T é m y

k r o n i k y

za rok 1977

S t u p a v a

1. Správa o činnosti a hospodárení
M M za rok 1976

9

2. Prvý máj 1977 v Stupave

1J

3 „ Populárna pieseň Stupavská krčma

5

4. Jubileum národného umelca Jozefa Kôstku

4

5 * Stupavský erb

2 + 2

6 . Smerný územný plán Stupava
a rýchlodráha

.■

7 # Zlúčenie JRD Stupava so ŠM v Stupave
8 * Stupava

*

4
10

vzorná pohraničná obec

1

9# Výročie nedožitých 6 5 * narodenín
Hrdinu ZSSR kpt.. Jána Nálepku

2

10. Verejná oslava 60# výročia VOSR v Stupavé

8

11. Vyhodnotenie plnenia volebného programu
HF v Stupave za rok 1977
r

4

12. Prejav predsedu MNV na plenárnom zasadnutí
M V ' d n a 20. decembra I 977

4-

.Spolu

64

+ 2

S p r á v a
o činnosti a hospodárení M1V ? Stupave za rok 1376.
Správa bola vypracovaná v zmysle plánu práce a bola vyhotovená
z p od l • ■
’'.omplsiľ.ného rozboru Míí¥ za rok 1376.
Bola prerokovaná na spoločnom zasadnutí komisie finančnej a ko
misie pre plán a výstavbu, v Bade Mllf a bola predmetom r oko v a ■
nia plenáre-neho zasadania MKY dňa 18, februára 1377*
Správu predkladajú obidve komisie, Vypracoval František Král,
predseda komisie pre plán a výstavbu.
Vážení poslanci, sldružky a súdruhovia, vážení hostia*
Bok 1976 - prvý rok šiestej päťročnice - bol z hladiska vývoja
národného hospodárstva vcelku úspešný. Získali sa v nom značné
hodnoty i cenné poznatky a ponaučenia. Bol dobrým štartom do
plnenia úloh tohoto roku i celej šiestej päťročnice.
Dosiahnuté výsledky svedčia o tom, že sme vedeli v podstatne
náročne j ších podmienkach zabezpečiť plynulý vstup do šiestej
päťročnice pri udržaní dynamiky rozvoja z predchádzajúcich ro
kov. Tieto úspechy dosiahnuté v uplynulom období podnietili
významné udalosti, medzi ktoré patrí predovšetkým rokovanie
X?, zjazdu KlS a jeho závery, ktoré velmi konkrétne ukázali
cestu vpred. Priaznivo ovplyvnili aktivitu a angažovanosť všet
kých vrstiev pracujúcich, čo sa okrem dosiahnutých dobrých vý
sledkov odzrkadlilo aj veíkým politickým víťazstvom nášho ludu
vo výsledkoch volieb v októbri minulého roku, ktoré ukázali
hlbokú demokratičnosť nášho socialistického zriadenia, pevnú
jednotu strany, národného frontu a ludu.

Z tohoto aspektu pristupujeme aj my k celkovému hodnoteniu hos
podárskych výsledkov a činnosti MKY za obdobie roku 1376, aby
sme z dobre vykonanej práce preniesli skúsenosti do Ďalšieho
obdobia, ale súčasne aby sme sa poučili a vyvarovali chýb a

tieto eliminovali kritickou náročnosťou všetkých pcslanoji.
Správa čerpá z podkladov komplexného rozboru za rok ISľ^ vy
pracovaných jednotlivými odbormi

prerokovanými v prísluš

ných komisiách a v Rade 11?. Preber^ prijaté opatrenia komplex
ného rozboru, a celkový pobl^d na prácu, všetkých orgánov M

v u-

plynulom roku. Jej obsahom si: 1. Základná charakteristika obce.
U . Politicko-organizačná činnosť M U L III. Rozbor plnenia roz
počtu. I?. lávrh opatrení.
I. Základná charakteristika rozvoja obce#
lasa obec ako prímestská priemyselne - polnohospodárska oblasť
svojou polohou v susedstve hlavného mesta Slovenska - Bratislavy
tvorí jednak prirodzený zdroj pracovných síl, keä 43 ÍQ pracovní
kov produktívneho veku pracuje v Bratislave a súčasne je aj jej
zásobárňou polnohospodárskymi produktami, ktoré dorábajú tri polnohospodárske podniky.
Priemyslený charakter vytvárajú podniky Cementáreň, ^lovlil;* 7ávod inžinierskej prefabrikácie, Slovšport, 1V111, prevádzkarne '
podnikov OPMP, O-PljS," štátne lesy,
V obci T/iá s íc*] o 1?

únikov a závodov, ktoré zamestnávajú 2*447

slovom dvetisíeštyristoštyridsaťsedem pracovníkov, co je o 44 slovom štyridsaťštyri viac ako ? roku 1975. Z nich dva podniky - ■
Štátne rybárstvo a Ovocinársky štátny majetok so •sídlom v Stupave
maju celoslovenskú pôsobnosť.
Ií 31* decembru 1976 mala naša obec celkom 7*520 slovom sedemtisíc
päštodvadsať občanov* Je to oproti minulému roka / 1975 / viac o

lTz občanov, f priebehu roka s- n^-dllo 16C c e tí a zomrel^ 120
občanov. Prirodzený prírastok činí '40 občanov. Do'obce sa prisťa
hovalo 3G2 obcaor?r ? n 5hl ásiV sa 2C4 občanov.
Základná v y b a v m e * ^0^ °a v podstate orpoti roka 1°73 nezmenila.
V minulom roka pokračovalo sa na 1B? / komplexná bytová výstavba/

a začalo sa s výstavbou novej ZDŠ.
Pokíal ide o obehodna siei ako súčasí základnej vybavenosti ob
ce, v minulom roku sa táto rozšírila o nová predajňu potravín samoobsluha v severnej ôesti Stupavy pri autobusovej stanici na rohu Námestia SEP a Malackej ulice. lapriek tomu musíme i aaäalej konštatoval, že najmä z hladiska vhodných priestorov, roz
miestnenia a kultúry predaja nezaznamenala vzostup*
Tlak MI? na obchodné organizácie aby pristúpili k výstavbe no
vých predajní je predbežne pre nedostatok stavebných limitov
týchto organizácii neúčinný* Treba kriticky povedaí, že práce
aa zlepšenie základnej výbava nos ti v otbci nie sú v súlade s po
trebami našich občanov. Napriek tomu, že sme v minulom roku úpravou dvoch starších domov rozšírili kapacitu III. MŠ / budova
v ktorej bola predtým umiestená bol asanovaný /, je v obci stá
le nedostatok miest na umiestenie detí a požiadavky mladých ro
dičov nemôžu bj\ uspokojené*
Čiastočné zlepšenie nastane Salším výkupom jedného prípadne dvoch
starších domov, ktoré budú upravené pre potreby MŠ.
Ešte v tomto roku sa plánuje organizačné zabezpečenie výstavby
MŠ a DJ zo združených prostriedkov podnikov tak, aby bola ujas
nená otázka investora, dodávatela a v tejto aá vä znos tipríp ra va
projektovej dokumentácie.
? oblasti služieb poskytovaných podnikom EaJ sú aj na3alej chro
nické nedostatky v kultúrností poskytovala týchto služieb, kde
najmä udržiavanie priestorov soc. zariadení na nedostatočne úrov
ni* SÚ tu aj äalšie problémy, ako nedostatok priestorov pre zá ujmové krúžky mládeže vZávodonom klube Geme ntár, nevyhovujúce
priestory Miestnej ludovej knižnice. Spoločným úsilím IvIIY a OH?
v minulom roku sa uvolnili priestory v dome č. 11 na ul. kpt. J.
Nálepku, kde sa t,č, pracuje na rekonštrukcii a úpravách pre umiestenie Miestnej ludovej knižnice.

Súčasne sa iniciatívou. ZV - RCH Stupavskej cementárne projekčne
pripravuje rozšírenie Závod, klubu, čím je daný základ na odstrá
nenie uvedených nedos tatkov.
Vážení poslanci, m priek relatívne dobrým výsledkom nemôžeme byť
spokojní so stavom. Preto MNV v zmysle volebného programu vytýče
ného na šiestu päťročnicu musí cestou širokého aktívu poslancov
cez komisie a občianske výbory vyvinúť maximálne 'úsilie a eaer gicky sa postaviť za riešenie týchto problémov.
II, Politick o - organizačná činnosť MIV.
Práca a činnosť MIV.
MIV mal ku koncu volebného obdobia v októbri 1976 štyridsať zo
42 zvolených poslancov s jedenásťčlennú radu, Jeden poslanec zo
mrel a jeden sa natrvalo odsťahoval. Pri MIV pracovalo 6 komisií,
výbor ludovej kontroly a Zbor pre občianske záležitosti.
Po voIbách do zastupitelských orgánov všetkých stupňov, ktoré sa
uskutočnili v októbri / v dňoch 22. a 23* októbra / sa počet po
slancov zvýšil na päťdesiat. Rada MIV má 13 členov, 10 komisií,
výbor ludovej kontroly a Zbor pre občianske záležitosti*
V minulom roku popri orgánoch WI sa na politicko-verejuej práci
? obcipodielalo 14 miestnych organizácií Národného frontu.
Činnosť MNV i jeho pomocných orgánov uskutočňovala sa v súlade
s plánom práce a úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Vlastných orgá
nov ako aj uznesení vyšších politických a štátnych orgánov.
Túto činnosť možno hodnotiť kladne, Výsledicy dosiahnuté ? politicko-organizátorskej, kultúrno-osvetovej a masovo-politickej práci
tomu nasvedčuju. Splnili sme vytýčený velebný program minulého vo
lebného obdobia. Splnili sa úlohy plánované f akcií ?t Z " a na úseku skrášlovania obce, nevynímajúc z toho ani lôsleäm a úspešné
zabezpečenie a uskutočnenie volieb do zastupitelských orgánov.
Sch'ôdzková činnosť:

V zmysle plánu práce

zasadnutia Rady M

sa konali každých 14

dní a zasadnutia pléna NV každé dva mesiace. Tak Rada IV v prie
behu roka 1976 zasadala 26 krát a plenárne zasadnutia M1Y sa ko
nalo 6 krát. Účasť členov Rady na zasadnutiach bola 90 % a účasť
50318-0007 na" zasadnutiach pléna KV 85 P*
U prevažnej väčšiny poslancov možno kladne hodnotil pracovná ak- ’

tivitu či už v práci v komisiách alebo na zasadnutiach orgánov
MNV* Svojím vystupovaním? konštruktívnymi návrhmi a svojou anga
žovanosťou sa aktívne zúčastňovali na úspešnom plnení úloh, kto
ré M M v roku 1976 zabezpečoval a plnil«
Jedným zo základných kritérií hodnotenia práce IV je životná ú roveň obyvatelstva a perspektíva obce**
Životná úroveň obyvatelstva*
Životná úroveň občanov našej obce je pomerne vysoká. Dôkazom to
ho je vybavenos t domácností, finančné a materiálové zabezpečenie
rodín ako aj skutočnosť, že v obci je 16 podnikov a závodov, bez-r
prostredná blízkosť Bratislavy, čo vytvára priaznivé podmienky;
pre zamestnanosť našich občanov a tak i možnosť neustáleho mate
riálneho zabezpečenia a zvyšovanie životnej úrovne obyvatelstva.
Pri tejto príležitosti dovolte, aby som konštatoval, že všetky
podniky a závody v obci si plánované úlohy v roku 1976 splnili,
čím prispeli svojím podielom k celkovému zvyšovaniu životnej ú rovne v štáte.
Maloobchodný obrat v predajniach našej obce činil za rok 1976
71,902.745 Kčs, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 1,286,
-059 Kčs. Z celkového obratu v obci sa prevádzky RaJ - a podielaju čiastkou 9,873.041 Kčs, čo je oproti roku 1975 viac o 454.000.Kčs,
Služby obyvatelstvu zabezpečuj e Okresný podnik komunálnych služiteb
v Pezinku a Okresný podnik miestneho hospodárstva v Modre prostrádníctvom svojich prevádzok v Stupave.

Aj tu sa ukazuje, že uroven služieb nie je adekvátna potrebám
obyvateístva. KIV v tomto smere vyvíja sústavné úsilie a je v
kontakte s vedením týchto podnikov. Ha podstatné zlepšenie však
budeme musieí všetci poslanci vyvinúí maximálne úsilie a nezmie
rovať sa s nedostatkami.
Objem vkladov v miestnej pobočke Štátnej sporitelne činil k 31.
decembru 1976 57,,800.000.- Kčs. Prírastok oproti roku 1975 je
3.043.000.- Kčs. Naši občania vlastnia 1.644 televízorov / z to
ho 4 farebné /, 446 osobných automobilov. Aj v tomto smere je
značný prírastok / 27 motor. osob. vozidiel za rok /, čo jasne
dokazuje neustály rast životnej úrovne našich občanov.
Výška vyplatených dôchodkov za rok 1976 činí - 1,080.403.- Kčs
pri počte 1.216 dôchodcov - / 0 900.- Kčs. / Údaj za jeden mesiac
Kulturné potreby občanov zabezpečuje ZK Cementár, kde okrem filv

&

f

mových predstavení sa uskutočňuj u ročne rôzne kultúrne podujatia,
ktoré organizuje táto organizácia v súčinnosti s komisiou pre
školstvo a kultúru pri M V . fietka práca na úseku kultúrno-výchov
nej činnosti sa uskutočňuje ? súlade s jednotným plánom politicko
výchovnej a kultúrnej'činnosti schváleným Radou MNV.
Zdravotnú starostlivosť v obcí zabezpečuje trojobvodové zdravotné
stredisko vStupave. Služby v tomto zariadení sa sústavne zlepšujú
Trvalým nedostatkom zostáva nevyriešená požiadavka, aby minimálne
jedno sanitné auto bolo dislokované do Stupavy,
lozvoj a perspektíva obce:
Miestny národný výbor spravuje majetok v hodnote 38,600.00.- Kčs.
-Oblastná domová správa so sídlom v Malackách spravuje v našej ob
ci 39 domov so 198 bytovými a 14 nebytovými jednotkami v hodnote
17.490.000.- Kčs.
la úseku miestnych komunikácií bola urobená bezprašná úprava na
uliciach Budovatelskej, Zápotockého, Družstevnej, Štúrovej a
drobné úpravy na ostatných komunikáciách. Tieto úpravy si vyžia
dali náklad 195.298.- Kčs.

V priebehu roka 1976 rozbehla sa výstavba novej Základnej devätročnej školy, pokračovala výstavba bytových jednotiek v rámci
IBY. Za toto obdobie bolo postavených celkom 170 b.j *, z toho
40 štátnych, 100 družstevných a 32 podnikových b.j.
Súčasne bolo v rámci IB? postavených 30 rodinných domov, Našim
občanom pri výstavbe rodinných domov bola zo strany štátu po skytnutánenávratná pôžička vo výške 555.000.- Kcs, na cenových
vyrovnaniach 2B).000.- Kcs a na cielových prémiách 124.000.- Kčs.
¥ roku 1976 bolo vydaných 28 stavebných povolení*
f rámci investičnej výstavby jednotlivé podniky badaj a:
- Stupavská cementáreň v spolupráci s 01? - výstavbu novej kotol
ne,
- Štátny majetok Stupava

- výstavba objektov Skrabálky,

- Ovocinársky ŠM Stupava

- soc. administratívna budova,

- Štátne rybárstvo Stupava

- zač. výstavby splavovacej budovy,

- Dom techniky Bratislava

- Študijné stredisko,

- Incheba Bratislava

- sklady ? Stupave,

- Ilektrovod Bratislava;

■

.

■^ -i

' - rozšírenie závodu v Stupave,

- Slovšport Bratislava

- výstavba závodu v Stupave.

? akcii 11 Z 11 bolí dokončené práce na výstavbe kúpaliska, bolo
vybudované letné kino, plynofikácia na ul. 4. apríla, Oh torínskej a začaté práce na budovaní nového cintorína; krátky vodovod
ný spoj na Cintorínskej ul. a plynofikácia na Devínskej ceste.
Celkom v hodnote 997.204,70 Kčs.
III. Rozbor plnenia rozpočtu.
Z podkladov, ktoré ste dostali, môžeme konštatoval, že rozpočet
Mf¥ za minulý rok bol aktívny, ker?príjnová časí bola splnená ma
184,4 f a dosiahla čiastku 3,682.377,89 Kčs. Isproti tomu výdav
ky boli splnené na 154,9 1° v absolútnej výške 3,093.622,30 Kčs,
čím sa dosiahol priaznivý výsledok hospodárenia zostatkom 588.715,59 Ičs.

