu budovania
socializmu v našej vlasti.
Život priniesol so sebou riešenie zložitých otázok v činnosti
nielen jednotlivca, ale i kolektívu, v ktorom žil a pracoval.
Komplex návykov, získaných už v dobe minulosti a udržiavaný dl
horočnou tradíciou náboženských sviatkov, slávností, zvykov a

obyčajov, sa hlboko zakorenili vo vedomí značnej časti pra
cujúcich Slovenska*
Významné a pritom ojedinelé udalosti v živote človeka využí
vali náboženské spoločnosti a cirkevné organizácie na upevne
nie svojho miesta vo vedomí najmä veriaceho človeka.
Vedecká svetonázorová výchova sa stala veľmi náročnou a zlo
žitou potrebou* Okrem viery bol tu aj kult, náboženské obrady
ktoré hlboko zasahovali do existencie človeka. Zásluhou komu
nistov, poslancov a pracovníkov národných výborov, funkcioná
rov spoločenských organizácií, lektorov, osvetových pracovní
kov a najpokrokovejších občanov, časti umeleckého frontu sa
začína na proletárskych pokrokových tradíciách rozvíjať hnu
tie nových, socialistickej spoločnosti zodpovedajúcich obra
dov a slávností.
Iniciatívu podnietil sám život, ľudská potreba.
$
Byť človekom v živote, v jeho ojedinelých, výnimočných chví
ľach, dať mu pocit radosti, ale aj istoty, že nie je sám.
Tak sa zrodili občianske obrady slávnostného privítania detí
do života, slávnostného odovzdávania občianskych preukazov,
dôstojného uzatvárania manželského zväzku, slávnosti život
ných a pracovných jubileí*
Mimoriadna pozornosť sa venuje občianskym pohrebom.
Po prvýkrát sa o dôstojné rozlúčenie so zomretými podľa miest
nych podmienok, bez ohľadu, či boli, alebo neboli veriaci spo
luobčania popri najbližších rodinných príslušníkoch starajú
aj členovia ZPOZ pri národných výboroch i zástupcovia praco
vísk, spoločenských organizácií a členovia občianskych výborov
Táto veľmi náročná činnosť sa tak stala dôstojným prejavom
úcty každému občanovi, ktorý svojím životom a prácou prispie
val k budovaniu našej socialistickej prítomnosti.

Od 1. januára 1950 sa v súlade s novým rodinným právom stalo
povinným a právna platným manželstvo uzavreté pred národným
výborom.
Uvedenie zákona do praxe si však vyžadovalo, aby občiansky
obrad uzavretia manželstva nebol len administratívnou záleži
tosťou, ale mal aj dôstojný a slávnostný charakter, zodpoveda
júci vážnosti tejto udalosti v živote dvoch ľudí a ich najbliž
ších.
Z iniciatívy pracovníkov národných výborov a pracovníkov mat
ričnej agendy sa združovali pokrokoví občania, ktorí pomáhali
pri obsahovom a organizačnom zabezpečení obradu uzavretia man
želstva a neskoršie aj pri dalších občianskych obradoch.
Aby sa táto pomoc stala všeobecnou, trvalou, organizovanou a
usmerňovanou, vydalo ministerstvo vnútra a povereníctvo svnára
obežník na zriaďovanie aktívov pre občianske záležitosti.
Na Slovensku platil Obežník povereníctva vnútra zo 14. apríla
1953* Okresným národným výborom ukladá, aby sa pri osvetových
besedách zriadili aktívy pre občianske záležitosti z radov'pokpokových a politicky vyspelých robotníkov, družstevníkov, pra
cujúcej inteligencie, žien a mládeže, v počte 3 ** 6 členov,
podľa veľkosti matričného obvodu.
Úlohy aktívov spočívali v zabezpečovaní troch základných obra
dov. V spolupráci s radou príslušného národného výboru mali
zabezpečovať, aby uzavretie manželstva malo dôstojný a sláv
nostný priebeh a repý&ktovali sa tradície príslušnej lokality,
dbať o to, aby zápis narodenia dieťaťa mal slávnostný charak
ter a zabezpečiť dôstojný priebeh pohrebu občanov, ktorí nebo
li členmi žiadnej náboženskej organizácie, resp. spoločnosti.
Na rozvoj a prehĺbenie činnosti aktívov pre občianske záleži
tosti malo vplyv Uznesenie UV KS& o dalšom rozvoji a prehlbo