Jb
Plnenie j ednotlivých kapitol rozpočtu nebudem komentoval. Po hlady spracované do jednotlivých tabuliek ste dostali. la Vaše
dotazy či pripomienky odpovie vedúci odboru s. b. Horecký.
lap riek tomu dotknem sa niektorých ťažiskových položiek.
V príjmovej časti - ONV Bratislava vidiek poskytol ? priebu roka

M M plánovanú dotácia na vyrovnanie rozpočtu vo výške 1,115.000.Ičs. Uhradené toli výdavky z rozpočtu ONV formou refundácie na
kapit. 10 - doprava na údržbu miestnych komunikácií Kčs 194.282.la kapit, 14 - školstvo - na údržbu vybavenia MŠ I* 98.971.- Kčs,
na MŠ III. vrátane zariadenia jedálne pri tejto škole Kčs 412.065.z toho na výkup budovy pre MŠ III.Kčs 205.829*- Na údržbu zaria denia ZDŠ vo výške 357.624.- Kčs. Spolu bolo takto umožnené M M
zabezpečil úhradu výdavkov uskutočnených mimo vlastného rozpočtu
z prostriedkov ONV vo výške 1,042*942.- Kos.
Prevody prostriedkov FRR uksutočnené v priebehu roka posilnili
rozpočet a súčasne sa objavili vo výdavkovej časti vo výške 1,071.981,90 Kčs. Z toho financovanie akcie " Z ” z vlastného<
FRR vo výške 413*204,70, Kčs- a posilnenie FRR / Fond rezerv a roz
voja / z prostriedkov FRR - ONV na financovanie ”Z 11 584.000.Kčs. Calej príspevok Závodnému klubu 42.000.- Kčs a príspevky
spoločenským organizáciám 32.177.20 Kčs.
Záverom môžeme konštatoval, že výdavky rozpočtu boli úmerné príj
mom, všetky otázky týkajúce sa rozpočtu boli predmetom rokovania
fin. plánov, komisie a v zásadných otázkach predmetom rokovania
a schválenia Radou MNV so zretejom na maximálne zabezpečenie hos
podárnosti.
IV. Návrh opatrení;

ä, Plnenie opatrení z komplex, rozboru hospodárenia MNV za r. 1975*
1. V príjmovej časti rozpočtu na úseku daní a poplatkov boli uro
bené potrebné opatrenia na zvýšenie príjmov u dane polnohospodárskej, čo sa prejavilo 81 *

U dane z príjmov obyvatelstva nebol dosiahnutý rozpočtovaný
príjem z toho dôvodu, že v obci nebol výrobca zmrzliny, ani vý
robca cementovej krytiny, z ktorých zdanením bolo v rozpočte
uvažované.
2. Vo výdavkovej časti u skoie w Z 11 bolo plnenie nad 100 fo9
osobné výdavky bolí čerpané v rámci schváleného limitu. Tejto
akcií bola po celý rok venovaná zvýšená pozornosť, čoho výsled
kom je aj konečné plnenie*

3* Prostriedky f endu rezerv a rozvoja boli používané v rámci
plánu schválených akcií na základe uznesenia Hady MIV.
4* Uskutočňovaniu výdavkov na kapít. 19 - Vnútorná správa bola
venovaná sústavná pozornosť, tieto boli uskutočňované s prísnou
úspornosťou. Rozpočet bol dodržaný.
B - Prijatá opatrenia vyplývajúce z komplexného rozboru hospodá
renia MIV Stupava za rok 1976:
1. V príjmovej časti venovať sústavnú starostlivosť plneniu
vlastných príjmov, hlavne dane z príjmov obyvatelstva*

.

2. Vo výdavkovej časti zabezpečovať plnenie na všetkých kapitolách od začiatku roka, venovat potrebnú starostlivost údržbe,
hlavne na školských budovách*
3. Zvýšenú pozornosť venovať čisteniu, skrášlpvaniu obce v rámci
kapít. 39 - Miestne hospodárstvo, ako aj za pomoci spoločen ských organizácií.
4*. Od začiatku roka resp. od schválenia jednotlivých akcií 11 Z 11
začať s prácami na týchto a plnenie sústavne sledovať. Osobit
nú pozornosť venovať plneniu osobných výdavkov.
Zodpovední: predseda MNV, predsedovia m interesovaných komisií
a vedúci finančného odboru.
Správa bo la napísaná podlá predlohy, ktorá bola prerokovaná na
zasadnutí pléna MIV dňa 18. februára 1977.

Prvý máj 1977 v

S t u p a v e *

Oslavy Sviatku práce sa každoročne v Stupave náležite pripravu
jú* ig tohtoročné oslavy 1* mája prípravná komisia svedomito pri
pravovala. Organizačné zabezpečenie tohtoročných májových osláv
bolo včas zariadené? vedúci miestnych organizácii boli s ním obo
známení, aby oslavy malí plynulý priebeh a slávnostný ráz.
¥ dokumente prípravnej komisie sa uvádzajú tiefe pokyny:

Y zmysle uznesenia M? KSS, predsedníctva IF a rady WŠY v Stupave
k organizácii s uskutočneniu prvomájových osláv a osláv 9* mája
v našej obci vydáva prvomájová komisia tieto záväzné pokyny pre
všetky miestne podniky, závody, inštitúcie a zložky NF:
1. Oslavy 1. mája uskutočnia sa v Stupave dna 1* mája 1977*
Zraz účastníkov osláv je o 9,30 hod. na Železničnej ulici
od budovy Reštaurácie / u Maroša / smerom po ulici Železnič
nej k objektom uholným skladom*
2, Podniky, závody, školy a ostatní sa budú na zoradišti riadií
pokynmi hlavného usporiadatela s. Štefana Kriflíka a zoradia
sa do sprievodu p oči a t/n í >
1* vlajk'

ánu:

1 ľ. - mládež 3ZM - Zvazarm

2® miestne školy
3. športovci
4. M? KSS, DO KSS, rada M!? a poslanci MNV
5* Jednotka ludovej milície
6. Stupavská cementáreň, n. p.
7. Slovlik, n. p.
8. Štátny majetok, n. p.
9. Ovocinársky štátny majetok, m* p.
10. Jednotné rolnícke družstvo Stupava
11. STS Stupava
12. Domov dôchodcov

/A

.

13. Štátne rybárstvo
14. Stavohmotý
15. A V M A a U L W / ústredie umeleckej Indovej výroby /
16. Komunálne služby
17. Požiarnici
18. Západjnábytok a OPMP
19. llektrofod
20. Ostatní občania
3. Každý podnik, závod, inštitúcia a zložky IF si určí a viditeíne označní toiko vlastných usporiadatelov, aby mohol

za

bezpečil cl^imlé zoradenie svojich účastníkov prvomájového
sprievodu, ako aj zabezpečiť dpstojný a usporisdaný priebeh
sprievodu.
4. Vedenie podnikov, závodov, škôl, inštitúcií a zložiek IF za
bezpečia do sprievodu zástavy, heslá, transparenty a obrazy
vyjadrujúce úsilie budovania socialistickej vlasti, priitelstva so ZSSR a ostatnými socialistickými krajinami a tým i^
,v
:. '•$
=
.

malebnosť a pestrost sprievodu,
5. Poriadatelia'z^podnikov, závodov, inštitúcií a zložiek IF
zahlásia na zoradišti hlavnému poriadatelovi s. Kriflíkovi
počet účastníkov, zástavm hesiel, transparentov, krojovaných
skupín a pod. Stanoviste hlavného usporiadatela s, Štefana -r
Kriflíka bude pri prevádza RaJ-a.
6. Občerstvenie pre vlastných zamestnancov a ostatných účastní
kov sprievodu treba zabezpečiť pred zoradením sprievodu so
zástupcom Raj-a s, Rigovou.
la štadióne sa bude podávať občerstvenie pre všetkých účast
níkov p r ^ r * - - m a n i f e s t á c i e v pripravených stánkoch opro
ti zapla teníu.
Irs‘
telia vyznamenaní nech si tieto vezmú do spievodu.

8. Vlajková výzdoba ? podnikoch* závodoch, verejných budovácl
a vôbec v obci sa uskutoční dna 29.apríla 1977 od 9. hod.
a potrvá do 11 . mája 1S77 do 14. hod.
Program prvomájových osláv v Stupave:
7,00 hod.

Slávnostný budíček

9,30 hod*

Zoradenie účastníkov osláv

10,30 hod.

Slávnostný sprievod obcou na štadión TJ

11,00 hod.

Hymna ČSSR - otvorenie prvomájových osláv
- slávnostný prejav
Internacionála.

Ústredné heslo 1. mája;
Proletári všetkých krajín, spojte sa !
Doporučeníe.
$

Vedenie podnikov, závodov a inštitúcií doručia na 1IV najneskôr
do 28, 4. 1 9 7 7 ^do rúk s. tajomníka M ? výsledky socialistickej
súíaze, práce BSP, záväzky na počesí 1. a 9. mája ako aj k 60.
'' '
výročiu VOSR, aby sa tieto mohli cestou miestneho rozhlasu po
čas prvomájového’
sprievodu vysielaí.
Šalej doporučujeme podnikom, závodom, aby si podlá možností za
bezpečili do sprievodu aj hudbu*
Upozornenie - pokyny J zabezpečeniu osláv 9. mája 1977
Oslavy oslobodenia a víťazstva nad fašizmom sa uskutočnia v na
šej obcí dňa 7. mája 1977 t.j. ? sobotu o 17. hod. takto;
17,00 hod. - kladenie vencov pri pomníku väaky pred ZK
Oeraentár / v e i ~ d e l e g á c i e

z týchto

závodov a zložiek If / :
1. Štátny majetok, 2. SÍovlik, 3. Stavohiaoty,
4 . Štátne lesy, 5. Ilektrovod, 6. AYk'ÉA,
7. ČSČE II. skapína, 8. SZŽ, 9-í
záhradkárov.

10,10 -

18,00 hod. - Amfiteáter aa Bednárni
Program: 1. Hymny 03;o?i - Z.oSH

5. Internacionála

2* Otvorenie

6, Kul t í m y program

3. Báseň

7. Veselica

4. Slávnostný prejav
V prípade nepriaznivého počasia sa oslavy uskutočnia v ZK Cemeatár. Žiadame ^ denie podaikov a závodov ako i zložky IP aby aa
tieto oslavy zabezpečili maximálne pocty svojich zamestnancov
a zložky HP svojich členov,
Martiakovic Jozef , v.r.

Iag. Hason Alexander, v.r.

predseda líHV

preds. EV KSS

Priebeh osláv Sviatku práce
1. máj 1977 bol bol krásny, slnečný a teplý jarný deň.
v

udalosti prebiehali podlá rámcového programu ako bol vyššie
programovaný* Od rána vládla veselost a radosť doplňovaná repro
dukovanou hudbou 2 miestneho rozhlasu.
Podlá výsledkov hlásení jednotlivých organizácií nastúpilo do
slávnosťaého sprieyodu'4,900 - slovom štyri#tisíc devätsto obča
nov / vrátane s pričlenených obcí Borinka a Marianka /.
Sprievod bol pestrý a malebný. Slávnostne oblečených < M anov
dekorovalo v sprievode 126 zástav, 32 transparentov, prilieha
vých hesiel bolo 21, obrazov vedúcich predstavitelov robotnícke
ho hnutia bolo 24 a do pochodu rezko hrsli tri dychovky.
.ťocas sprievodu striedavo do pochodu hrala reprodukovaná hudba
2 miestneho rzhlasu a hlásatelky čítali cestné hlásenia závodov,

podnikov, škôl a organizácií.
bielom slávnostného sprievodu bol športový štadión TJ Tatrans
? parím, kde sa účastníci sprievodu zoradili pred slávnostne vy
zdobenou tribúnou, na ktorej nastúpil predstavitelia straníckej
organizácie, Miestneho národného výboru, miestnych závodov, škôl

a predstavitelia miestnych spoločenských organizácií IF.
Pod tribúnou stála slávnostne vystrojená sk. iitr pic

< -o?

PS pri ZDŠ kpt. J* Iľáelpku vStupave.
Vedia tribúny stála jednotka Ľadovej milície pri Stupavskej
cementárni a.p.
Účastníkov slávnostnej manifestácie privítal predseda MV KSS
sudruh Ing. Alexander Hason* Po odznení hymny oS3R požiadal
delegáta 0V KS š súdruha

Karoviča, člena predsedníctva OV E33

okresu Bratislava vidiek o slávnostný prejav*
Zo slávnostného prejavu uvádzam; Vážené súdružky a súdruhovia,
vážení občania, milá mládež! Pracujúci celého sveta oslavujú
svoj medzinárodný sviatok 1 máj uz 87 rokov ako prejav medziná
rodnej solidarity robotníkov v ich boji proti bezpráviu a vykoristovaniu. Dnes je ta už každoročná mohutná prehliadka bojovej
jednoty a družby pracujúcich celého sveta* Oslavami Sviatku prá
ce! bojovou manifestáciou proletárskeho internacionalizmu sa aj
my hlásime k revolučným tradíciám rre dzinárodného aj-nášho revo
lučného robotníckeho hnutia.
Tohoročný 1. máj je'o'to významnejší, že je súčastou osláv 60*
výročia VOSB, súčastou osláv 32. výročia porážky hitlerovského
fašizmu a 52. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho bo
ja československého ludu a oslobodenia Českoslovets ka slávnou
Sovietskou armádou.
Spolu s národmi Sovietskeho zväzu a všetkými pokrokovými Indmi
vo svete privítajú výročie slávneho októbra ako svoj velký svia
tok i národx našej krajiny. Vííazné idey oktobra sa stali inšpi
rujúcou a pretvárajúcou silon nášho storočia, ktorá od základu
zmenila chod dejín. Zrodil sa Sovietsky zväz, ktorý zásluhou
múdrej leninskej politiky KSSZ, velkej obetavosti a hrdinstvu
sovietskych ludí sa v historicky krátkom čase premenil na mohut-

au socialistickú kraiinu, ktorá sa stala pevnou opiDrou
^
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ných síl všetkých bojovníkov za

revoluc-

«
■
»
'

-.lny pokrok a mier.

Pod vplyvom víťazných ideí Oktžfcra sa uskutočnili hlboké revo ■**

*j
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lacné premeny, ktoré celkom zmenili mapa sveta, Vzniklo a upevnlo sa svetové socialistické spoločenstvo, ktoré je najväčšou výv

moženostou medzinárodného revolučného hnutia. Socializmus pre vzal dejinnú iniciatívu a ukázal cestu k slobode a šťastiu všetV

J,

,

kým, čo to li dosial vykoristovaní a utláčaní. Veiký oktober je
zdrojom všetkých osloboditelských myšlienok, všetkých revoluč ných a demokratických hnutí a síl, ktoré určujú spoločenský po krok v súčasnej epoche.
Aj novodobé dejiny nášho ludu, jeho zápasy za národne a sociál ne oslobodenie, za vybudovanie socializmu a pevné medzinárodné
postavenie Československa sú nerozlučne späté s víťazstvom VOSB
a existenciou Sovietskeho zväzu* Pod bezprostredným impulzom
Velkého oktobra sa vystupňovalo národnooslobodzovacie úsilie
nášho ludu, ktoré vyvrcholilo utvorením samostatného českoslo
venského š tátu.
la dnešnej prvomájovej manifestácii pracujúcich chceme prehlá
siť, že československý lud oslávi čsťdesiate výročie Yelkej ok~
tobrovej socialisticte j revolúcie dôsledným uskutočňovaním záve
rov XV, zjazdu KSČ vo všetkých oblastiach života našej spoločnos
ti. Komunistická strana Československa vidí v realizácii cielov
vytýčených IV. zjazdom KSČ svoj podiel pri naplňovaní odkazu
Yelkého oktobra m posilňovaní jednoty a zomknutosti kŕ ajín so
cialistické ho spoločenstva, na rozvoji revolučného oslobodzova
cieho hnutia, na cialších úspechoch boj a za mier a pokrok na ce
lom svete.
XV. zjazd KSČ bol dôstojným vyvrcholením života a práce strany,
-f"f”| j,

Ukázal, aj stupeň, na ktorá sa postupne dostala naša robotnícka

trieda a pracujúci Iud Československa. lala cesta k socializmu
definitívne rozhodnutá Víťazným februárom 1948 sa preverila v
praxi ako jedine správna, ľáme za sebou roky úspešného budova
nia, obetavej práce našich ludí na všetkých úsekoch živo ta našej
spoločností. Všetkým, ktorí sa podielali na obrovskom a hlbkkom
humánnom ľ1 clc, xctoré sa ^ konalo, patrí úprimná fďakal
lasa strana a celá spoločnosť prešla aj obdobiu, v ktorom sa
prejavili snahy zmariť našu cesta ' ^ocir \izmu, ivšak tí, čo sa
pokúšali d m r -v.toval náš iud, rozložiť Komunistickú stranu vedúcu silu tejto spoločnosti, zabudli, že máme priateíov naj vernejších, pre ktorých nie je otázka proletárskeho internacio
nalizmu obyčajnou frázou* Jasnou odpovedou sú veIkolepé úspechy,
ktoré naša krajina dosiahla od nastúpenia nového marxistickoleninského bdenia strany. lase socialistické zriadenie založené
na pevných základoch vedeckého učenia Marxizmu-1 -'ojni zrnu. vyvíja
sa bez kríz a otrasov aj napriek želaniu zahraničných nepriatelov a niektorých cbmácich prisluhovačov, ktorí vyvolali kampaň
podpismi pod takzvanú Chartu 77* Títo samozvanci nemajú nie spo
ločného s budovaním'našej socialistickej spoločnosti a správna
reagencia našich občanov na Chartu 77 j e jasným dôkazom, komu
#
jjr
*
slúžia a do ktorého táVora patria. Vystupňovaná nepriatelská
kampaň m as ovokomunika čný c h prostriedkov západných krajín ^cči
našej republike na tejto veci nič nezmení. Každý náš občan vidí
obrovské výsledky pokojného mierového budovateíského úsilia na
šich pracujúcich na každom kroku, v priemysle, stavebníctve,
polnohospodárstve, doprave,ale aj v zdravotníctve, školstve a kul
túre. Preto naši pracujúci jednoznačne odmietajú takéto bezásadové výmysly voči našej krajine a odsudzujú ich nositelov.
Dielo, ktoré sme vkykonali za uplynulé roky presvoloi?c ľjÄazuje,
že náš pracujúci iud vedený KSČ napĺňa svpjou každodennou prácou

odkaz bojovníkov za národné a sociálne oslobodenie a že úspešne
zvládol zložitú revolučnú úlohu socialistickej spoločenskej pre
stavby. Dokazujú to výsledky vo všetkých oblastiach nášho spo
ločenského života. Postupná socializácia cestou znárodnenia,
združstevnenia, presadzovanie socialistických princípov odmeňo
vania podlá wkonanej práce zmenila od základu tvárnosí celého
národného hospodárstva a umožnila predtým nikdy nevídaný rozvoj
výrobných síl. Dnes produkuje náš priemysel deväťkrát viacej ako
? predvojnovom období roku 1957* To znamená, že na jeden a pol
mesiaca vyrábame viac produktov ako za celý uvedený rok. Samot
né Slovensko, ktoré f roku 1948 v ekonomickom rozvoji zaostáva
lo za českými krajinami asi o 50 rokov vyrába dnes dvakrát viac
produktov ako celá československá republika v roku 1957* Hlboký prerod prekonala aj naša dedina* Oproti roku 1936 vzrástla
hrubá polnohospodárska produkcia takmer o jednu polovicu, z toho
rastlinná výroba o 21 $> a živočíšna výroba o 65 1«. Produktivita
práce v polnohospodárstve sa ? porovnaní s predvojnovým obdpbím
podstatne zvýšila v prepočte na jedného stáleho pracovníka via
cej ako štyrikrát. Už i tieto údaje dokazujú predností socialis
tickej veíkovýroby v polnohospodárstve*
Československá socialistická rpublika sa svojím rýefal© vzrastájučím ekonomickým poteaciálea, aeastále stupnujucou výrobou, roz
vojom kultúry a vzdelanosti a sociálnymi výmoženosíami dostala
na jedna z popredných miest medzi vyspelými štátmi na svete.
Svoj podiel na týchto významných úspech och pri rozvoji našej
československej ekonomiky majú aj pracujúci okresu Bratislava vidiek. laväzujúc na úspechy, ktoré náš okres dosiahol v piatej
**
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pätročnici, pracújuci nášho okresu úspešne splnili aj úlohy minúlého roku, prvého roku šiestej päíroônice. Pracujúci ? priemysle
splnili plánované úlohy výroby na lC2tX i°s indexom rastu 10$93:p*

#c
Produktivita práce za okres bola splnená na 103,1 P s indexom
rastu 108,3

Medzí .úspešné odvetvia, ktoré sa podielali na

dosiahnutých ?ý sledkoch ? okrese patria podniky centrálne ria
dené, miestne hospodárstvo, výrobné družstvá, stavebníctvo, do
prava a niektoré ďalšie,
Ij pri plnení záverov XIV. a XV. zjazdu X3Č vpolnohospodárstve
okresu dosiahli sme celý rad úspechov. Zabezpečujeme nepretžitý
rast rastlinnej a živočíšnej výroby. V minulom roku sme splnili
úlohy rozhodujúcich produktov rastlinnej a živočíšnej výroby.
lapr« plán nákupu obilia bol splnený na 100,8 ?<>, dodávky masa
na 100, 9

mlieka na 100, 2 ?», vajec na 101, 1

Súčasný rozvoj polnohospodárskej výroby v okrese charakterizuje
progresívny proces špecializácie a koncentrácie polnohospodár skycfa podnikov, vybavenost modernou technikou a vysokokvalifiko
vanými p ol n r1-tosp odár skými odborníkmi, Ifová technológia, vysoko výkonné odrody soviestkych pšeníc a iniciatíva pracujúcich v polnohospodárst?e sú spolahlivou zárukou nášho aktívneho prínosu v
riešení obilného problému a problému sebestačnosti nášho štátu
vo výrobe potravín/
Obdobne pracujúci okresu Bratislava vidiek dobre splnili úlohy aj
? I. štvrtroku 1977? čo je prvým predpokladom splnenia úloh v
roku 1977. V Stupave najlepšie plnia úlohy tieto podniky a závody
Stupavská cementáren, Stavohmoty, 8M Stupava, JED Stupava, ZIP,
Štátne lesy, M A M .
Ako teda vidiet, pracujúci nášho okresu oslavujú Sviatok práce 1. máj pracovnými úspechmi, ú?:!'' a o dôsledné plnenie záverov
XV, zjazdu KSČ a úloh šiestej päťročnice. Dovolte mi, aby som
prscujúcim.a okresu Bratislava vidiek v mene okresných straníckych
p

štátnych a spoločetB kých orgánov a organizácií za toto ich úsilie
srdečne poďakoval.

V ostrorn protiklade s dynamickým rozvojom a upevnovacám p.

í

svetového ..socializmu je prehlbujúca sa všeobeaná kríza kapitaliz
mu, ktorá zachvacuje

iku, ekonomiku, a kultúru kapitalistie-

kýcb krajín. Kapitalistické štáty su čoraz viac vystavené vážnym
hospodárskym otrasom*
Rozhodujúcim faktSfl vo svetovom revolučnom procese, vo svetovej
politike, ? medzinárodných vztahoch, v ekonomickom a kultúrnom
rozvoji sa stále viacej stáva socialistické spoločenstvo, 1 jeho
ekonomickom raste ho nezastavila ani hlboká ekonomická kríza,
ktorá postihla najvyspelejšie-kapitalistické štáty. Životná úro^:
veň pracujúcich socialistických krajín neustále stúpa,
Starostlivosť o zdravie, vzdelanie, využitie kultúrnych hodnôt,
prásro na prácu a účasť na riadení štátu sú u nás samozrejmosťou
a ? kapitalistickcýh štátoch-sú dosial predmetom bojov pracujú
cich i keči tieto štáty falošne proklsdmujú prá®o aa prácu, Indské práva, demokraciu, humánnosť, slobodu - atô*
Socialistické spoločenstvo plní dôsledne svoje internacionálne po•v
r

•*.

slanie pomoci rozvojovým.krajinám, presadzuje nastolenie vzťahov
spolupráce medzí štátmi s rozdielnym spoločenským zriadením, usiluje o upevnenie mieru ? Európe, presadzuje uzatvorenie zmlúv o
o odzbrojení a zákaz výroby a použitia zbraní hromadného ničenia.
Bolo a je na strane pokroku, na strane utlačovaných a ponižovaiých
bojuje za ludské práva, podporuje tej národov za nezávislosť, za
oslobodenie z nadvlády svetového imperializmu.
S rastúcim vplyvom socialistického spoločenstva na svetový vývoj
-a jeho úspechy, s jeho vzrastajúcou autoritou u pracujúcich v
kapitalistických štátoch, s prehlbujéucou sa všeobecnou krízou
kapitalizmu sa vyhrocuje aj nenávist nepriatelov socializmu a
komunizmu.'Hlavné údery a útoky sú zamerané na najsilnejší a naj
skúsenejší socialistický štát - na Sovietsky zväz.

Obdobie, v ktorom mohli sily svetovej^reakcie vyhrošoval silou
kedy studená vojna hrozila každým okamžikom prerást vo s?eto?ú
vojnová katastrofu, je za nami. Ťažisko triedneho boja sa dnes
presunulo predovšetkým do oblasti ideologickej,
lajreakcnejsie militaristické kruhy predstavitelia monopolného
kapitalizmu a ich prisluhovači - revanšisti, nacisti, sionisti
a aalší sa snažia zmaril presadzujúcu tendenciu mierového spo
lužitia v medzinárodných vzlahoch, narušasl rokovania o odzbro
jení, zákaze výroby a použitia atómových zbraní a zastavenia
procesu demokratizácie v kapitalistických krajinách o vzrast
spravodlivého boja národov Izie, Afriky a Latinskej Ameriky za
nezávislost a slobodný život* Pri tom sa neštítia používal akékolvek prostriedky, A tak prichádza k paradoxnej situácii, kedy
v kapitalistických štátoch, kde je demokracia iba pre buržoáziu,
kde pracujucí su slobodne vyhadzovaní z práce - hovoria ideoló
govia vládnucej triedy v týchto krajinách o neslobode a porušo
vaní ludských práv ? socialistických krajinách. Každému obcanoji
preto musí byl jasné, že politika mierového spolunažívania medzi
krajinami s rozdielnym spc?oce.iským zriadením, ktorú dnes v me dzinárodných vzlahoch presadzujeme neznamená triedny zmier, tie znamená kompromisy v otázkach ideológie. My sa riadime a budeme
riadil vedeckým svetovým názorom, ktorý v praxi preukázal svoju
prsvdivosl. Nedovolíme, aby sa u nás šírili buržoázne idey, idey
narúšajúce socialistické, interoacionálne vedomie a cítenie na sich -pracujúcich a to si musia uvedomil všetci nepriatelia doma
"i v zahraničí.
V

/

Je neradostnou skutočnosťou, že medzi najzúrivejších odporcov
uvcínenia medzinárodného napätia a mieru zjavným nepria telom
socialistického spoločenstva a Sovietskeho z r t m predovšetkým
patrí dnes aj nové vedenie Číny.

Maoisti už celkom neskrývane a bezzásadovo paktujú s najreakone iSírni silami sveta. Situácia v Sinskei ludovei retmolike je
U

ti

tj
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v súčasnosti velmi zložitá, Vieme, ie aj tam sii dzravé sily a
preto veríme, že príde 5as, ked pod vedením týchto síl sa K 3
Cíny vráti na pozície marxizmu-leninizmu a znovu zaujme miesto
v socialistickom s poleženstve*
Ak sa pozeráme aa politickú mapu dnešného sveta, vidíme, že k
akým zmenám prichádza vo svetovom revolučnom hnutí. Y o vy sp e lých kapitalistických krajinách získávsjú komunistické strany
pre svoju politiku stále viac pracujúc ich, rozširuje sa ich
členská základňa. Po rokoch perzekúcie a práce v ilegalite ce
lý rad komunistických strán sa stal ilegálnymi, ako v 1ISR, v
Grécku, Portugalsku, Španielsku. Zosilnelo hnutie za mier, ne
bývalo vzrástlo štrajkové hnutie robotníckej triedy

a .pracujú

cich vo všetkých kapitalistických štátoch*
Zosilnel boj národov Ázie, Ixriky a Latinskej .Ameriky za ne z á vislost. Pracujúci celého sveta, na ktorých cele ide robotnícka
trieda vedená komunistickými stranami* spája puto internacioná
li zniu ? ich spoločnom boji proti silám reakcie. Politika miero
vého spolunažívania vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj tried
neho zápasu proti kapitalizmu a otvára nové pespektívy pre ú spesný boj zs ľ?ľjokraciu a spoločenský pokrok. ¥ tomto duchu sa
socialistické krajiny usilovali o úspešné dokončenie rokovaní v
Ženeve, konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Hel sinkách a budú sa usilovať o úspešný priebeh rokovania konferen
cie v Belehrade. V Sal som upevľiovaaí akčnej jednoty medzinárod ného komunistického a robotníckeho hnutia na princípoch marxizmuleninizmu vidíme Salší predpoklad revolučného vývoja na celom
svete.
M š lud vytvoril svojou obetavou prácou veíkolepé dielo, ktoré

budú s hrdosťou a úctou zvelaSovať äalšie generácie. Frí opráv
nenej radosti nad vykonanou prácou, nemôžeme sa však uspokojiť
s dosiahnutým, nemôžeme zložiť ruky do lona* Odkaz VeXkej októ
brovej socialistickej revolúcie i odkaz pokrokových tradícií
náš ich národov nás zaväzuje, aby sme pracovali ešte uol! r^-iejšie
a obetavejšie pre radosť a šťastie našich ludí, pre rozkvet našej
socialistickej vlasti, pre rast sily socialistického sp d o c e ň stva, pre upevňovanie nášho priatelstva so Sovietskym zväzom,
pre posilnenie boja za pokrok a mier!
Sláva 1. máju - medzinárodnému sviatku práce I
Vpred za úspešné splnenie záverov IV, zjazdu KSČ I
ledh žije nerozborné priatelstvo nášho ludu s Indom Sovietskeho
zväzu a ostatných krajín socialistického spoločenstva !
V závere slávnostnej manifestácie odznela Internacionála*
Fo skončení slávnostnej časti prvomájového programu prítomní sa
jednak odchádzalo do svojich domovov, jednak zotrvali za krásneho
%
>

?

jarného počasia aa priestranstvách vedia štadióna, kde boli pri
pravené stánky s dobrými zásobárni občerstvenia.

'

'

1

Ďalšia časť krásneho^ prvomájové dňa patrila pracujúcim a mláde
ži podlá vlastného programu - na športoviskách štadióna - a vo
volnej prírode*
Prvomájová manifestácia pracújacich v Stupave posilnila prispela
é

k posilneniu sebadôvery pracujúcich z dobre vykonanej práce pri
plnení záverov IV. zjazdu KSČ, pri výstavbe vyspelej socialisticckej spoločnosti v našej vlasti.

•uláraa pieseň Stupavská krčma
skoro po drahej svetovej vojne 00111136(1011 s často spievanou,
ys “i

esnou sa stala valčíková pieseň Stupavská krčma * autormi jej

slovnej častí

boli Viliam Kôstka a Jarko

autorom melódie

bol Viliam Kôstka, Pretože o vzniku piesne kolujú aj v samotnej
Stupave niektoré ve rzie, urobil som tento záznam na vyjasnenie .
o o dl a vviadr e ni a autora rde s ae V i1 1o - c Kos tku.
^ V

«
*
*

7" ie i začiatkoch pODuláravm interr-rétom piesne bol- František tj

•*.