vaní ideovej účinnosti osvetovej práce z marca roku 1$$8.
V dokumente, ktorý vytýčil základné ciele osvetovej práce,
sa uvádza: ... je potrebné zakladať a podporovať činnosť ak
tívov pre občianske záležitosti, ktorým prislúcha v boji pro
ti vplyvom náboženstva významná úloha. V ich práci sa má stá
le viac prejavovať starostlivosť národných výborov o občanov
a o významné udalosti v och živote.
Uznesenie straníckeho orgánu potvrdilo začlenenie činnosti
aktívov do procesu socialistickej kultúrnej revolúcie*
Roku 1958 s otázkami práce aktívov pre občianske záležitosti
sa zaoberalo Byro ÚV KSS a prijalo uznesenie, v ktorom sa ve
novala pozornosť zvýšeniu podielu aktívov pre občianske zále
žitosti na socialistickej výchove i prehĺbeniu podielu odbo
rov /ROH/ na príprave a prieku občianskych obradov a slávnos
tí.
Dôsledná analýza činnosti ZPOZ sa uskutočnila na rokovaní ÚV
KSS 25* augusta 1%2* Schválené uznesenie zdôraznilo, že čin
nosť zborov ako súčasť ndeovovýchovnej práce tvorí jednu 3 fo
riem komunistickej výchovy, predstavuje významný nástroj v upevňovaní socialistickej morálky a rozvíjaní ušľachtilých ci
tov ľudí* Uznesenie doporučilo, aby sa ZPOZ stal sučasťou
každého národného výboru vo všetkých mestách a,obciach a nie
len pri radách NV povereným vedením matrík.
Smernica z roku 1%3 stanovila jednotný názov - zbory pre
občianske záležitosti.
V roku tridsiateho výročia ZPOZ boli hodnotené úspechy ich
činnosti. V roku tohto výročia sekretariát Slovenskej rady
zborov pre občianske záležitosti pri Ministerstve kultúry
SSR s redakciou časopisu Nová cesta začal vydávať na pomoc
ZPOZ metodicko-inštruktážny materiál s názvom Sláva životu.

V úvode prvého čísla sa uvádza:. Rok 1983 je rokom, v ktorom
ZPOZ oslávia 30 rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia
sa vytvorili základné obsahové, materiálne, personálne a or
ganizačné podmienky pre ich činnosť, Čo sa odrazilo v sústav
nom zyyšovaní ideovej, kultúmo-estetickej a organizačnej úrovne občianskych obradov a slávností. Tvorba ucelenej a svo
jím charakterom socialistickej sústavy obradov a slávností
je proces dlhodobý a veľmi zložitý.
Život prináša stále nové požiadavky i na prácú-ZPOZ. Zvyšujú
sa nároky nielen na počet obradov a slávností, ale aj na ich
obsah, formy a metódy práce a v prvom rade na zvyšovanie ich
úrovne a príťažlivosti*
Každodenný život nastuľuje stále nové problémy, ktoré musíme
operatívne a kvalitatívne na vyššej úrovni riešiť.
XVI. zkazd KSC a zjazd KSS zdôraznili, že rozvoj socialistic
kej spoločnosti si vyžaduje, aby spolu so zvyšovaním životnej
nej úrovne a uspokojovaním potrieb občanov sústavne vytváral
a upevňoval ich vedecký svetonázor, vzťah k socialistickému
zriadeniu a cieľavedome formoval socialistický spôsob života.
Naša spoločnosť venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o utváranie a upevnovanie socialistického vedomia. Význam tejto
starostlivosti sa znásobuje vo chvíľach významných okamihov
v živote občanov* Jednou z účinných foriem tejto starostlivos
ti sú občianske obrady a slávnosti. Ich cieľom je, aby svojím
obsahom, formou a organizáciou zabezpečovali dôstojné prostre
die v najdôležitejších chvíľach v živote človeka.
Pojem občianske obrady a slávnosti zahrnuje široký okruh vý
znamných a zároveň ojedinelých okamihov v živote človeka od
jeho narodenia až po smrť. Pozornosť socialistického štátu k
občanom v týchto významných momentoch a chvíľach v ich živote

reprezentujú podľa charakteru udalostí národné výbory alebo
spoločenské organizácie so zamestnávateľom, školou a ďalšími
zainteresovanými orgánmi a inštitúciami. Hlavnú zodpovednosť
riadiacu a koordinačnú činnosť pri zabezpečovaní tejto sta
rostlivosti majú NV ako miestne orgány štátnej moci a správy.
Pre zabezpečenie komplexného sledovania, riešenia a realizá
cie tejto úlohy sú vytvorené ZPOZ a APOZ*
Socialistické obrady a slávnosti sa v súčasnosti stali preja
vom socialistického spôsobu života a zohrávajú dôležitú úlohu
tak v spoločenskom vedomí, ako aj v spoločenskom bytí našich
spoluobčanov. Vyjadriť úctu človeku je ich hlavným poslaním.
Robíme tak s vedomím súdružskej a občianskej zodpovednosti,
ktorú výstižne vyjadril s. Gustáv Eusák, generálny tajomník
ÚV KSČ a prezident ČSSR na XVI. zjazde KSČ: Zmyslom všetkého
nášho úsilia je utvárať všestranne rozvinutú osobnosť človeka,
formovať jeho myslenie a cítenie v duchu našich socialistic
kých ideálov, morálnych noriem a životných hodnôt, aby sa
naplno rozvinuli najušľachtilejšie črty hospodára a tvorcu
našej spoločnosti.
ZPOZ vznikli z vnútornej potreby socialistickej spoločnosti.
Prostredníctvom nich už tridsať rokov kultivujeme ľudské ko
nanie, podriadené krásnemu plnohodnotnému životu, ktorý by
mal sprevádzať tie najušľachtilejšie medziľudské vzťahy, zod
povedajúce marxisticko-leninskému svetonázoru, ktorý umožňu
je človeku rozumieť dobe, v ktorej žije i jej úlohám* Pomáha
chápať radosti i bolesti všedného dna, prežívať a prekonávať
ich s vedomím, že je užitočným Členom ľudskej pospolitosti.
Správa ZPOZ za rok 1983 vý%uje výsledky ich angažovanej
práce v uplynulých troch rokoch - 1981 - 1983:

Úlohou ZPOZ pri MNV v Stupave je zabezpečovanie občianskych
obradov a slávností ako je uvítanie dieťaťa pri narodení,
uzavretie manželstva, pohreby, životné jubileá a pod.
Náš ZPOZ rozvíja úsilie, aby občianske obrady a slávnosti
mali dôstojný rámec, aby sa konali v duchu socialistickom
a neustále sa zvyšovala ich ideová a kultúrna úroveň.
Úspešná príprava občianskych obradov si vyžaduje diferenco
vaný individuálny prístup ku každej akcii.
Za obdobie rokov 1981 - 1983 boli ZPOZ v Stupave vykonané
nasledované akcie:
1981

1982

1983

sobáš

54

68

60

z toho bez cerkev. obradu

32

43

38

striebor. sobáš

-

-

<*

zlatý sobáš

4

1

-

individ. uvítanie dieťaťa

45

53

47

hromadné uvítanie detí

19

19

19

občiansky pohreb

6

9

19

účasť na cirkev, pohrebe

-

-

10

návštevy dôchodcov

4

11

18

životné jubileá

2

3

3

pamiatka zosnulých

-

rozlúčka s brancami

-

-

<*

návšteva v Domove dôchodcov

2

2

2

slávnost. zápis darcov krvi

1

1

-

odovzdanie občian. preukazov

1

1

1

uvítanie vojakov

2

1

3

slávnostný akt pre dôchodcov

-

1

1

1

Z uvedeného počtu možno konštatovať, že počet akcií zabez
pečovaných ZPOZ neustále rastie. Každým rokom narastá počet
obradov, po ktorých nenasleduje cirkevný obrad.

Zbor pre občianske záležitosti i napriek zvýšeným požiadavkám
pristupuje k jednotlivým aktom zodpovedne, tak, aby vyjadro val účasť našej spoločnosti na radostných i na smutných uda
lostiach každej rodiny.
Roku 1983 bolo 6 zasadnutí ZPOZ, účasť jednotlivých členov
bola nasledovná:
Magdaléna Šimkovičová

prítomná 6 x

Dr. Anton Moza

4 x

Štefan Grof

3 x

Štefan Kriflík

3 x

Ing Ladislav Beleš

1x

Otília Erdélyiová

5x

Dr. Mária Chaloupková

5x

Helena Slezáková

2x

Ľudmila Krajačičová

6 x

Františka Škrovanová

5x

Soňa Cinovská

2 x od 1. 9. 1983
nie je Členka^

Aby sa práca ZPOZ neustále zlepšovala, je potrebné v sobáš
nej miestnosti vyriešiť ventiláciu, ktorá velmi chýba v let
ných mesiacoch, ako aj zabezpečovanie miestnosti pre členov
ZPOZ, účinkujúcich na jednotlivých obradoch*
M. Šimkovičová, predsedníčka ZPOZ.
Pri niektorých významných príležitostiach i pri tridsiatom
výročí ZPOZ boli tunajšiemu miestnemu národnému výboru, funk
cionárom a pracovníkom MNV udelené diplomy a čestné uznania
za angažovanosť a úspešnú činnosť v oblasti svetonázorovej
výchovy v zbore pre občianske záležitosti.

D IP LO M

udeľuje

Zbor pre občianske záležitosti Rady ONV Bratislava vidiek
Zboru pre občianske záležitosti Rady MNV S T U P A V A
za 2 . miesto
v B skupine 3 . kategórii
v súťaži ZPOZ pri príležitosti 60+ výročia KSČ
a 65. výročia VOSR
Bratislava 23+ XI* 1983

E* Veselá, v.r* podpreds. ONV

Čestné uznanie
Ústredný výbor Slovenského zväzu žien udeľuje
ČESTNE

UZNANIE

za obetavú prácu v Z P 0 Z
Magdaléne

Š IMK 0V IČ0V E J

Bratislava október 1983

Elena Litvajová, v.r.