*j

**

~

j-

Krištof Veselý* I kecl uolynuli už tri desiatky rokov od jej vzni^
ku f spieva,sa aj v súca SCi.O £3 yX • csJtxO ?€u nahrávkou piesne je dlho
f

hrajúca platňa, na tejto pieseň interpretuje Palo Grábor, člen
opery SKD, menovaný často navštevuje v Stupave svojho príbuzného
pracovníka OÚNZ dentistu Emil 8 .1VG Ci!vii
;

9

Po niekolkých pokusoch podarilo sa mi obstaraí exeplár najstar sieho vydania piesne, predlohu mi vypožičal súdr. Ladislav Sme lík, pôvodne učitei, t.5. dôchodca, ktorý žije v Stupave, býva
na Bezručovej ulici,
Ka titulnej strane j& tento text a grafické vyjadrenie
S t u p a v s k á

k r č m a
v

Valčíková pieseň
Slová: V. Kôstka a Jarko Elen

•'

>a; V* Kôstka
grafika ; pohlad cez otvorené okno do krčmy
pred krčmou krojovaný mládenec
Pusíkovo hudobné nakladatelstvo v Bratislave
x eL/j.uitka: Hudobné nakladatelstvo
Jozef Závodský
Bratislava, Duuaiská 2.
L ŕ t s r* 1

C
-

la štvrtej strane je zoznam klavírnych doprovodov piesní
dole je adresa Dusíkovho hudobného nakladate

Z notovej častí na druhej a tretej strane uvádzam text piesne
S t u p a v s k á
*

^
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Slová j Viliam Iľostka a Jarko Sien

Hudba: Viliam K

Text: Stupava, Stupava, mestečko šumné, mestečko pokojné
hoci len v starostiach žije si skromne? predsa je
spokojné»
KeS sa však nad mestom stmieva a v horách umíkol vták,
v stupavskej krčme si spieva veselý Záhorak.
Stupavská krčma je smutná, taká truáná, až je cudná,
nikdy tam nehráva hudba, každý si spieva pre seba sám,
V tej krčme mládenci piju, - preto tam rád chodievam,
sem tam sa pre dievča bi ju, to robí náladu nám.
Stupavská krčma je smutná, taká trudná, až je čudná. nikdy tam nehráva hudba, - každý pije si pre seba sám,
ľ-ľa prvej strane dole: Cop 3?rghít by Dusíkovo hudobné nakladal I __stvo 1946,
Niekedy v decembri 1971 bola vysielaná zo Závodného klubu Oemetitár televízna relácia s názvom 2a pesničkou do Stupavy. Pravde
podobne autor Viliam Kôstka ju sledoval a tam odznela aj zmeiaka
o jeho piesni Stupavská krčma. Táto zmienka bola podnetom, k jeho
písomnému vyjadreniu o vzniku tejto pesničky,
Viliam Kôstka adresoval nohladaicu s viaaočavm motívom Miestnemu
,x.

národnému výboru ? Stupave s týmto textom

í

Veselé Vianoce a lovy

rok 1972 Vám praje Viliam Kôstka, hudob. skladatel, Trenčianske
Teplice. M n u l e bola nejaká relácia v televízii a bol tam vraj
dotaz o ktorej krčme sa v t? Stupavskej krčme 53 jednalo*
\

^

Bola -to bývalá Vlasáková krčma pri hradskej na Fajstun. Ja som to
zlozil podlá skutočného deja*

Tlak môj otec bol tiež Stupavan, bo 1 to strasí brat Ferdiia
Kôstku, / Poznámka - národného umelca* /
C tejto správe autora hovoril a) m s viacerými rodákmi zo Stupa
vy, ktorí na otázku o ktorej krčme sa v piesni hovorí, uvádzali
celkom inu krčmu v jp n e j častí Stupavy.
Jedine dcéra Ferdiia Kôstku, národného umelca, pani Magda na
moju otázku jednoznačne vyhlásila, še ide o bývalú 71asakovú
krčmu,‘
ktorá stála na rohu terajšej ulice 4. apríla, ktorá ve
die smerom na Borinku / býv. pajstán. /
K tejto :výpovedi dodala ešte ďalšie informácie* Strýko Viliam
v rokoch 1944 - 45 presídlil sa z Bratislavy do Stupavy z bez
pečnostných dôvodov pre časté nálety na Bratislavu, S rodinou
býval na tejto ulici, vtedy nazývanej lová ulica* Pretože táto
krčma bola k jeho bydlisku najbližšia, tuto aj navštevoval.
C udalostí, ktorú v texte piesne spomína pri jednej návšteve
strýka Ferdiia aj rozprával. Na tento rozhovor sa pamätala aj
pani Magda Kostková*

.

Pieseň Stupavská krčma prispela k popularite Stupavy nielen doma
ale aj v zahraničí* Je stále oblúbenou, často spievanou aj hra
nou - j e trvalým repertoárom, tanečných hudobných súborov.

Jubileum národného umelca Jozefa

K o s t k u .

Priekopník moderného sochárstva.
Ak Platón povedal, že tvorenie je pochod od neuvedomenia do
stavu vedomia, tak si to môžeme overiť na tvorbe národného umel
ca Jozefa Kôstku, stupavského rodáka, priekopníka moderného sloveos kého sochárstva, ktorý sa práve dnes 29. januára dožíva
šesťdesia tich piatich rokov.
Únik k popis nosti by nesvedčil a nebol by ani primeraný kvalite
tvorby reprezentovanej v modernom slovenskom výtvarnom umení prá
ve Kostkom. Preto dnes , keä v celej nasej kulturné j politike sa
v

#

m

zdôrazňuje - a to programovo - kvalita, sustredme sa na význam
Kostkovej tvorby v našom modernom slovenskom sochárstve a v našom
modernom umení vôbec.
Životopisné údaje,- ktoré hovoria, že Kôstka sa narodil v rodine
s bohatou džbánkárskou či keramickou tradíciou, že prvým učitelom
mu bol strýko, národný umelec Ferdiš Kôstka a potom študoval na
škole umeleckých remesiel v Brne, Umelecko-priemyselnej škôl# v
Prahe a leole des Beaux

Iŕts v Paríži, nás budu zaujímat len ako

sprievodné faktorý.
Pre Jozefa Kôstku je od jeho wfcupu. do slovenského výtvarného dia
nia charakteristická programovosť tvorby, v ktoré j. dôsledne na telová! riešenie problémov moderny, Táto základná črta prístupu
k sochárskej tvorbe mu zostala podnes, pričom tvorba pre neho
vždy znamenala vychádzanie zo skutočnosti, z reality* Preto sa
v nej vyjadroval k najpálčivejším otázkam ludstva i našej spo locnosti a vyjadril v nej aj svoje '

^: _

.ty, ktoré mali

však objektívnu platnosť. Tieto diel. Icl‘v rovine dramatickej
alebo lyrickej, v dvoch základných

.c\ kostkovej tvorby,

Realitu však sochár vždy prebásňoval do novej skutočnosti a často moa tímenta1í zo va1.

^ ilj'3nskii bol prvý,

11 roziiaíl] tT B^onárskti hmotu, pre -

tvoril ju ? socha a oživil lidsko-t lč)e>~
fé i

ladviazal tak aa s veto-

o 5vl r o i ^ l cclcu r rojej generácii* Eaždé lostkovo

dielo si zachovalo princíp umenia. Vedel totiž sochársku -čo,
spoj ií s

eocby, teda vytvorií orgaaické ?ioJo. J-ol C

socha žije, každý jej deo, ,

; je maximálne rozihraný a

má funkciu vo vztahii k obsahu. Tvar je často ? pohybe, dynamizu
je ho, roz'v^zo í; prie? -oru. Každá Kostkova plastika je zvi azaiiá s touto zemou, s jer}; životom, s bolesťami, zápasu-** bojmi,
túžbami a víťazstvami.
Týmto princípom Kostkovej tvorby, spojeným vždy s-etickým prístu
pom, vtlačíme za mnohé portrétne, figurálne i pomníkové kompozí cie, ktoré vytvoril a ktoré patria medzí to aajlí;/iey

máme

? našom umení. Platí to o jeho prvom' realisticky pooáom. portréte
Ferdíša Kôstka s zoku 1958, ktorým ohlásil svoj nástup do slovensko bo sochárstva, o

ovej kompozícii Vinobranie, o dotykoch

s francuzskou modernou, impresionizmom, expresionizmom i nadre
alizmom a expresionizmom. Kôstka bol v neustálom živom styku s
modernými towdDt:uiÄií súčasného sochárstva a tento záujem si za
choval ai podnes, o čom svedčí woho

tvorba.

Je taká rozsiahla, že sa môžeme zastaviť len pri niekolkých zá
kladných dielach vymedzujúcich pôdorys jeho vývinu í ideovo-umeleckú angažovanosť vo víťazstvo idei socializmu* Ik roku 1940
vytvára lyricky chápanú kompozícia Ivety / tento motív sa často
opakuje v jeho tvorbe/, Tak ja koatrapunktuje Kompozíciami V a janský, Odyseus a inými, ktoré 8ú koncipované v podstate proti
vojnové. lapríklad Vajanský je chápaný ako predstavitel odporu,
leskôr zas vytvára tragici ú ^eobaosl našich dej ía 3\S Ičj I jláb i
Kompozíciu Sial / obe 1942 /, v ktorých rozrušeným povrchom na
vodzuje pocit dramatického živote*

Kôstka s í aj v Sal šic h plastikách suverénne ovláda sochárska
kompozíciu, a smelo s mladistvým elánom naába s tvarom* Osobit
nú kapitolu v jeho tvorbe znamená Ikt. Tu sa ?ýražne prejavuje
jeho syntéza sochárskej hmoty a ludskej postavy, telesnosti, hu
manizácie hmoty, oslavy ženy a prírody, ¥ t obi je básnikom hmoty.
&voj básnický vzťah k žene a ku každé h téme vôbec, si zachoval
aj v období zúženého chápania realizmu v päťdesiatych rokoch,
keä sa svoju Družstevnícku získal titul laureáta Št. ceny Kle meata Gottwalda.
Z pomníkovej tvorby uvedieme tie, ktoré sú súčasne najlepšie v
našom umení. Je to predovšetkým pomník SIP v Partizánskom, kde

*

v blokovej kompozícii uplatnil svoj zmysel pre symbolickú skrat
ku* Celá zem akoby tu povstala, hmota prerastá v slovenské hory
a je poludštená skupinou partizánov splývajúcich v jednotu s tou
to zemou, s jej silou. Je to sochárska hudba. Pomník Slobody v
Bratislave patrí medzi najvydarenejšie diela svojou decntnosťou
i architektúrou / Ingy Skorupa / s alegorickou postavou dynamic
ky poňatej ženy, lekonvenčne. je poňatý náhrobný pomník Ľudovíta
yt #■

■' r

otura v Modre. Poctu-Vyjadruje socha ženy, ktorá je oprostená
od gesta a pátosu. lemožno tu nespomenúť Eostkovu sochu Partizá
na v Donovaloch a súsošie fäaky na bratislavskom Slavíne.
Charakterizácia novej tvorby Jozefa Kôstku svedčí o jeho schop nos tí držať krok s mladými sochármi, ako aj s novými tendenciami
moderného umenia, pričom si zachováva svoje základné štýlové zna
ky, lapríklad jeho Sochár a model rezonuje s tvorbou mladších ro»
lov a vyjadruje vzťah k skutočnosti, dialóg so svetom vôbec.
Osobitne si treba všimnúť jeho Maternité pre rudimentirne spraco
vanie i vertikálny predel do dvoch trenia plastiky, čo vytvára
napätie spolu s dramaticky členenou hmotou a povrchovo vzrušenou
modelizáciou. Plastika Partizánska pieta je založená zasa na gra

dácii prvkov, pričom partizán je monumentalizovsný. Ide vlastne
o pomníkovú ideu so všeobecným univerzálnym pocitom* Kompozícia
°tka U . necháva p'srbi" sochársku hmotu. Cbe sochy sú príkla
dom Kôstkovej metafory i metamorfózy. la jeho Baladu s viaeznačnou víziou i symbolikou nadväzuje aj Spomienka z detstva, v kto
rej tiež aplikoval záznamy pocitov, ktoré vkreslil, vtlačil / s
negatíva ou modeláciou / alebo " vymaioval w . Podobae postupo val aj v kompozícii Kvety básnikom i inde, ale vždy v inej polo
he a vždy sochársky invencne. Matica je v jeho plastike poňatá
ako dynamický tvar - zem a fragment vytvárajú•žiaduce napätie.
Aj jeho avantgarda je budovaná na kontraste hmôt a napätia.
Tak by sme mohli pokračovať vo výpočte desiatok nových diel,
ktoré sú silne vždy novo u ideovou i sochárskou invenciou.
Kôstka smelo siahol aj k tvorbe drevených plastík a objektov.
V nich rešpektuje tektoniku dreva, robí len najzákladnejšie zá
sahy f aby dosiahol účinné vyznenie sochárskej myšlienky*
Kostkova tvorba napreduje s neutíchajúcou silou a je stále príT
ťažlivá svojou dialektickou .jednotou formy a obsahu, náročnosťou
na kvalitu*
Článok v

■

P r á,c i , Denníku Revolučného odborového hnutia,

zo soboty dna 29. januára 1977, č. 24* roč. XXXII od Juraja Mari
ana*

S t u p a v s k ý

erb.

Y článku s nadpisom Stupava uverejňuje ?

,-s~ ľárodné vý

bor y , číslo 3 z roku 1969 Jozef Hovák nasledujúcu správa o
s tap svs kom erbe:
Donedávna dostupné prameae nasvedcovsll, že erb Stupavy pozo stáva zo štiepeuého štítu, •t ťO

_

; oj e vypína šikmo po -

stavená dýka, v druhom polí je zasa šikmo postavená ryba.
Takýto obsah zistili heraldikovia Krajinskej komisie pre kine novú kai.hu obcí roku 1910. 7-4>

správe udávajú, že tento

erb sa nachádza na mestskom p',2dJ idle z roku 1882 a m vrhli ho
ako heraldicky správny aj budapeštianskemu kovorytcovi Ignácovi
Felsenfeldovi, ktorý ho vyryl do nového mestského pečatidla s
letopočtom 1910.
Toto zistenie nie je dostatočným podkladom pre zodpovedný návrh
na mestský erb s dvoch pričin* Prvou je skutočnosť, že pramene
XIX. storočia svedčia o odlišnom obsahu mestského erbu, než ho
popisujú heraldikoyia celokrajinskej komisie. Druhou príčinou
je dávno uverejnený údajf že v královskom registri je opis erbu,
ktorý Stupave udelil Matej II. listinou vydanou vo Yiedni 5* jú
na 1610* Y práci o mestských erboch som stupavský erb nenavrhol
len preto, že som nezískal ani originál listiny z roku 1610 ani
odtlačok pečatidla, na ktorom by bol vyrytý práve tento Matejom
II* udelený erb, Samotný opis symbolu nie je totiž dostatočným
podkladom pre presné zobrazenie erbu.
Mimoriadny záujem tunajšieho národného výboru o obnovu pôvodné
ho historického erbu k príležitosti osláv 700. výročia prvej pí
somnej správy o Stupave, vyvolal rozhodnutie podniknúť výskum
v tomto smere, ktorý priniesol prekvapujúce výsledky.

Predovšetkým vyvrátil tvrdenie Krajinskej komisie pre kmeňovú
knihu obcí, podlá ktorého by erb Stupavy mal tia štíte zobrazena aýku. Text Matejovej listiny opisuje symbol v prvom polí
štítu ako drvič prosa. By bo u v druhom ^j!" je podlá textu lis
tiny pstruh.
Druhý prekvapujúci výsledok výskumu sa týka datovania vzniku
erbu. Podlá po známky ? královskom registri erb Stupave neudelil
Matej II. Tento panovník jeho používanie roku 1510 iba potvrdil.
Stupavský erb je o pol storočia starli. Mesto svoj erb v tejto
forme obdržalo už 1. septembra 1560 od Ferdinanda I.
Z hladiska heraldického je evidentné, že stíepený štít nemôže
byť pôvodným erbom otupavy, že mesto pred rokom 1560 muselo po
užívať erb, ktorého štítové znamenia pozostávalo výlučne z tí cika. Miestnemu národnému, výboru sa podarilo získať í starší
prameň s pôvodným obsahom stupavského erbu, ľeSatidlo, na kto
rom bol prekreslený erb vyrytý, pochádza 20 začiatku XVI. storo
čia* 5 týl figúry a gotická forma štítu nasvedčujú, že toto peča
tidlo, malo svoju vernú,predlohu už v I?* storočí.
Faj starší obsah a forma stupavského erbu nemá obdoby.
Tolko text z uvedeného časopisu pre Tárodné výbory.
K tomuto článku prikladám dve farebné prílohy:
Mladší erb 2 roku 1560, starší erb pravdepodobne z roku 1493i
kedy Stupave boli udelené trhové práva*

Dve farebné priľ oay

v prvopise

erb Stupavy z roku I 56O
erb Stupavy z roku 1493
autorka oboch,je Otília Erdélyiová ml#

v prvom preklepe

erb Stupavy s roku 1560
autorka Alžbeta Salaneiová,
erb Stupavy zr roku 1493 '
autorka Otília Erdélyiová ml*

1560

1

m

Smeruj územný plán

S t u p a v y .

Začiatkom mája bol zverejnený pre občanov Stupavy Smerný územný

pl--.ii Stupavy, ktorý bol inštalovaný ?o výkladnej skrini opravov
ne televízorov na ul* pkt. Jána Mlepku. 7 mesiacoch jtiní a júli
roka 1977 bol vyvesený vo vyhláškovej skrini a a prízemí Eiestneho národného výboru v Stupave.