Okrúhla pečiatka s textom Slovenský zväz žien, uprostred
Ústredný výbor, Bratislava
K čestnému uznaniu pripojený list
Vážená súdružka, pri príležitosti 30* výročia Zborov pre
občianske záležitosti Ti v mene Predsedníctva Ústredného
výboru Slovenského zväzu žien i v mene svojom vyslovujem
Čo najsrdečnejšie poďakovanie za obetavú prácu, ktorou sa
podieľaš na výchove nového, socialistického človeka.
Oceňujeme, že ako členka Slovenského zväzu žien svojou
prácou v zboroch obohacuješ a umocňuješ slávnostné chvíle
svojich spoluobčanov, svojou účasťou pomáhaš prekonávať
ich utrpenie a žia3! pri strate blízkeho človeka, spolu
s nimi zdieľaš radosť pri zrode nového života či pri vzniku
novej mladej rodiny*
Naša spoločnosť si váži, že Zbory pre občianske záležitosti
sú už 30 rokov kompasom pre správnu orientáciu súčasného

súčasného človeka v svetonázore, v postojoch k životu a
k politickému a kultúrnospoločenskému dianiu v našej spoloč
nosti.
Sme hrdé, že na tomto úsilí je výrazný podiel žien, ktoré
ako recitátorky, speváčky, organizátorky prispievajú k neu
stálemu skultúrnovaniu občianskych obradov, učia našich ob
čanov socialistickému spôsobu života.
Drahá súdružka, aj Ty patríš k tým, ktorí svoj čas nezištne
venujú upevňovaniu dobrých ľudských vzťahov, rozvíjaniu
nových socialistických tradícií, ale i potešeniu a pomoci
starším a chorým ľudom.
Patrí Ti preto naša srdečná vdaka so želaním dobrého zdravia,
osobného a rodinného šťastia, aby si ešte dlhé roky rozdávala
radosť a spokojnosť svojou záslužnou Činnosťou v Zboroch pre
občianske záležitosti. Nech Tvoje hrejivé slovo poteší v pra
vej chvíli každého, kto potrebuje získať pocit istoty, že v
našej spoločnosti nikto nie je sám.
So súdružským pozdravom Elena Litvajová, predsedníčka
Ústredného výboru Slovenského zväzu žien
Bratislava oktober 1983
Čestné uznanie
Slovenská rada zborov pre občianske záležitosti pri
Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky
udeľuje čestné uznanie Ľudmile K r a j a č i č o v e j
pri príležitosti 30. výročia vzniku zborov pre občianske
záležitosti za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti
svetonázorovej výchovy.
Bratislava 27* oktober 1983 Predseda Slovenskej rady ZPOZ

Výrobné družstvo A V A N A

v Stupave.

Už tri desaťročia úspešne plní svoje poslanie Výrobné druž
stvo Avana závod v Stupave. Výroba sa tu začala v skromných
podmienkach v starej budove na ul. kpt. Jána Nálepku / na Jelínkovom / už roku 1953. Závod poskytol mnohé pracovné príle
žitosti pre ženy z domácnosti zo Stupavy a z blízkeho okolia,
ktoré aj v nenáročných podmienkych úspešne plnili výrobné úlohy závodu.
V decembri roku 1968 prípravy na výstavbu novej budovy závodu
AVANA boli v priaznivom vývojovom štádiu a 20. dec. 1968 na
malej slávnosti ved. funkcionárov závodu Avana a zást. MNV
bol položený základný kameň novej stavby na Bezručovej ulici
v Stupave v blízkosti železničnej stanice.
Roku 1983 uplynulo 15 rokov od začiatku výstavby oudovy závo
du. Výroba v novej budove závodu sa začala v auguste roku 1972.
Vedúcou pracovníčkou závodu sa stala s. Anna Nepšinská, ktorá
tu pracuje od začiatku jeho existencie. Od roku 1974 funkciu
vedúcej závodn vykonáva s. Stanislava Klostermanová.
Ako v predchádzajúcich rokoch závod Avana v Stupave aj v tomto
roku pracovníci závodu splnili a prekročili všetky plánované
úlohy. V 4. štvrťroku r. 1983 prijali pracovníci, závodu úlohy
navyše plánu v hodnote 500.000.- Kčs vo finálnej výrobe.
Z pohľadu na plnenie ukazovateľov za rok 1983 je vidieť vý sledky vo výkonoch na 104,22 %, v zisku na 117,60 %, vo výrobe
tovaru na 100,1$ % a v priemere zárobku na 105,10 %.
Roku 1983 závod zamestnáva 114 pracovníkov, z uvedeného počtu
je 87 výrobných robotníkov. Pracuje tu 95 % žien, ktorým je
umožnená práca na jednu smenú s ohľadom na starostlivosť o
rodinu.