Informácie o Smernom územnom pláne;
ú r i

-

s ú

s

t

u

p

ii v á

Predbežný návrh* Komplexný urbanistický návrh
II E B I U I

Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania

Bratislava.
Biaiital: 1.,^. arch. P* Zibriti, C3c.
Technický námestník: Ing. A. Dušek

Vedúci ateliéru: Ing. arch. M, Hladký, OSc.
Zodpovedný projektant/ Ing, arch* 7. Hrdina
Obstarávatel: U H u ''Bratislava - vidiek, december 1976*
Číslo zakázky 507,

M

1: 5,000

'

1

Plán je vynikajúco vypracovaný* K Smernému územnému plánu je vypracová aj rozsiahla písomná správa , ktorá nákresy s legendami
kvalifikovane doplňuj e.
Informácie o Sprievodnej správe:

U H B I 0 I
p,

r

-r

- Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania
#

&

v Bratislave.
Územný plán sídelného utvaru
Predbežný návrh

b T U P k Y A

/ Sprievodná správa / «

la titulnej strane sú mená vyššie uvedených pracovníkov s ich
vlastnoručnými podpismi.
Bratislava, január 1977
Práca, objednal: Útvar hlavného architekta Bratislava - vidiek,
Jur pri Bratislave.

v

f

g

Práca vykotí. UPľ_^. ~ btáťny inštitút urbanizmu a územného

plánovania, Brž

3, G-oadova

al . č. 2*

Práca má 148 listov. Príloha s názvom Klímak:l#^1

á 17 strán*

la strane prvej je nasledujúci text, ktorý poskytuje základná
informáciu o potrebe vypracovania Smerného územného plánu*
1, í ? o d ,
1* Základné údaje o vymedzení a zadaní úlohy,
Spracovanie UPI - 3 Ú

S T Ú P A Vi

bolo objednané u UliBIOI « n

Útvarom hlavného architekta Bratislava - vidiek so sídlom v Jare
pri Bratislave listom U M 5/76 / V I . sp. Ing. Kollár zo dna 9.
apríla 1976,

Nové spracovanie ÚP1 - 3Ú

S T U P á V á

si vyžiadali okolností

f súvislosti s rozpracovaním \o^corclo *-ýhía&:yrro rozvoja Bra tislavy» ako í s ukončením platnosti predošlého SUP,

Zíčlc

3 T U P ä V Á má sa stať súoaston severného urbanizačné

ho pásu Záhorská Bystrica - Stupava, ktorý je ivZvsí.a bratislav
ského rajónu. Týmto sa nastolili nové problémy ako vlastného roz
voja sídla, tak í zapoj e.ai a do sídel ne ho pásu, ktoré predchádza
júci

S f P » spracovaný Stavopro jektom v roka 1962 a ktorého

platnosť je do roku 1975 s vy hladovým poetom 7,000 oby v? tcTo^
nemohol uvažovať.
Sídlo

S T U P á V á

sa nachádza v okrese Bratislava - vidiek

a v rámci organizácie osídlenia SSR je zaradené medzi sídla
miestneho významu so spádovými obcami Marianka a Boriaka.
lo?ý územný plán má zohlódnii novú situáciu v demografickom a
migračnom vývoji, ako aj funkčné rozčlenenie v s^dle.
lá sa venovať najmä pozornosť širším vzťahom , pri ktorých tre
ba preukázať zosúladenie danej situácie s pespektívnym rozvojom
B r a t i s l a v y *

itapizácia v novom Ú P I - 8 tí bude sledovať etapy sp* ľeov^ju'

podlá

MV SSR - t. j. roka 1985 a 2000.

Jednotlivé kapitoly tejto Sprievodnej správy týkajúce sa pro
blematiky tohto nového Smerného územného plánu sú kvalifikova
ne vypracované a poskytujú zaujímavé podrobné informácie s via
cerých hladísk, najmä hladísk prírodných pomerov,

ľový Smerný územný plán je velkoryso vypracovaný, vyznačuje bu
dúca zástavbu jednotlivých častí stupavského chotára ? pásme
medzi západnými svahmi Malých Karpát a dialnicou, ktorá spája
Bratislavu s

ackarai a prechádza po západnej strane dnešnej

Stupavy.
1 ý c h 1 o

r ý c h l o d r á h o u *

Denník Smená zo dna 6. januára 1977 v súvislosti s uvedenými
zámermi priniesol nasledujúcu informáciu týkajúcu sa riešenia
dopravy v tejo časti budúcej Bratislavy;
la pravom brehu Dunaja vyrastá nové mesto - mestský sektor Pe
tržalka, V tomto roku sa sem naslahujú prví obyvatelia a do ro^
ku 1930 by tu ne lo žil okolo 150 tisíc ludí. Ako sa vyrieši ich
preprava z jednej strany Dunaja na druhú, do centra mesta a do
tých častí, kde je najviac pracovných príležitostí ? Autobusmi
je to nemyslitelné, v dopravných spiSkáčh by museli vypravoval
autobus každých 15 sekúnd, Navyše z dvoch jestvujúcich mostov
cez Dunaj je jeden už nevyhovujúci. 1 tak padol návrh postavil
v Bratislave rýchlodráhu,
Generálnym, projektantom sú Banské projekty Bratislava, kde sa
uz"v týchto dňoch robia prvá nákresy. Otázka, ktorá sa má vyrie
šil začiatkom toho roku na medzinárodnom sympóziu je - 5i rých

lodráha povedie tunelom popod Dunaj alebo na povrchu po moste*
Zatial je vlak viac hlasov za tunel. Rýchlodráha by sa mala za
čal staval ešte v tejto pälrocnici. Bude mal dĺžku 70 kilomet

rov a rozdelí sa na dve vrstvy* Jedna povedie z priemyselného
centra v Petržalke, kde postavia dielne a vozovnu a po dvoch
kilometroch v centre Petržalky ľ

, ,oc

ovr ch v dĺžke asi pia

tich kilometrov* Tul;1 :'D v hĺbke asi 30 metrov prejde popod Du

naj na lavý breh a niekde na Martanovicovej ulici bude mat za stávku* Dal šia zastávka bude na Kamennom námestí, Hlavnej s t a 
nici, Centrálnom trhoviska a äalej rýchlodráha povedie smerom
aa Podanájské Biskupice.

6a 1 šia. vetva povedie zo

S t u p a v y

cez Dúbravku, Karlovu

Ves do centra mesta na Kamenné námestie, kde bude veká kríso vatka s prvou vetvou, aalej cez Centrálne trhovisko do blízkos
ti Steinerovej ulice, po Záhradníckej smerom na Pezinok.
Z celkovej dĺžky 70 km bude mat rýchlodráha asi 17 km pod po vrchom, 8 km na mostoch a estakádach.
Jedna súprava bude mal tri dvoj vozne, v ktorých prepraví asi
67C ladí. Obyvatelom, ktorí pocestujú z centra Petržalky na la#
menné námestie potrvá cesta si 10 minút.
Tolko z novinovej informácie. '

vi

\

nové správy, ktoré verejnost ínfoimovali o plánovanej vý

stavbe modernej dopravy priniesli už skoršie informácie, ktoré
oznamovali, že Stupava bude severnou stanicou bratislavského
metra. Pre túto stavbu už od roku 1S70 získavali mládež aj na
tunajšej ZDŠ, aby sa hlásili do učebného pomeru pre YOK - je to
skratka podniku Výstavba Ostráv sko-Ifar vins ký c h dolu, ktorý pri
pravuje odborníkov pre tieto stavby - a poskytne pracovné príle

žitosti - aj na plánovanej výstavbe Bratislavského metra.

í?.,

Zlúčenie JED Stupava so L'h oeupava.
Integračný vývoj v polnohospodárstve spôsobil nové začlenenie
tunajšieho už predtým integrovaného JRD Stupava / Mást, Boriaka, Marianka / do rozsiahlejšieho integrovaného utvára s tunaj
ším ŠM, 0 tejto významnej udalosti vo vf vo ji JRD Stupava kon
krétne hovorí zápisnica zo dna 6. júla 1977.

Z á p i s n i c a / e.- 3 / 1977/

2 riadnej členskej schôdze

JRD Stupava k ó m e j dna 6. júla 1977.
Ua členskú schôdzu bolo pozvaných 182 členov JRD Stupava.
Prítomných členov JfiD bolo 134.
Prítomní hostia:
Ing. Marušic Ján, vedúci tajomník 0? KSS Bratislava - vidiek,

Ing. lintler Jaroslav, tajomník OV KSS Bratislava - vidiek,
Ing* Berkeš František, riadite! OPS / Okresná poluohospodárska

správa / Bratislava - vidiek,
s. Karovič Alfonz, hlavný ekonóm OPS Bratislava - vidiek,
Ing. Magula, výrobný námestník fiad. OPS Bratislava- vidiek,
s. Martinkovič Jozef, predseda Ml? v Stupave,
Dr. Moza Anton, tajomník ! ľY v Stupave,
Ing Fišer Ľudovít, riaditel ŠM v Stupave,
s. Pavlíček Rudolf, ekonóm ŠM Stupava,

^

s. Klas leonard, predseda ZO E5S pri ŠM Stupava,
členskú schôdzu JRD Stupava zahájil, členov JRD a hostí priví

tal s. Milan Osuský, čl en predstavenstva JRD Stupava.
Členskej schôdzi navrhol na prejednanie tento program:
1. Zahalenie,
tj

*

2. Referát predsedu JRD Stupava Ing. Goldschmidta o utvorení
velkého polnohospodárskeho podniku v Stupave prevodom JRD
Stupava do SI Stupava,
3. Diskusia.k prednesenému referátu a návrhu,

4. Schválenie Qávrhu. predloženého predstavenstvom JRD členskej
schôdzi JRD otupava o prevode JSP S tapa va do IM Stupava,
5. Záver cleaskej schôdze, obed a občerstvenie.

Členská schôdza tento program jednomyselne schválila.
Siidr. Milan Osuský vyzval predsedu JRD Stupava, aby predniesol
referát,

Ing. Goldschínidt, predseda JRD v referáte podrobne rozobral
hlavné smery rozvoja budúceho Štátneho majetku ? Stapave po
prechode JRD do tohoto majetku. Zdôraznil autnosí koncentrácie
a špecializácie a vyzval družstevníkov, aby dali súhlas na pre

vod Jednotného družstva do Štátneho majetku Stupava, pričom vy
svetlil všetky mzdové, maj ôtkoprávne a iné otázky týkajúce sa
pracovníkov.

Po skončení referátu s. Milan Osuský vy zval prítomných družstev
níkov a hostí k diskusií, áko prvý sa prihlásil Ing. Magula, vý
robný námestník riaditela OPS. fo svojom diskusnom príspevku

objasnil družstevníkom vývoj polnohospodárstva v okrese a úspé- '
ohyf ktoré za roky od zakladania JBD dosiahli, zdôraznil nutnosť
dalšej koncentácie avšpecializácie polnohospodárstva a vyzval
družstevníkov schváliť predložený návrh.
Sudr. Milan Osuský podakoval Ing. Magulovi za disKUc_< príspevok
a žiadal dal šich do diskusie. Prihlásil sa riadite! IL Stupava

súdr. Ing. Fišer, ktorý podrobne oboznámil družstevníkov s vý sledkamí hospodárenia štátneho majetku, perspektívou investičnej
výstavby, starostlivosťou o pracovníkov, s mzdovými otázkami,
kolektívnymi zmluvami a ich významom, činnosťou masových organizá

cií ROH, CbM, ZOoP a pod.
Po tomto diskusnom príspevku sa prihlásil s. František Klas, ktorv hovoril o mzdových otázkach a o fondoch JBD a vyzval ekonóma
V

u

v

i JRD, feäy predniesli podlá profesií, ako sa vyplácajú mzdy na

štátnom majetku a na JRD.

Ll

?

f

Prihlásil sa sudr. Pavlícek, ekonom SM, ktorý menoval približ

né zárobky v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, prícem s. Havran
v

f

sa ozvalf aby odpovedal, la kolko sa platí za 100 1 mlieka. Sa

dr. Pavlíček odpovedal, ie sú rôzne odmeny podlá technológie a
typa maštale a podlá dojivosti. Ďalšie diskusné príspevky nebo
li, iba dotazy k odmenám., ktoré boli ekonomami zodpovedané.

Ing. Basista Bedrich pred hlasovaním hovoril o nutnosti prechov

^

v

_

^

d ul JRD do SM z hl ad isk a dal ši e ho rozvoja a o odmenovaní družstev
níkov. Vštekých družstevníkov vyrval, aby dôverovali nadriadeným
orgánom a vedúcim funkcionárom.

Predseda JRD Ing. G-oldsehmidť pristúpil k hlasovaniu, ktorého sa
r

V

zúčastnilo 12? členov JED. Za overo?atelo? zápisnice bolí usta
novení - Birotová inna a Drahoš Ján.
U z n e s e n i e

/ 6-5/

7 7 / “ členská schôdza s prechodom

JRD Stupava do ŠM Stupava súhlasí dnom 1. januára 1978*
Zo 127 prítomných družstevníkov pri hlasovaní za uznesenie hla
sovalo 100 družstevníkov, proti hlasovalo 26 družstevníkov, zúr-1
žal sa hlasovania 1 družstevník.
Predseda po hlasovaní'- konštatoval, že členská schôdza s precho
dom JRD Stupava do §M Stupava dňom 1. I. 1978 súhlasí.

Poďakoval tým družstevníkom, ktorí hlasovali za prechod do ŠM
a vyslovil nádej, že i tí, ktorí boli proti, sa postupne s novou
skntoonostou vyrovnajú a budú poctivo v novom podniku pracoval.
? závere vystúpil s príhovorom k družstevníkom ešte súdr. Ing.
Ján Marušic, vedúci tajomník C? KSS. Zdôraznil význam tohoto aktu,
že"'sa tým uskutočnila významná etapa pri koncentrácií a špeciali
zácii okresu Bratislava vidiek a vyzdvihol spojenectvo robotníckej
triedy a družstevného rolníotva pri rozvoji celého národného hos
podárstva.
Po tomto prejave súdr. predseda Ing. Goldschraidt schôdzu ukončil

a zaželal družstevníkom v aovom podniku vela uspechov.

Po oficiálnej časti programu bol podaný obed a občerstvenie.
Zapísal: Ing. Basista 3. v.r.

Overovatelia Sirotova M n a v.r,
Braboš Ján v.r.

Podlhovastá pečiatka; Jednotné rolnícke družstvo Stupava, okre
Bratislava vidiek, Ing. Goldschmidt, v.r.
Okrúhla pečiatka Rada Mies neho národného výboru v Stupave,
y

.

*

okres Bratislava vidiek, uprostred štátny znak ČSSR, podpis
Jozef Martinkovič, v.r ., predseda MNYuV Stupave,

Priložené tabulky;
Pravidelné príplatky na dôchodky v roku 1977
1906

2. Ivicová Karolína

1902

Stupava

100.-

5. Mar osová -:íría

1905

Stupava

100.-

4* Lachkovicová Albína

1903

Stupava

100.-

5. Maderová Pavlína

1908

Stupava

QQ
y\J

• 1914

Stupava

Iw 0 *—•

7. Bordáčová Jozefíha

1908

Borinka

100.-

8. lovačičov:

ria

1925

Borinka

9* Kovačičová Žofia

1905

Borinka

100.-

10. Hindrová Gabriela

1905

Borinka

f— 1
o
0#
1

11, Ostrá Mária

1909

Borinka

i•
o
fo—1

12. Pírová Antónia st.

1897

Borinka

100.-

13. Slezáková Pavlína

1909

Borinka

14. Gronesová Eva

1906

Borinka

100.1A A

15. Jacidová Helena

1914

Borinka

90.-

16, Mislovičová Mária

1910

Borinka

100.-

17, Brlitová Anna

1912

larianka.

100.-

18. Lachkovicová Anna

1908

Marianka

100.-

Priezvisko a meno

6. Lachkovicová Matilda

rok národ.

o
0
•
1

1. Hricová Júlia

1
o
io—i

Kčs

bydlisko
u
Stupava

p.č,

*

_

•

19. Oadrisková Sahíaa

1913

Maríäaka

100.-

20. Pšeukorá Emília

1911

Mariaaka

100.-

21. Seaková Atiaa

1905

Mariaaka

100

22. Baraková Hozália

1905

Mariaaka

100.-

23. Poláková Žofia

1909

í«ar ia tiKB

íôl)*—

3polu

2.260.-

V Stupave dSa 7.júla 1977

Za JBD: Podlhovast á pečiatk:

Jednotné rolaícke družstvo
Ing. Goldschmidt, v.r.T,rvalé prIpiaýkvakoSiefaoIkaáislsskuvi
Trvalé príplatky k dôchodkom v roka 1977
P.c.

Priezvisko a meno

rok q aročĽ

bydlisko

Kčs

1. Javor štefaa

1904

Stupava

300.-

2 . Belzár Viktor

1900

Stupava

200.-

3. Pollák Jozef

1905

Stupava

100.-

4® Bielovie Hudolf

1896

Stupava

200.-

5. Veselý Ferdinand

1903

Stupava

100.-

g. Želibský U b e r t

1900

Stupava

100.-

7. Jánoš Jozef

1902

Stupava

200. -

8. 7alent František

1911

iariaaka

200.-

9. Krištofič Štefan

1904

Boriuka

Spolu

• 500.1.900.-

f Stupave dna 7. júla 1977

sa JRD:
podlhovastá pečiatka

Jednotné rolnícke družstvo Stupava

Ing. Goldscuffiidt v.r.

okres Bratislava vidiek

echaické vybavenie JRD Stupava

JRD Stupava aalsedujáce techaické vybavenie:
Traktory: za. Zetor, od 50 HP - 80 Hp

- 18 kuso?
4 kusy

URSUS
Obilné kombajny; za. 1 512 / výr. KDR /

- 2 kusy

Kombajny na zber kapusty / holandský výr. / - 1 kus
Ma kravíne: zamurované dojacie zariadenie - dodala
Fa: M11L1 - z lemeckej spolk. republ.