Uspokojovanie kultúrnych, športových a rekreačných záujmov
pracovníkov zabezpečujú príslušné komisie závodu. Tuzemské a
zahraničné rekreácie sú prideľované podľa zásluh a dĺžky člen
stva.
V závode sú tri kolektívy BSP / Brigáda socialistickej práce /,
všetky členky sú držiteľkami strieborných odznakov. SÚ oporou
pri zabezpečovaní plánu. Za rok 1983 boli ocenené za iniciatí
vu, kvalitu výrobkov a dosahovanie stále vynikajúcich výsledkov
titulom
Vzorný pracovník

Jozefína Košírerová

- strihaČka

Jozef Sajan

- mechanik

Marta Vašinová

- skladníčka

Magda Samuelová

- pletiarka

Zaslúžilý pracovník
Terézia Balaďová

- obnitkovačka

Helena Marošová

- obnitkovačka

Anna Klasová

- majsterka

Antónia Sečkárová

- strihačka

Roku 1983 pracovníci závodu úgpešne plnili úlohy. Uskutočnila
sa inovácia výroby vo vrchnom pletenom ošatení takmer na 50 %+
Výrobky z nového typu okríúhleho pletiarskeho stroja firmy Textima obohatili trh o hľadané výrobky z froté.
Roku 1983 závod vyrobil 25*000 ks módnych dámskych blúzok,
I65.OOO ks vrchné pánske, dámske a detské ošatenie, I3 7 .OOO ks
futbalových dresov pre dorast a dospelých.
Začala sa výroba zákazky podľa dodaných modelov. Najväčší záu
jem bol o letné šaty z froté.
Pletené ošatenie dodáva závod pre 50 odberateľov v celej repub
like a do všetkých krajov športové ošatenie.
Závod sa pripravuje osláviť 30. výročie svojho vzniku.

V súčasnosti tu pčacuje pät pracovníčok, ktoré v AVANE pracu
jú od jej vzniku. Závod AVANA v Stupave má stabilizovaný kolek
tív, ktorý už 10 rokov dosahuje dobré výsledky a je oporou ce
lého družstva.
V ro^u 1981 kolektív pletiarok získal za príkladné výsledky
a iniciatívu ocenenie vlády ČSSR a ÚRO.
Údaje o plnená úloh štátneho plánu svedčia, že závod AVANA
v Stupave spoľahlivo a zodpovedne zabezpečuje výrobu kvalit
ných výrobkov pre domácich spotrebiteľov.
Informácie poskytla vedúca závddu súdr. Stanislava Klostermanová*

Detské

jasle

II.

Prevádzka v Detských jasliach II. na Fučákov§j ulici v Stupave
sa začala 27* októbra I983.
Pozemok s domom na Fučíkovej ulici č. 58 kúpil MNV od majiteľ
ky Klaudie Binderovej, ktorá v dome bývala.
Projekt na renováciu pôvodnej budovy a výstavbu nových objektov
vypracoval Karol Šmelík, vedúci odb. výstavby na tun. MNV.
Stavba sa realizovala v akcii * Z ". Zabezpečovaním stavby bol
poverený Štefan Eorecký, dôchodca.
Renovovaná pôvodná budova je určená pre hospodárskejúčely, novo
stavby tvoria dva pavilóny pre deti a jeden objekt pre práčovňu.
Vybavenie: na oddeleniach je herňa, spálňa, izolačka, šatňa,
kúpeľňa, mliečna kuchynka šatňa pre sestry, kočikáreň, 2 chlad
ničky. Vodovodná inštalácia je zapojená na miestny vodovod.
Kúrenie v objäktoch je plynové, každý pavilón a kuchyňa majú
samostatné ústredné kúrenie.
Práčovňa: v miestnosti na pranie sú tri automatické pračky a
jedna elektr. pračka, jedna žmýkačka, v žehliarni je mangelt
a šijací stroj.
Kuchyňa v pôvodnom objekte je technicky dobre vybavená, je v
nej jeden veľký plynový šporák, jeden robot, jedna chladnička,
jeden mraziaci box a mixér, v prípravni je škrabka na zeleninu.
WC na oddeleniach pre deti je po štyroch sedadlách, pre pra covníčky na oddeleniach je jedno WC a sprchovací kút.
V hospodárskej budove sú vo WC tri sedadlá a 2 sprchovacie kúty.
V hospodárskej budove sú dva skladovacie priestory pre kuchyňu
a dva pre prevádzku. V zadnej časti pozemku pri záhrade je sklad
na záhradnícke potreby.
Finanč. náklad na výstavbu 2 mil. Kčs zabezpečil MNV