ía žké mechanizmy:
autobager

/ zn. Tatra 138 /

- 1 kus

autožeriavy

- 4 kusy

autogreber

- 1 kus

pásové traktory - buldozéry / ZSSR /

- 2 kusy

HQI - samochodný nakladač

- 2 kusy

Nákladná autodoprava:
fahac s návesom,
Skoda 706

•

- 1 kus

-

- I kus

Praga /

- 2 kusy

Rómaa - vyklápací 7 tonový

- 1 kus

¥ 3 3 /

JEJ) Stupava / Más t /
Výmera poiuoho spodárskej pôdy

1.345 ha

z toho ornej pôdy

1.015 ha

Štátny majetok Stupava
výmera polnohospodárskej pôdy

2.285 ha

z toho ornej pôdy

1.718 ha

Po zlúčení - integrovaný SM

v

výmera polnohospodárskej pôdy
z toho ornej pôdy

Stupave

Tradícia v rastlinnej výrobe.

Orná pôda ¥ chotári poskytuje výborné podmienky pre pestovanie
zrlenío^p *ko v minulostí, aj v týchto ■
•k och zameriava sa tu

najšie '

aa pestovanie kapusty* V hospodárskom roku 1S76 tu

najšie JED pestovalo kapusta aa ploche 60 ha» aa uvedenej plo
che bola velal dobru úroda kapusty s samostné JHD yyrobilo pEe

potrebv trhá 60 vagónov, t.j. cca 8.000 a kyslej sadovej kapus
ty, o ktorú bol lis trhu velký záujem.
Podlo inJľor aroie v pracovníka tun. Jľ;D. s* k u , Beeietu. o ea'O'e
tohtoročnej, úrody k? dus ty, zistil eoa, se ej v aospodarokoai n oku 1977 je vynikajúca aro^e kapusty e v čase a b e m tejto plodi

ny

jeavaJílí. sa turnaj e-í druuatovalci s ex 4;1

pus cy,- ktoré jednotlivé vo velkej miere r ■
t i~

j.

<. hlávkovej ao~
r -'

'1 o 16 kg„

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj t *r . kadu t..,aoj^£ #rui«*
kapustu rezal s kvasil - a vzol-écai na velaí dobru úroda preapoklsoejiij že v seuoa,e v-robia cca ICC vagónov, t.j. cca IC.edU .g..,
kvasenej ks-tisty

are uotreby. trhu*

Y tabuíke plnsnio hlevdých akusov a telo v je viaiet ae jednotlivé
roky piatej 51P úlchy tanajeieho JHD

00

úseku rastlinnej výroby

a ich výsledky vyjadrené v tisícoch kcs*
v'iirea kspusty astneriave sp tan *■
JkD :is p^stovaaíe jnvovín a oailuín, 2 obilnín 0.0 jľl dobre rodrnieaky s výsleolop v pestovaní poenice, " "c e j^ckie^c,
Ca úspešnú rastlina/ výrobu nc?äaaje sj aivooíéua výr oba v ktorej
priebehu piateho aHP esaaoaa.ialí utapCíjutou te^deaclu e to |eduaa v saozjfue'i oiaoéíajfn aVy-obe oko £ í v
<
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dobré aoscodárske vvsledkr*
V

5
.‘

u ir -

priek ohu hospodárenia v aat opra
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”>* r ej val. a í

Štátny najete1: v Stupave, národný podnik

. 187i::é ukazovatele hospodárenia
tá'taeho majetku tup. Stupava
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Produkcia RY

d .> + J L

Produkcia výrobkov ŽY
Príohovk? a orírastk?
zvierat
V

Plán
1976

1975

■
i - .'.'Q
15

{

10.438

5.512

4.241

4.307

4*517

4*229

4.3S-S

16.630-

Ó J * 'v' i 'T

19*143

2 1 .coa

Prod • pridruž* a po;::, výroby

1*537

1.378

i * b 76

1.500

Prod, výrobkov vlas t, výroby

13,017

21*452

20.819

22.600

871

’
H'On

954

900

1.493

1*610

1.100

110

188

180

20*491

23.714

Predaj výrobkov WJ

5*444

7,982

23*053
-7 r
,00
i * ^W

Predaj výrobkov ŽY

3 •48u

3*863

3.614

Predaj zvierat

4*936

5,242

4.822

Trhová polnohosp* prod* ° In 13* 860

17,092

15.025

l°.V/b

Materiál a iná náklady belkom

17*760

16*620

15.735

15.950

z toho odpisy ZP a aost.eeiia 2p 2.66ŕ

2*735

2.650

2.500

Mzdová náklady a COY

6,979

7*131

7.245

f*450

Finančné náklady

1*046

1*369

1.310

2 280

25.785

25.120

21.550

26. ľ;Ju

525

- 450

-10 20

19.175

21.155

«
..•

v
,

í.*
1

Hrubá poíaofcosp, prod. spolu

'

ikíivizácia investícií
Tržby za práce a služby
Závodné stravovanie
Celková hrubá produkcia

Náklady úhrnom
Zisk

strata

-

Tržby z výrob* činnosti
Drtáoie k tržbám

-

391

17.£02

X .L » U v

-

19933

10 .70 4

■
Li“' •

£16

1.40 l.
200
23.100
5.540
Q

r -

4*316

4*266

4.027

4.200

Tržby a výnosy celkom

23.200

25,682

24.549

2 Í.55Q

výkony celkom

26,136

25 *577

24.8CC

27.700

40

68

_

26,176

25.645

24.800

27.700

- 391

- 525

- 450

-i.020

Li;:aorisdne výnosy
Výkony a mimoriadne výnosy
Zisk

1074

1075 ■ r lán
107o

■
.--n^

í^

Dotácie a saufeucie spol a 2,
Odroje tis rozdeleaie sp, Q

1.901

>.574

-ú.*^íčO

5*t24

1 .7 7 c

ŕ ■i: na relfi1 tlváci e 1.

614

1.524

_

41.8

43,2

4o $u

Ma v2:

28,8

Oves

25,0

1:V
Of' 7

Kukurica tis zrbo

28,1 ’

">2.0

.

arofé fytiosT
ílofín;
*J tu / ’

t-\

w fW1

45,0
-J~tJv-

2 5 »0

Csa’
W?^V-

47,0

51.0

Hoetiá dojivose tis kravu

2.436

U0**v-0 t—

2,637

Stavy ED spola k 31.12.

1 #184

1*182

1,150

1.150

621

631

620

620

1.399

1.297

1.093

1.100

100

100

3.718

3.444

2® 823

Výmera poXaekssp. piiy v Ma 2107

2.162

2.131

2.131

z toMo orná piia v Ma

1.568

1.599

1.621

1.5*1

336

324

32i

320

6.979

7.131

7.245

7.450

316

330

40f

450

7.295

7.461

71654

7.910

0 mes. zárobok aa 1 prac • 1.809

1*910

1.95i

2.05T

z■
toho kravy
Ošípané eeľUcon

z toho prasniee

114

?ýr@ia *Šea v q

3 #544

Stav praeovalteif, osôti --

Mzémé n á k l a d y vr* OQ?
Ošmemj z f ©nim @á»ie»
Otaeny m mzéj spola

m

1PP aa 1 prac#

49#454

61.957

5S.720

65.625

Výkony celkom aa prac®,

77*725

78.941

76.013

16*562

6.370

6.370

6.370

i®370

3SO

459

400

5*

53

50

99i

996

996

1.545

1.5*3

907

Stavy fondov k 31.XII*
Oferat©vý f oná
Fomi oé»ie&
F©mi kult* a soc* potr.
Rezervný fomi
Foai výsstavby

UkasovateX

lf?4 ,

1975

1976

PlánBito ■
1980

Úhmimá potreba obe&n#ei»
prmt^rleékm-

17*507

16.516

16«067

s toko zásoby apolu

15*358

14*430

14.5Í1

g toko svieratá

8*635

i.154

8*344

&Xho<ftobý prevééftkový
mer
.

6*3S#

6*396

6.386

táto tabui'k?* obj^rsívae vyjadruje situáciu aa posl&cjaé roJsy intog<

rovaného JľS ¥ ftupme

/ býv» JRD Mást ¥ Stupaj#, Harianka a Bo -

rinka /, © ktorou bolo oboznámené sasa^natie pri prílžitostl zlú «
čenla äružatva so ^zata^m sajetkoit v Stupave iaa 6* júla 1977#
Zasadnutia sa súčastail za tun* Mlff súär* Jozef Martin^ovič, pred

seda Mi? w Jtupawe*

3 tu OfiV:>

-

V

2 0.. uá 5 C L r 3 ílIC.•„i c- ue c •

Tf ±B..CÍ S t f-;0O S'Cj.í v(ľÍ31i

;"U

. _ n .■
. ' Vw - - .i

.•

•ír”
-i <rr<C-i-p.Y\i r-ovs úí oouooí občanov v závislosti 3 ochranou Štátnych
hrsuíc 0:31' X a -iží ' ” ''L-'’
”'fi:0 '■ 'ul
r .u

rc "i 3 2:T, t. j.

ľ. Ot.

i’
oŕu 197? zs íUešír' ^.laeaiŕ úlol:

ua úsekt? or03:áwácie pof-oei ot'íeaov pri tejto

ľ. '■
£

tou^ oieou "uPr bol. iiuolený ceet:„ý titul ,Tsorná ponr*'^!ona oDec.
udelenie titolo uskutočnila THds CR ’okresu Bratislave; vidiek a
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fcól rártíueko?i dovi - dna 11 • nootoobra 1977 - pri príležitosti
miestnej verejnej slávnosti 6C« výročia Velkej okBobrovei socia
listickej revolúcie, ktorá sa uekufcočnila v tuo* koltuiuiooi aaioe
ľ7. ICH Cerentár - večer o 19* hodine*
M p l b O i čes-tt

itulom odovzdal predsedovi 'P* on:tupo-

súdr. Pavol Sedlák, vedúci plánovacieho odboru OF! s sudr* pJ1 •
Pelao, velitel Boeska pohrauicnej suráee, aositei v;rzaanen8nia
^od,

3á

'ba ja predniesli prejavy s blahoželania aa dosiahnuté

úspechy a udelenie'tohto cestného titulu Stupave,
i”
L diplomu:
Rada Okresného národného výboru Bratislava vidiek
udelil j8
M

obci

*

3 t u p a v a , okres Bratislava - vidiek
cestný titul
v z o r a á

p oh r s u i o u á

obec

so aktívnu polnoc obce no v pri ochrane štátnych hraníc (JooH
v roku 1977
Bratislava« október 1977
tajomník OrY
Jaroslav Sedláček

oreeseda BBY

Ing. Pila n \rrábel
okrilQs ,e.;iatka “

Hada okresného národného výboru Bratislava - vidiek
uprostred - štátny onak

Výročie nedožitých 65 • narodenia
Iráiau ZSSR kpt. Jáaa

1 á 1 e p k m®

Kpt. Ján Nálepka aaroiil sa dna 20. sept. 1912 v Sttižanock*
? roku 1977, k výroéiu jeho nedožitýck 65® narodenín konali sa
spomienkové podujatia® Dna 24• augusta 1977 navitívili uôit elia
Gymnázia kpt* J. Málepkm v Spišskej Hovej ¥si Stupavu a v Izbe
revolučných traiíeíí v ZDŠ zoznámili sa s exponátmi zo života
a práe* Jáaa Nálepku v Stupave* V zápise to Pamätnej kaiMy uviedlj
Sme radi, še sme mokli mavštívit a spoznať miesta, káe žil a pra

coval. náš rodák Ján, Nálepka®
Sakujeme MHf v Stupave a riaditeľstvu školy, že nám sprostreákoz
vali besedu so siir. J. Maderom. Sádruhovi Maderovi sme povla^aí
za sp o m i e n ^ o živote a pôsobení Jána Nálepku v tunajšej obei#
Učitelia a zamestnanci Gymnázia kpt® J. Nálepku zo Spišskej Kovej Vsi#
Podpisy prltoanýeh: z 12 podpisov čitateľné: Panielová, Milôáková, Durfeáková, Hollý, -Lešťanová, Sovová, Kollárová®
v

Dna 20. sept* 1977 uskutočnila sa v Äiestnom ZK verejná slávnosť
k neášitýa 65# naroienináÄ kpt# Jána Nálepku, la verejnej sÄnostl
bol prítomný značný počet ob$aaov a žiakov 2DŠ. Slávnostný prejav
poveial sáir® pplk. A. Lovásko, tajomník Baáy obrany pri Okresnom
národnom výbore okresu Bratislava vidiek®
V éeeeabri 1977 došlo na MNV v Stupave pozvanie z MNV v Porube
poá ¥íMorlatOÄ ma slávnosť otvorenia IRT a Izby kpt. Jáaa Nálep
ku na tamojšej 2I)Š. kie rolu 1939 učil Ján Nálekpa po prelození
z Obecnej ľudovej školy v Stupave®
MNV v Stupave aa uvedenej slávností zastupoval Vojtech Bráélyi,
kronikár MWf• slávnosť otvorenia Pamatnej izby bola veľmi dobre
organizovaná, interiéry boli vynikajico vybavené po technickej

i obsahovej stránke# Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia
okresných orgánov OVKSS a ONV, zástupcovia M M , miestnych spo
ločenských organizácií na čele s MV KSS® Prítomní boli súro denci ktp* Jána Nálepku zo Smižian, spolubojovníci Jána Nálep
ku: súdr. Eduard Belaj zo Žiliny, pplk. Vasil. Stanko z Trenč*
Teplíc, Štefan Kuchárek zo Žiliny, pplk. Peter Savka z PreSo
va, s- Anáreg- Iysák, brat padlého spolubojovníka Imricha Lysá*
ka z Brezowice nad Torysou, Ámáret} Huiárk z Košíc a s. Michal
Kuchta, ktorý žije v blízkosti Zemplínskej líravy*.
Celoslovenské m ú z a m družby so 2SS1 a aálepkovskej tradície
zastupovala s. Mária Jakubovičová*
Slávnosť sa uskutočnila v kultúrnom áome v Porube poá Vihorla
tom, slávnostný prejav poveáal s* Ján Kataaéík, tajomník 0? KSS
v programe vystúpili učitelia ©Ja*esu Michalovce a žiaci IV. ZDŠ
v Michalovciach, program mal slávnostný ráz a bol výborne pripripravený.
Obec je usporiadaná, čistá, za zásluhy v SIP vyznamenaná, je
nositelom laám červenej hviezdy z r. 1964*
Budova ZDŠ, ktorej je Pamätná izba inštalovaná je pekná nová
stavba, ma jej priečelí je pamätná tabula pripomínajúca,, že
v r©km 1939 v tunajšej Indovej škole mčil Ján Nálepka#,
Od 16. hoáo, po skončení slávnosti otvorenia Pamätnej izby
bol v hoteli Energetik aa Zeaplíaskej šírave lalší program,
kde bola beseda o živote a boji kpt. Jána Nálepku. Hovorili
spolubojovníci Jána Nálepku* Pozárav za MNV v Stupave poveáal
príomný Y. Eráélyi, kronikár MNV.
Po návrate z tejto milej slanosti* kie sa utvorilo nové streiísšírenia aálepkovskej tradície priebeh slávnosti tlmočil predse
dovi MNV v Stupave s. J. Martinkovičovi vyslaný delegát.
Adresy žijúcich spolubojovníkov odovzdal pre potreby IRT pri
2PŠ v Stupave, afey s menovanými mohli naiviazaf spojenia.

Oslava 60® výročia

¥ 0 S S

v

S t u p a v e .

Ako ¥ celej našej vlasti, tak aj v Stupave rok 197? niesol sa v
znamení osláv 60® výročia VOSR, významného výročia v dejinách So
vietskeho zväzu, významného výročia v dejinách víťazstiev a ispechov národov Sovietskeho zväzu a národov našej

Sssi®

Záväzkové hnutie a pracovné úspechy na všetkých pracoviskách v na
šej vlasti boli prejav©* vlaky národom ZSSR, prejavom oidannosti na
šej KSČ a podpore našich snažení vyjadrených budovateľským it:s ilí»
za splnenie a prekročenie iloh vytýčených XV. zjzaáom KSČ.
Miestna oslava tohoto významného výročia sa uskutočnila v miestnom
kultúrnom dome - ZJC Cement ár za účasti občanov a mládeže Stupavy.
Divadelná sála holá zaplnená a prítomní so záujmom sledovali pro
gram pripravený vedením ZK. Slávnostný prejav predniesol pdpredseda MI? s. JUBr® Vojtech Mader. Vyjadril v nom nasledujúce a^ršlienky:
Dejiny poznajú nemálo významných udalostí, ktoré ovplyvnili J o m Y a nie vývoja ludskej spoločnosti a predurčili osudy celých národov*
Ani jedna z nich neovplyvnila další život Imtstva do takej miery,
ako Velká oktobrová revolúcia roku 197 v Suskm®
Sovietsky ľud, pracujúci Československa a ostatných socialistických
štátov, všetky demokratické a pokrokové sily mieru slávia v týchto
dňoch 60. výročie VOSE, ktorá otvorila nová etapu vo svetových deji
nách, etapu odstránenia vykorisťovania človeka človekom, etapu základ
nej prestavby celého spoločenského života a všeobecnej revolučnej
obrody sveta.
ložhodujácim predpokladom víťazstva socialistickej revolúcie v Rusku
holo vytvorenie revolučnej strany robotníckej triedy, ktorá spojila
vedecký socializmus s masovým robotnícky® hnutím, uviedla do praxe
socialistickej revolúcie a socialistickej výstavby marxistickú teó
riu. Pod vedením leninskej strany a jej vodcu V. I. Lenina rozdrvil
proletariát Ruska buržoázno-statkárske zriadenie. Prvý raz v deji-

nách ľudstva sa boj pracujúcich proti vykorisťovaniu, sociálne
mu a národnostnému útlaku skončil ich úplným víťazstvom* Takto
vznikol prvý socialistický štát na svete#
Októbrová revolúcia znamenala pr edovšet kým obrat v dejincáh
sovietskej krajiny, Zachránila národy Ruska pred katastróforu
a vyviedla ich na cestu skutočne nezávislého ätátm, nezávislého
vývoja, sociálno — ekonomického a kmltúrneho pokroku® Buržoázia
zanechala úbohé áeáiôwfcvo# T roku 1926 bolo v Sovietskom zväze
ešte milión nezameatnancých, ale v roku 1930 boli pracovné úra
dy navždy zatvorené*
Tážené súdružky a súdruhovia, po vítazstve VOSE pripadla soviet
skemu ľmdu čestná, ale naľahká úloha, aby ako prvý razil cestm
ku socializmu a komunizmu*

Plán výstavby socializmu vytýčený

Y.I* Leninom sa musel uskutočňovať v neuveriteľne ťažkých pod
mienkach* Ho, robotníci, roľníci, pracovníci vo vede a kultúre
úspešne zvládli zložitú úlohu socialistickej revolúcie - úlohu
budovateľská* T dôsledku socialitickej industrializácie a kolek
tivizácie poľnohospodárstva, .kultúrnej revolúcie, spravodlivého
a demokratického riešenia národnostnej otázky, sa Sovietsky zvlz
stal silnou socilaistickou mocnoslom®
Tvrdou skpškou pevnosti, sovietskeho štátu bola veľká vlastenec
ká vojaa, ktorá sa skončila zdrvujúcou porážkou najagresívnej šieho a najreakčnejšieho oddielu svetovej buržoázie - hitlerov
ského fašizmu* Týsleiky vojny ukázali, že niet aa svete takých
síl, ktoré v

mohli zničiť socializmus, zraziť na kolená luá

verný myšlienkam marxizmu-leniniziau, oddaný socialistickej vlas
ti a zomknutý okolo svoje leninskej strany*
Sila a životaschopnosť socialistického spoločenstva a štátneho
zriadenia, múdrosť politiky komunistickej strany sa opäť pre svedčivo prejavili v rokoch obnovy vojnou zničeného sovietske
ho hospodárstva#

Za šesťdesiat roko, z ktorých takmer dvadsať pripadá na voj-

.

ny a obnovovanie hospodárstva, zaznamenala sovietska ekoao nika rýchly vzostup® ¥ roku 1976 národný dôchodok S^ietskehp
zväzu bol 65 - krát vyšil než v období predrevolučného Ruska®
Teraz sovietsky priemysel vyrobí za dva a pol dna toľko, koľ
ko sa v Buaku vyrobilo za celý rok 1913* Dnes aa Sovietsky zviz
pripaáá 20 % 'svetovej prí@,yselnej výroby, zatiaľ čo pred re
volúciou to boli iba necelé 4

Sovletefy zväz je vo svete

ma prvom mieste vo výrobe surového železa, ©celej železnej euiy, uhlia, e e » e n t % traktorov* bavlny a mnoho áalších druhov
výrobkov* Dnes vyrába Sovietsky zväz; ma deň toľko elektrickej
energie,, koľko pred revolúciou vyrobilo za celý rok*
Ha základe úspechov v rozvoji etaomiky sa ustavične zvyšovala
a zvyšuje životná úroveň a kultúrna úroveň sovietskeho Imiu*
Beálme úríjmy robotmškov oproti roku 1913 vzrástli 10-násobne
a príjmy roľníctva 14 -násobne* Uskutočnil sa obrovký program
bytovej a občianskej výstavby* Právo na prácu, bývanie, od^yfh,
vzdelanie^ bezplatná lekársku starostlivosť a sociálne zabezpe
čenie nezaručuje les nová prijatá sovietska tístava, ale aj celý
soeiálno-eklonomieký spôsob života* Zabezpečená je skutočná,
rovnoprávnosť žien* Sovietsky zväz má teraz najviac občanov vo
veku nad 100 rokov. la kažiý Bilión soviets^ch občanov pripa
dá §0 ľudí nad 100 rok$v / USA - 15, Francúzsko - 7 /♦
f Sovietskom zväze sa v podstate ukončil prechod na vieobecaé
stredoškolské vzdelanie* Vyše 93 miliónov ľudí Študuje v rôzhych formácii sáilávania* Vynikajúce výsledky dosiahla sovietska
veda, ktorá je teraz v mnohých oblastiach na poprednom mieste*
okrem iného aj v kozmickom výskuae*
Hlavným výsledkom revolučnej pretvárajúcej činnosti sovietske
ho ľudu pod vedení® komunistickej strany za uplynulých 60 rokov
je vybudovanie rozvinutej socialistickej spoločnosti* Na zákla-

áe teórie a praxe rozvinutého socializmu a z hľaiiska dosiahnutia
generálnej perspektívy - vybudovania komunizmu, sa teraz úsilie s
sovietskeho ľudu sústršáuj© na splnenie uznesení XX?. zjazdu Ko
munistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorých cieľom je zabezpeč
šiť nepretržité upevňovanie a rozvoj ekonomickej a obranne j sily
Soviestkeho zväzu, ziokonaľovať socialistické spoločenské vzťahy
a zabezpečiť lalšie napreáwvanie sovietskej krajiny km ko»uaiz»u.
Dnes sovietsky ľud úspešne realizuje veľkolepé programy premeny
všetkých oblastí špecializácia poľnohsppodárstva na základ# ko
operácie, využívania príroiného bojatatva v Západnej a Východnej
Sibíri, investičnej a bytovej výstavby a intenzívneho rozvoja
rozhodujúcich priemyselných odvetví® Dnes vyrastajú v SovietsfeA
zvlze veľké priemyselné komplet, buiuji sa obrovské stavby, ako
mapr* sajansko-smŠesnM- viná elektrárežt kurská jadrová elektrát*
r e % ba jkalsko-» amurská magistrála, plynovod Orenlitirg - zápaáaá
hranica ZSSR, KáMá2 a iné#
Uplynulých 60 rokov sa nieslo v znamení základných preaiea nie
len v sovietskej krajine ale na celo® svete® Oktobrová revolúcia
sa stala začiatkoit revolučného prechotm oá kapitalizmu k socializfi na celom svete.
Revolučné obdobie sveta, ktoré začal Október 1917, pokračovalo
dalšími socialitickými revolúciami* levoltčný proees dosiahol
kvalitatívne nový stupeň vznikla svetovej socialistickej sve
tovej sústavy^ v ktorej sa prakticky realizujú komunistické ideály, myšlienky Oktbtera; život bez vykoriťovaniaa ptlakm, vláda
pracujúceho ľudu, rozvoj; soeialitstiekej ieMokracie, rozkvet
kultúry a vzostup životnej úrotae ľudových más, rovnosť a brat
stvo všetkých nároiov a nároáností®
Socializmus má dnes nesmierny vliv na myšlienky a city stámilió~
>nov ľudí, pretože prináša mier* repiktuje suverenitu, rovnopráv

nosť všetkých krajín, a je oporou nároiom bojujúcim za slobodu
a nezávislosť* f dôsledku nepretržitého rozširovania q prehlbo
vania revolučného procesu sa pomer triednych síl vo svete zrne*nil v prospecfc socializmu®. Pritom ako prevlá^júca tendencia vo
vo svetovej politike našich dní, stále jasnejšie vystupuje lí
nia, ktorej cieľom je zbaviť ľuéstv© hrozby nového svetového
wojnového kanflitta a vojny na záklaie odzbrojenia a rozvoja
všestrannej meizinároimej spolupráee., na záklaie likvidovania
všetkých triem koloniálnej závislosti* Prejavom tejto tendencie
je skutočnosť, že čoraz širšie kruhy svetovej verejnosti uzná
vajú politiku uvoľňovania vo vzťahu aeizi štátmi s roziíelnym
ppoločenským zriadení® a upevňovanie zásad Mierového spolnašínažívaaia v praxi »eázinár©iných vzťahov za jediná správnu cestu#
lozhoáujiciM príaosoa upevňovania a rozvíjaniu tejto tenieneie
j© mierová politika Sovietske!© avíza a svetovej socialitickej

sústavy*
To má za následok, že realitický prístup k mei 2 inároinJ« ©tás-r
ka®. sa ôoraz viac pociťuje a prejavuje v politike mnohých kapi
talistických štátov, ktorých vlánuee kruhy si uvedomujú nezmy
selnosť plánov na vojenské víťazstvo na socializaoa* Z hľadiska
uvoľňovania aeizinároiného napätia, obmedzovania nebezpečenstva
termojadrov vojny a rozvoja vzájomne výhodnej meiziaároclnej spo
lupráce liolo najplodnejšie posledné desaťročie*
ISSZ vychádzajúc z leninskej platformy mierového spolunažívania
štátov s raédiel&ym spoločenským zriadení* a zo skúsenosti mie
rovej zahraničnej politky Sovietskeho zvlzu, na XXV* zjazde v
historickom Programe mieru jašme vytýčila hlavné úlohy praktic
kej činnosti pri upevňovaní medzinárodnej hezpštíĎsti® Ukázala
v ňom reálnu'cestu k likvidácii studenej vojnyf zmierneniu ne
bezpečenstva novej svetovej vojny a k rozvíjaniu mierovej spo
lupráce medzi štátmi.

Život potvrdil aktuálnosľ % realita tohoto programu, ktorého
organickým pokračovaní* a rozvinutím sa stal Program Salšieho
boja za mier a meázinároán# spoluprácu^ za sloboiu a nezávis
losť nároio¥f schválený XX? • zjazdom KSS2. Obzvlášť viiiteľmé
m e n y uvoľňovania napitia a v upevňovaní mieru sa oiohtrali v
v posledných rokoch v Imroúe® Došlo k zlepšeniu vzťahov »eá 2 i
ZSS1 a USA, čo má prvoraiý význam pre upevnenie mieru, zmier
nenie nebezpečenstva novej svetovej vojny a pre vieobecaé o ziravenie medzinárodného ovziušia. V posleáných rškoch sa pod
písalo viacero ioMii, ktoré čiastočne otaaeizili horúčkovité
M b r j e n i e a prispeli k upevneniu iivery medzi štátmi®
1SS2 súčasne vi i£ eelú zložitosť procesu uvoľňovania p e i z m á národaého napitia, ktorý si kliesni cestm v í v p í o ä boji proti
imperialistickej reakcii. Dikazoa toho si aj posledné rokovania
s predstaviteľná vlády USA v Moskve. Agresívne sily sa stále
pokúšajú meizinároiné problémy z pozície sily, zasahovať do
vnútorných vecí socialitiekých štátov, potláčať túžbu nároáob
iných krajín po slofeoáe, demokracii a sociálnom pokroku*
Tieto kruhy sa snažia zintenzívniť Horúčkovité zbrojenie, zvýšuť napitie a rozpitávať ohováračské kampane pri socialistic
k ý krajinám a pokrokový® silám aa celom svete. Ak sa má uvoľ
ňovanie stať nepretržitý®, trvalý® a nezvratným pBceso«! zasa
hujúcim všetky svetadiely, úsilie v boji proti nepriateľom mie
ru

a socializmu je treba znásobiť.

loj za mier, za uvoľnenie meizinároáného napitia je v ý z n a m o u
súčasťou činnosti KSSZ a krajín socialitiekého spoločenstva*
Jedným z hlavných smerirr tohto boja je úsilie zastaviť horúčko#
vité zbrojenie a dosiahnuť odzbrojenie. Konečný® cieľom zostáva
všeobecné a úplné odzbrojenie® Sovietsky zväz súčasne robí
všetko pre dosiahnutie pokroku na jeimotlivýcJt úsekoch cesty

vedúcej k tomuto cieľu# Ušľachtilé ciele sovietskej zahranič
nej politiky prijímajú s veľkým pochopenia a podporou všetky
mierumilovné a pokrokové sily, všetci čefctní a vefi mieru oá_
daní ľútia na celom svete#
Vážené súdružky a súdruhovia, od októbrových iní roku 1917 sa
udialo v sociálnom,, ekonomickom aj politickom živote spoloč nosti XX# storočia mnoho významných udalostí# XX. stor. fri nieslo ľudstvu veľké objavy vo svete vety a tak nie náhodou
ho nazývame ”atómovým”či w kozmický® w. XX. stor# obohatilo
svetovú kultúru a nové Moinoty# A preisa, kel sa pozrieme na
uplynulých 60 rokov,, kel analyzujeme vývin sveta, jeho základ^
né faktory a hyteaé sily, plnáým právom niieme povedať: XX. sto
ročie je storočie Októbra! MyšlienJqf Oktpfera a sily a sily,
ktoré vyvolal k životu, určujú dnes vývoj ľudstva. Socializmus
je prítomnosť Xudfetva - stámilióaov ľudí - komunizmus - budúc
nosť celého ľudstva#
Mať dobrého a verného priateľa,, na ktorého sa možno vžiy sp©ľaksáf, aj v dobách zlých, to je veľmi dobrá.vec# Pre človeka
jetnoltivca aj pre národy. My, občania SSSR máme takého pria
teľa. Je nám Sovietsky zväz, náš osloboditeľ, úriateľ najver
nejší# Mech priateľstvo, bratstvo a spojenectvo našiel národov
s národmi Sovietskeho sv&zu je večméf Iech žiarivé svetlo Veľ
kého októbra prenikne do všetkých kútov nalej planéty, nech za
ženie tmu spiatočníctva, reakcie a vojen, nech prinesie ľudstvu
sociálny pokrok:, spravodlivosť a mier !
Slávnostný pr ejav bol prijatý s potleskom obecenstva v prepl
nenej sále kultúrneho áo»u#
V nasledujúcej časti programu vystúpil v slávnostnom programe
kolektív estrádnych umelcov posádky sovietskych vojakov dislo
kovaných na našom území v Komárne*
Slávnosť 60*. výr. VOSR bola bola veľmi dobre organizovaná a

po olsaMocej stránke bola hodnotná.
Patronát aai estrádnym súborom sovietskych vojakov mali spolo
čenské organizácie Stupavskej cementárne* Zabezpečili dopravu,
pohostenie a priatelké posedenie s členmi siftomt ktoré sa u skmtocnili v kaviarni ZK#

V y h o d n o t e n i e
plnenia volebného programu NF a celo obecného socialistického
záväzku v roku 1977
Vážené sudružky, súdruhovia, vážení prítomní*
treba nás urobiť bilanciu činnosti Wf za rok 1977, teraz aj
za druhý rok tohto volebného■
obdobia®
% poverenia M a y MM? preáklaáám Vám vyhodnotenie plnenia vo

lebného programu NF a nan nav&zujúceho celoobecného socialis
tického záväzku v rota 1977#
So terajšieho volebného programu if z minulého peografiu ako
cudzie akcie prešli:: výstavba 22 triednej 2»DŠ a výstavba síd
liska* Práce na 22 triednej ZDŠ ýokra&ujú podľa, harmonogramu*
Plánom stanovený hrmvá objem výroby v r# 1977 v hoinote 5 mil.
200 tisíc .Kč© bol splnený. Odbor výstavbyf rada MJff. postup
prác na výstavbe Školy sústavne sledujú a kontrolujú*.
Situáciu vo výstavbe sídliska poznáte* Práce na výstavbe síd
liska v súvislosti s uznesením vlády SSR o prednostnom dokon
čená občianskej vybavenosti na sídliskách v Bratislave, kon
krétne v Petržalke,.boli na prechodná dobu pozastavené*
V súčasnom obodobí však výstavba sídliska už pokračuje*
K našim vlastným akciám zapísaným vo volebnom programe NF in
vestičný úsek akcie ** 2 * *