Kapacita zariadenia je pre 60 detí a 18 pracovníkov.
Na konci roku 1983 bol stav 32 detí a pracovníkov 12.
Mená prvých pracovníkov:
Vedúcg zariadenia: Ľubica Horecká,
Kvalifikované sestry: Jana Šimeková, Jana Čalfová, Ľubica
Mracnová, Františka Neuberová; bez kvalifikácie: Jana Jandorfová a Jozefa Ondrušová.
Pracovníčky kuchyne: hlavná kuchárka / kvalifikovaná / Anna'
Mikuličová, pomocná pracovníčka V. Štablová.
Upratovačky: Anna Rácová a M. Veselá.
V práčovni sú: Eva Veselá a Viera Belošičová.
Pôvodná budova je tehlová stavba z konca min. stor. Tun. MNV
kúpil ju od majiteľky vd. KÍ. Binderovej za 240.000.- Kčs.
Práce na rekonštrukcii a stavbe nových objektov trvali3 roky.
Stavba v akcii "Z" bola zabezpečovaná brigádnicky, pracovali
tu miestni murári a záujemcovia z radov rodičov. Remeselné práce
boli zadané miestnym prevádzkam OPMP Modra / Okresný podnik
miestneho priemyslu. /
Nadriadený orgán zariadenia je OÚNZ / Okresný ústavy národné
ho zdravia / Bratislava vidiek.
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D e t s k é j a s 1 e III.
Prevádza v DJ III. v Stupave na Devínskej ceste číslo 848/9
začala sa 4. novembra 1982.
Tieto detské jasle sú podnikovým zariadením Štátneho majetku,
n.p. v Stupave. Budova bola adaptovaná pre účely materskej sta
rostlivosti v detských jasliach a doplnená prístavbami nákladom
podniku Štátne majetky n.p* v Stupave.
Počet pracovníkov zariadenia je 6 .
Celkový počet miestnosti v zariadení je 20.
Priestorové a technické vybavenie: dve spálne , jedna pre mlad
šie batoľatá, jedna pre st+ batoíata, jedna prijimačka / zv.
filter /, jedna herňa, jedna jedáleň. Kuchyňa je vybavená kombin. šporákom - elektriny, plyn, jedna chladnicka, jeden robot
skrinkový, pri kuchyni je skladovací priestor.
WC sú dve, jedno pre deti, jedno pre pracovníkov.
Vodovodná inštal. je napojená na miestny vodovod.
Z ďalších miestností je tu kočikáreň, práčovňa, predsiene,
skladovacie priestory, šatňa, kancelária.

n

Práčovňa je vybavená automat, pračkou, žmýkačkou a manglom.
EÚrenie je ústredné.
Vedúcou zariadenia je olga Stankovská, zdravotná sestra,
-Kvetoslava Ivanová, detská sestra, Dana Maderová, pestúnka
bez kvalif. V kuchyni je Johana Slezáková, kvalif. kuchárka,
Monika Muškátová vykonáva funkciu upratovačky a práčky, podob
ne Emília Cukášová.
Okolo budovy je murovaná ohrada, dvor je uzavretý, sú tu dva
vchody, jeden zo Záhumenskej ulice a jedenz Devínskej cesty.
Na dvore sú trávnikové plochy s pieskovými plochami pre hry,
jedno pre menšie a jedno pre väčšie deti, na okrajoch okrasné
kríky. Nadriadeným orgánom zariadenia je OÚNZ Bratislava vid.

V ý s t a v b a v o b c i roka 1983.
Podľa informácie na odbore výstavby na MNV v Stupave bola tu
najšia výstavba uskutočňovaná nasledovne:
1. na úseku investičnej výstavby pokračovalo sa na obj. Reš
taurácie na sídlisku, ukončená bola výstavba 2x7 b.j* pre
ŠM Stupava a začala sa nová výstvba 2x7 b.j., pokračuje sa
na stavbe 24 b.j. pre MNO na Devínskej ceste.
Ukončená bola rekonštrukcia ústred. kúrenia na ul. Ružová,
Marxova s rozpočt. nákladom 570.000.- Kčs;
dokončená bola úprava centra obce s rozpočt. nákladom
II5 .OOO.- Kčs.
Pokračovalo sa v invetič. výstavbe inými organizáciami:
Na stavbe školského zariadenia SZVD / Slovenský zväz výrob
ných družstiev/ z celkového rozpočt. nákladu 30 mil. Kčs
bolo potrebné prestavať hodnotu diela 8 mil. Kčs.
Na stavbe transformovne pre Investičnú výstavbu energetiky
Slovenska - IVES sa pokračuje.
V rámci výstavby HBV / hromadná bytová výstavba / pre ŠM
Stupava uskutočňuje sa výstavba COV / čistička odpadovej
vody / s rozpočt. nákladom 1 mil. Kčs.
Podnik uskutočňuje výstavbu nasledujúcich akciíg
senník na Škrabálkach s rozpoč. nákladom 540.000.- Kčs,
silážne žľaby s rozpeŕt. nákladom 4,600.000.- Kčs.
V súvislosti s výstavbou lokality HBV za ŠM Stupava sa usku
točňuje výstavba inžin. sietí: vodovod, kanalizácia, plynofi
kácia a elektrifikácia.
Farma dojníc s rozpoč. nákladom 5,110.000.- Kčs
RaJ Malacky urobili rekonštrukciu priestorov v budove reštau
rácie " U Maroša " s rozpočt. nákladom 2 mil Kčs.

Pokračuje sa na výstavbe predajne Domácé potreby na Nálep
kovej ul* s rozpočt. nákladom 2 mil. Kčs.
ONV Bratislava vidiek ako investor ukončil akciu plynofi
kácia a elektrifikácia lokality Dzílečky na miestnej komu
nikácii

- ul. Martina Benku.

Štátne rybárstvo pokračuje v rekonštrukcii rybného hospo dárstva v areáli ŠR / v parku ./
CEVASERVIS kone. podnik v Stupave začal so stavbou výrob
nej haly s rozpočt. nákladom 13,370*000.- Kčs.
ZEZ - Západoslovenské energet* závody v roku 1983 ukončili
rekonštrukciu nadzem. elektr* siete na uliciach Budovateľ
ská, Bezručova, Agátová, Leningradská a Kúpeľná.
Investičná výstavba v rámci akcie " Z "
Detské jasle 11+ hodnota diela 1,997*000.- Kčs pri finanč
nom nák&ade l;398+000.- Kčs. Akcia je ukončená.
Športovovprevádzková budova TJ Tatran: hodnota diela 1,995*
000.- Kčs* s finanč. nákladom 1,398.000 +- Kčs. V roku 1983
prestavané hodnota diela 925*000*- Kčs pri finanč. náklade
648.000*- Kčs. Akcia postupuje do roku 1984.
Kontajnerová výkupňa druhotných surovín, v stavbe sa pokra
čuje. Plánované ukončenie stavby je v roku 1984*
Pripravená je projektová úloha na sociálne zariadenie amfi
teátra na zaradenie do plánu akcií " Z * v roku 1984*
Neinvestičná časť akcie " Z "
V rámci zveľaďovania a skrášľovania obce a zlepšovaní ži
votného prostredia boli v roku 1983 zabezpečené tieto akcie
boli vybudované alebo v budovaná sa pokračuje - chdoníky na
uliciach Leningradská, Kúpeľná, Ružová a Školská,
Urobená bola úprava lokality trhoviska na Zemanskej ulici.
Upravuje sa priestranstvo pred Domom smútku v Stupave.

Urobená bola úprava Koaamikácie pri MŠ III*
Robí sa 1 a odvodnení miestnej kom&niaácig na uliciach Lenin
gradská a Ferdiša Kôstka*

4* V spoiupríci s inýai organizáciami UNV zabezpečuje výstavbu
v ráiaoi technickej a občianskej vybavenosti** zlepšovania
životného prostredia plnenia týcnto úloh:
Pracuje sa na rekonštrukcii objektu kinosúly na predajňu
Drobný tovar.

Realizuje sa plynofikácia na miestnej kaguni^áeii Rímska ul.
Pracuje ga na rekonštrukcii pr^rovodu pre sfdíiako / I. /
Odbor výstavby vydá 10 staveb. povolení a 1$ užívacích povclení na rok 1%3.
Pripravená bola projektová dokumentácia, záhrad&áraRy6h oblas
tí 30

/ glovena^ý zväz záhradkárov / Ovocinár a álatá hora.

Realizovaním výstavby uvedených oblastí - záhradRarakyek oaád
sa zabezpečí obrábanie nevyužitej poínohoapodár^4íej p^dy a
au&^ane sa risšiargaaizovaná výstavba typových záhradných domkov. Uspokojenia: potrieb občanov na vybudovanie z-áhradok v
týchto lokalitách*zaaedzí sa rozširovanie nelegálnej výstavby
ehát a záhradných d&kov,

ía^iakovým problémim naSalej zastáva výstavba vodohospodár
skych stavieb a schválenie nového územného plánu.
Pripravuje sa rekonštrukcia ČOY v areáli závodu ZIPP Stupava,
úpravňa zdroja pitnej vody vo dvoch nivrnach napojenia jedného
prípadne dvoch nových vrtov do primárneho potrubia prívodu
vody alebo výntavbou úpravne vody na dedených hámroch, kde
je zachytený zdroj pitnej vody s kapacitou 50 / s 1 .
Hový územný plán je v štádiu pripomienkového riadenia.
Návrhy preskúma or.ganiz. URB10N Bratislava.