7 akcii zakotvených v našom vo -

lebnom programe, ktoré sa mali zčasti realizovať v r* 1977
nezačalo sa s výstavbou Domu smútku s predpokladaný® čiastko
vým objemom nákladov v sume 1,000®000®- Kčs nezačal® sa v tom
to roku. ani s akciou Cintorín. II* etapa s nákladom 25O.0OO#Kčs. Išlo o ťažiskové akcie investičnej výstavby časti Ztky*
S ich koiikrétnou realizáciou sa nezačalo v tomto roku preto,
lebo nebola zabezpečená projektová pripravenosť stavieb* ONV
preto celkom oprávnaae tieto stavby do investičnej

časti ak

cie Ztky pre našu obec nepojal* V tejto súvislosti treba po**

vedať, že zodpovednosť za projektovú nepripravenost týchto
akcií nesie bývalý veditci odboru výstavby, no nielen m $ ale

.

aj prislušná komisia MNV a v nemalej miere tiež Baáa MM?*
Rada MNV preto, lebo v roku 1976 svojimi kontrolnými opatre
niami v súlade s platnými predpismi na iseku investičnej výstavbi
nezabezpečila práce na projektovej pripravenosti týeht© akcií#
Hedstatky sa odstránili až v priebehu toto roku a treba povedaf, že len zvýšeným úsilím predsedu a tajomníka MNV a nového
vedúceho odboru výstavby#
Pokiaľ iáe o Bom smútku, už je vypracovaná a na prislušnýcz
miestach schválená projektová úloha, je spraovsný súhrnný gene
rálny rozpočet a vykonávacie projekty* Komplexný materiál bol
predložený do rady BNV na schválenie* Bodavateľské práce bude
zabezpečovať .Slovšport*
Salšou zapísanou akciou volebného programu IF na rok 1977 bola
rekonštrukcia budovy pre XV* MÍ# S rekonštrukciou sa nezačalo*
akcia je nesplnená*
Ako viete, na tento účel sme počítali vykúpiť nehnuteľnosti rodinný dom občianty Lidäkovej na Hviezdoslavovej ulici /Mást*/
Úradný odhad nehnuteľnosti urobil z poverenia ONV lek zamestna
nec / 217*000*- Kčs# P* Liíáková však za túto eenm dom predať
■
A

nechce® Je presvedčená, še iom má hodnotu 300*000*- H a * %
týcho príčin sme objekt pre X?*

nezabezpečili a nezabezpečili

sa ani íalši objekty, ktoré sme pre tento účel vytypovali s* Knotková, na Záhradnej ulici* /
Ako viete, dňom 1* januára 197@ došlo k zlúčeniu JRD a ŠM v
Stupave# Budova správy JED, objekt inak vo vlastníctve MNV sa
udoľní* MNV urobil dohodu - zmluvu so ŠM v tomto smere, že dnom
13* 3* 1978 objekt uvoľnia pre potreby MNV a v tomto objekte po
nutných úpravách a rekonštrukcii sa zriadi Materská škola IV*

Z investičnej akcie M Z " sa splnila v r. 1977 len akcia osvetle

nia hádzanárskeho ihriska v hodnote diela 1,500.000*- Ičs. Zvýše
ným úsiliu na záver t*r. poáarilo sa nám urobiť krátky plynový spoj
na Saterj kolónii, predtým dodávatesky krátky plynový spoj na Slo
venskej ulici a v Zemanskej ulici® Z Ďalších akcií treba spomeniť
vypracovanie technickej dokumentácie vrátane rozpočtu na ipravu
Budovateľskej ulice.
Ha realizáciu akcií vo volebnom programe SF v r« 1977 hol na tento
rok prijatá celoobecný socialistický záväzok. Stého hodnota bola
3, 693.000.- Kčs, bol podložený 956 individuálnymi a 15 kolektívny
mi záväzkami.
I*re spomínané už príčiny / aerealizácia Domu smútku, cintorín II.
etapa, M§ I?.. / soc. záväzok v investičnej Časti akcie n Z P* ae~
bol splnený* Ma akcii M osvetlenie hádzanárskeho ihrikska w sa od«*
pracovalo 2§30 brigádnických hodia, vytvorilo sa dielo v hodnote
160®.000.- Kčs¥

neinvestičnej časti akcie * % w záväzok sme nielen splnili, ale

aj prekročili, hoci sa nerealizovali všetky akcie celoobecného sociai
listického závďzku. Je to danné najmä neplánovanými akciami, ako bo
lo vybudovanie detského ihriska na sídlisku v prestore Molcovna,
500 birgád. hodín / opravou a rekonštrukciou sociálneho a hygienic
kého zariadenia v areáli štadióna, malým parkom na rohu Fučíkovej
ulice, pripravovanom úpravou parku pred závodom ZI3KP® ZávlzJqr tu
predstavovali hodnotu 1, 255*000.- Kčs, skutočnosť 2,446.100.- Kčs®
Z akcii v neinvestičnej časti * Z ,r sme nerealizovali opravu parku

préi MKT, pred obchoiai Klenoty, vybudovanie detského ihriska na
Bezručovej ulioi* Ideová štúdiu tohto detského irhisla sme neádvno
schválili na rade USf a Qkcia je zaradená do plánu akcií MZM na ternto*» rok#
Celoobecný socialistický závitok na iseku iiasovo- organizačne j, kul-

tárnej a politickej práee sme dosiahli dobré výsledky. Plánované
úlohy boli splenené, ba vysoko prekročené*
0 dobrej práci ¥ tomto smere svedčí vydarená mohutná prvomájová
oslava * manifestácia, akcia usporiadané w ZK, napr.í otvorenie
Mesiaca ÍSP ¥ oktobri 1977 s veľkou účasťou občanov, la niekto
rých verejných schôdzach

však bolo prítomných len 74 občanov.

Vážené súdružky a súdruhovia, vieme všetci v e M dobre, že v na
lej obci máme dosť a nie aalých problémob. Sizuácia v predajniach
Zdroja, prípgkou vodovodu, plynoŕikééia niektorých ulíc, osvetle
nie v obci, dokončovania®. asfaltovania ciest, úpravy chodníkov,
úprava priestranstiev, skrášľovania aobce - atSPráea pre M V , pre poslancov MKRf je doslova na kažion, krokm.
Pritom musíme doháňať zameškané® 0 to ťažšia, náročnejšia práca
nás čaká v touto rota# pôjde o to, aby sme sa vedome nedopúšťali
chýb a nedostatkov, aby sme praowali cieľavedome* so zápaľou. pre
prácu a s pocitom zodpovednosti za nám zverené útoky#
Zaväzuje nás k tomu naša poslanecká funkcia, zodpovednosť voči
voličom* občanom nalej Stupavy*
Iech sa nám práca v 'novo® roku 1978 darí lepšie, ako v roku 1977Prejav predsedu MNV s# J. Martinkoviča prítomní poslanci vypo
čuli
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záujmom* Myšlienky zpreáaesenélio prejavu stali sa pod

kladom pre živú áiskuaiu na gaseŕinuií pléna HKf.

Prejav predsedu MM? s# Jozefa Marti a oviča aa plenártto®
sasaáimtl fflf dna 20® cLec* 1977*
101c 1977# v ktoro* slávnostne spomenieme i©* výročie VOSR,
Ja rokom zvalenej aktivity prácujicieM aa pracoviskách ako
aj spoločenských organizáeiáeh II a ▼ or^inoch noci a správy
v aáreériýcli Akroch*
Preéseda MM? w -.-tupave na zasadnutí pléna If sshrnul v preh£a~
d© činnosť Uf?# tívieáoli fálení poslanci, súárušky a súiruho**
via* f© všeobecných voľbách i© jBastupiteľs’
íých ©rgáaof v^et kých stupňov, ktoré boli v ortôtori min. » J c % bôle zvolených
50 poslancov clo n 3ho 13IV, oproti 40 m minulého volebného ob~
áolii* la ustanovujúcom plenárnom žsaaaénutí Illf iaa 19# novem
bra 1976 bola zvolená 13 členná raia M M , U

komisií, ZPOZ m

VĽK / ?bor pr® občianske záležitosti a Vf m r luiovej kontroly*
fretci poslanci MM¥, Qkrem platených funkcionárov pracujú v
jednotlivých komisiách*. f- komisiách Šalej pracujú I neposlahei a aktivisti z radov občanov v počte 3®i*

v tomto obéobí

je za nami prwý rok činnosti nášho volebného w->bbdobia, je po
trebné, aby ©a© ghmimtilí našu doterajšiu činnosť, činnosť
jednotlivých orgánov ififf, komisií a občlaneKyeh výbehov*

Poki-'A* Ide n Badu MNV, moino jetaossnačne poveiaf, že činnosť
laéy je dobrá* laia 11# j3 složaaá 2 vysoko fundovaných členov*
kto#, majú všetky predpoklady k úspešnému riadeniu práce poslan
cov, orgánov MN? a vitae úloh, ■
kt©r^ Ii3? i jeh© ©rginy musia
sa bez ..räovať a plniť, líčaoť n : ssasadnutiach laáy je veľtei šobm
rá* Weúčasť je spôsobenú lan vo volal višnych prípadoch, resp*
pre c!ior©btt® laiía Slf v celku rok 1977

vrátane dnešného lasati-

nuria uskutočnila 29 schôdzi* Po jednej absencii sali súdr*
ď* Martinkvoči, Br. f. da^er a ielena Slezáková* Po dvoch obsenciácfc mali s# Ing Beleš, H e i n o v á

a s# ľ ftriflík*

Po troch absenciách mali súár* !r* Á* Moza, 1* Mortcová a s. i*
b
Neradovič* Po íturoch absenciách mali súr* I#* Kórea, Ing* Pr<*~
k®š*

Po piatich absenciách mali súár* P* Irál a súir* Ing*

Kvsková sedem absencií# Súdr* P# Král a s. In&* KVaková boli
dlhšiu dobu chorí a na liečení# Hada IHIf vždy bola uznášania schopná a schopná dôsledne rieflť a zabezpečovať úlohy nastole
né v programe jednotlivci* schôdzí lOfV*
Za prvý rok našej Slanosti od volieb bolo uskutočnených s čine š**
ným zasadnutia sedem plenárnych schôdsí*

100 % účasť na zasadá

nutiach pléna majú poslanci* Inc. *?áa Bele i, Drahomíra iaklevá,
Antónia fiurajková, foaáš tiraabllčka, Ladislav Kndijowský, Bože
na Klelnová, Štefan Iíriflik, Jozef MartirócvoiÔ, Br* fojteeh Ma*»
der, s* Mackovičová, Németh, Peši, foiuch, Xng* Prokeš, lag Ve
selý, Stankovský, Sabllca* íáli, £kroranová9 frepáéová, ?aaelý r*
Po t» ^nej absencii mali ©údr* á* Balu , Ing# Belel Ladislav* Ing*
A. Baréš, F r # Filipekt á* Gama, Är* 'Hanečka, Holúbek, Jedenásty,
Koreň, Rleo, Král, lalrovinský, Moricová, Maaaasová, NeraáoviS,.
lácová, 1* Blegáková,,. Br# M* Swrovka, írvaMlc, Uhrová* falinovŠ
a Volets*

Po dvoch absenciách: s* M* 0©rbár, Ing* Kvaltová, Br* Moza, Sekol,:
Po troch absenciách! s* Barášové, I* siesáková* >

% uvedného j® visieť, že poslanci ai uvedomujú dôležitosť ple
nárnych schôdzí IflfV, ale nielen to, ale i alrtívne na zasadnutiach
vystupujú a vyjadrujú ©a a zaujímajú svoje stanoviská k úlohám
a problémom* Salčím ukazovateľom dobrej práce poslancov je "i :ch
iéast a poôiel v činnosti koalsií#
Ma základe rozooni materiálov z komisií uožno konštatovať, ie
po uplyunuti jedného roka práce veBai dobre pracujú komisie pre
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, komisia Ichraay
verejného poriadku a výbor ľucobej kontroly* 2a nimi vlak ne jak

.

úodstatne nezaostávajú komisia sociálna a séravotaá, feytová a
M I » komisia pre obchod a cestovný ruX., ikolská a kultúrna k o 

misia* konala pri plán a výstavba*
Sťaženú úloha majú komisia pre alácal: a t ?lovýchovw a J opravná
komisia, Tieto kor;icic pracujú u nás l^n prv# rok. HapriaJc urŠi
tým ťažkostiam s oboznamovaním sa s pr^nlematiko::, aj v týchto
koaisiáefi sa práce? rosbielia f e M

dobre®

f el.-o& ..-dkežitým člktiosi ¥ súístcve 117 sú Občianske výbory,
f mažej obci sme ich v prvom štvrťroku t.r* zvolili #* Občianske

výbory majú významné postavenia v sústave aktívov II?f pretože sú '
j.xl&nja aktívom voleným občanmi n*. verejných zhromaždeniach •
Svojou činnosťou by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou maaovopolitickej a organizátorskej práce II? a preto e ich poslania v y - ,

plýva najmä, š© mali by oboznamovať občanov s uzneseniami pléna
M

a Hady M W t pomáhať pri zabezpečovaní úloh iff, ako eon ul p o r

vedal najmä v politickovýchovnej a organi zát orskej činnosti a
pri plnení úloh, ktorá la zverí plenárnae schôdza alebo B ad a ;4Sf®
fialej úzko spolupracovať .s poslancami MM? a pomáhať ia v činnosti
vo volebnom obvode a sústavne opolupracovať s orgánmi a organizá
ciami Uf# Ked chceme posudzovať činnosť našich Občianskych výbo
rov z vyššieho aspektu, nedá sa jednoznačne povedať,

£3

by vo

všetkých smeroch už plnili svoje poslanie* f a Jcrátkj čas od ich
zvolenia prakticky sa aai nadá obsiahnuť tá širokú paletu úloh,
ktosvi majú zabezpečovať a plniť, lala Ml? pre uľahčenie činnosti
0¥ vstala zásady pre činnosť 0¥ aplikované na na r;e po^aianky a
situáciu# fialej pov@j*ila s* 5® Neradoviča, mhy udržiaval opera**
tívn^ a živý styk s prcaaedaiai O? a u^-aerňoval Ich činnosť v sú
lade so Zríaci &i:i, kôoré vytýčila Rada Mlf#
lata M W a a svoj-jj s e M d s í dna 9. dec. 19?? o * r m iných úloh

zaoberala ©a činnsťou Uf aa prítomnosti ich predsedov.

■

Bolo konštatované* ako s o b u ž povedal* la Občianske výbory sa-Ôali pracovať, bud$ v f-a'-: eotfí potrebné venovať i ® zvýšenú po*
ZQTnmt a 3tar^etIivosť hlavne p o tej s t r á n k e , aby s a naučili

systematicky a plánovitá pracovať, spolupracovať s poslancami
Ml?, závodní, ibštltuciarii e s občanmi v kruhu svojej pôsobnoo-

ti jednotlivých $fečian$fych výborov#
'••ác’
rullcj a m l i r u h o v i a , so® p r e s v e d č e n ý , ž e Ktart d o p r v é h o r o k a
Ri'"ho v o l e b n é h o o b d o b i a b o l d o b r ý ,
nos ť dobre,
volebného

v e d o m é s ú s i ú l o h , ktoré n á s calcajÉ. ? r o k o c h n á š h o

obdobia#

fciPÍÄ«tf íScí ¥ ifgkftj o p o l u p r á c l ■
výborov,

orgány If začali svoju š in -

_c h p o s l a n c o v ,

b«is»sJcy#

o b č a n o v tu.l t*j o b c e p o d v e d e n í a mičich ? t r s n n £ c * q ? c h o r »

gánov vytýôená úlohy budeme dôsledne zabezpečovať s

nasledujúcich J&esi&eicli

a

plniť i v

rokoch nášho -äolebného o b i o b i a #

:pr 'vu predsedu Hli? ;-rltoxmí poslanci ^ pozornosťou vypočuli*
s

vedomí®. e a s t ne splniť úloh;* r o z p r a c o v a n é plánmi p r á c e 1? a a

jodnotllfé o?>0obií* rtuikôného obdobia na rok;' 191C ~ 1930#