Hudobná

tvorba

0 p u s , n. p. v Bratislave vydal r. 1$82 dlhohrajúcu gramafonovú platnú nahranú jedenásťčlennou kapelou STJPAVANEA,
ktorú vedie Vladimír Jurča s názvom Ve Stupavje na rohu.
Vladimír Jurča je kvalifikovaný hudobník, člen Cs. rozhlasu
v Bratislave, obyvateľ v Stupave.
Gramafónová platňa je v peknom obale na titulnej strane s fo
tografiou kapely pri Stupavskom kaštieli, ktorú vyrobil Gra**
fobal, n* p. v Skalici.
Fotografii na titulnej strane možno povedať kritickú pripo
mienka. Mala byť efektnejšia, urobená vo vhodnom časovom oka
mihu, ked bola celá východná strana kaštieľa osvetlená slnkom.
Gramafonová platňa bola na trhu v Stupave začiat. roku 1983*
Na oboch stranách platne sú nahrané známe i menej známe ľudo
vé a umelé piesne, ktoré upravili Jozef Mydliar,.Peter Blažíček a Vladimír Jurča.
Piesne interpretujú Anna Sykorová, Božena Baťková, Zdenek
Baťka, Ladislav Andíl a Vladimír Bednárik.
Na strane A tejto platne sú piesne:
1. Strojil sa ma švárny šuhaj oklamať.
2. Píska si šuhajko.
3 . Ve Stupavje na rohu.
4. Na vrabcoch sem oral. Teče voda z javora.
5. Mjeua sem milého. / Mala som milého./
6. Zacháza sunéčko. / Zachádza slniečko. /
7. Mamičkina polka. / Stanislav Mášik, Anita Tešovičová /
8. Tie drietomské vŕšky holé.
Na strane B sú piesne:
1. Každú jeseň chlapci rukujú.

2. Svíci mjesíc. / Svieti mesiac. /
3* To mauacké pole. / To malacké pole. /
4. Pred našima okjenečky,
5* Pre každého / Vladimír Jurča. /
6 . Už sem sa vám, mamičko.
7* Cez zelené žitečko voda tečie. / žitko /
8. Trebárs je Stupava na pjeknej rovine.
Názvy ľudových piesní sú v miestnom nárečí zapísané
foneticky, podľa záznamu na zadnej strane obalu.
Na inštrumentácii sa zúčastnili:
Dominik Strouhal / A 2, 5, 8; B 4, 5 /
František Manas / A 6 ; B 8 /
Stanislav Mášik / A 7 /
Platňa získala popularitu a bola skoro rozpredaná.

Výzdoba

sídliska

Na trávnikovej ploche sídliska v Stupave bola roku 1983 inšta
lovaná kovová plastika, ktorej autorom je akademický sochár
Andrej

G o 1 iá š .

Socha pomenovaná " Sloboda " v prehliadke slovenskej sochárskej
tvorby v roku 1982 získala 1. cenu ako Socha piešťanských
parkov.
Čelná strana plastiky je smerovaná k juhu a takto je dobre
viditeľná z pohľadu z Marxovej ulice smerom k Zdravotníckemu
stredisku.

,

Investorom akcie bol Odbor kultúry Okresného národného výboru
Bratislava vidiek.
Inštaláciou hodnotného umeleckého diela bola doriešená výzdo
ba exteriéru moderného sídliska, ktoré je domovom približne
dvetisíc obyvateľov Stupavy.
Informáciu poskytol Karol Šmelík, vedúci odboru výstavby na
Miestnom národnom výbore v Stupave*

Jubilejné

lipy

Z iniciatívy Miestneho národného výboru bolo Mierové námestie
v Stupave s pomníkom padlých v 1. svetovej vojne upravené
trávnikonou plochou uprostred vysadenou ružovými kríkmi a
po okrajoch stromami, Plocha bola uprostred rozdelená širokým
chodníkom s lavičkami na odpočinok*
Parková úprava námestia pred r. k. kostolom z východnej strany
a starou budovou Základnej školy kpt. Jána Nálepku zo západnej
zlepšila celkový vzhľad námestia, kde v čase intenzívnych vetrov
tvorili sa intenzívne víry prachu a piesku.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku Československej republiky
28. oktobra 1%8 boli na oboch častiach trávnikových plôch
vysadené vprostriedku po jednej lipe, ktoré obstaral predseda
MNV s. Jozef Mader v parku pri Domove dôchodcov.
Lipy boli vysadené v rámci slávnostného aktu k 50. výročiu
oslobodenia pod záštitou MNV, MV KSS a NF.
Príležitostný slávnostný prejav povedal Vojtech Erdélyi,
predseda školskej a kultúrnej komisie pri MNV za účasti
občanov, pracujúcich, podnikov a škôl.
Pretože o udalosti nie je v kronike záznam ani zmienka,
zapisujem ju na pamiatku dalším generáciám.
Lipy pri príležitosti 15. výročia vysadenia sú pekne vyras
tené a možno predpokladať, že budú ozdobou tunajšieho námestia
pre mnohé generácie.
Starostlivosť o údržbu parku slúži ku cti MNV.

