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Čitateľom Staroturianskeho spravodajcu
želáme šťastie, zdravie a úspechy
v novom roku 2008 a ďakujeme

za priazeň a spoluprácu...
Redakčná rada
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Vážení spoluobčania
Rok sa s rokom

stretol a my sme
opäť o rok starší, o
rok je starší aj leto−
počet a všetci začí−
name ôsmy rok tre−
tieho tisícročia. Je
to čas želaní a pria−
ní− medzi tými naj−
bližšími i tými na
pracovisku, na uli−
ci, čas želaní a pria−
ní predovšetkým
dobrého zdravia,
šťastia, radosti a
spokojnosti. Stáva−

me sa tak trocha optimisti v tomto zvláštnom čase a
už realita prvých dní nás presvedčí, že ani budúce
obdobie nebude ľahké, že nás neobídu starosti a
problémy, že sa nám nevyhnú straty i mimoriadne
udalosti. To všetko prináša život a to častokrát bez
nášho vedomia, či možností čosi ovplyvniť, čosi zvrá−
tiť. Musíme byť aj na tieto životné situácie pripravení,
vedieť stať sa odolní i imúnni voči menej prívetivej
tvári života. Nesmie nás nikdy opustiť nádej, viera i
sila meniť veci k lepšiemu− pre seba, najbližších, pre
svoje okolie, pre naše mesto. A v tomto veľa záleží i
závisí na každom jednom z nás bez ohľadu na výš−
ku príjmov, či objemu materiálnych statkov. Pretože
to najvzácnejšie a najdôležitejšie sa nedá kúpiť−
okrem zdravia je to i porozumenie, tolerancia, po−
chopenie situácie toho druhého... Ako málo niekedy
treba ku kráse života, ku kráse každej jeho chvíle.

Nestrácajme čas i sily na zmenu toho, čo nemô−
žeme ovplyvniť, stále je ešte veľa toho, čo ovplyvniť
môžeme. Medziľudské vzťahy patria medzi atribúty ,
ktoré môže veľa pokaziť a naopak− urobiť z obyčaj−
nej chvíle chvíľu sviatočnú, nezabudnuteľnú. Možno
obyčajný pohľad, či pozdrav so známym či nezná−
mym človekom je predpokladom i základom budú−
cej vzájomnej ústretovosti, porozumenia, ochoty. Ako
často nás život „preveruje“− niekedy v banálnych si−
tuáciách sa odhaľujú charaktery – v tom dobrom a
niekedy aj v tom menej dobrom. Ako často sme po−
mysleli na to známe− čo nechceš, aby činili tebe,
nečiň ostatným− a zostalo iba pri pomyslení!

Práve začiatok nového roka je vzácnou a jedi−
nečnou príležitosťou zamyslieť sa a skúsiť v novom
roku aspoň niečo „ po novom“ v našom myslení i
konaní. Urobiť akúsi imaginárnu hrubú čiaru za tým
nedobrým, za tým na čo by sme chceli, či mali za−
budnúť. Aby ten nadchádzajúci rok bol skutočne lepší,
musíme preto aj každý z nás niečo urobiť. Iba tak sa
premenia naše želania na skutočný pocit, že je nao−
zaj lepší...

Vážení spoluobčania,
chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v končiacom

roku činili v mysli i konaní tak, že pocítili úctu i vďaku
svojho okolia. Činili tak i pre dobro a rozvoj našej
Starej Turej.

Do nového roku 2008 vám všetkým želám dobré
zdravie, veľa šťastia, lásky, rodinnej pohody, pracov−
ných a osobných úspechov...
Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá

Vo štvrtok 13. decembra 2007 o
15. hod sa uskutočnilo vo veľkej za−
sadačke Mestského úradu Stará
Turá IX. riadne zasadnutie mestské−
ho zastupiteľstva. Zasadnutia sa
zúčastnili 11 poslanci. Rokovanie
otvorila primátorka mesta Ing. Anna
Halinárová.

V úvode rokovania navrhla pri−
mátorka mesta stiahnutie materiálu
Rokovací poriadok MsZ, nakoľko
krátko pred rokovaním boli obdrža−
né pripomienky k danému materiá−
lu, ktoré sa vzhľadom na časovú tie−
seň nedalo do neho zapracovať.
Uvedený materiál bude predmetom
budúceho rokovania zastupiteľstva.

V rámci riešenia majetkových zá−
ležitostí poslanci schválili nasledov−
né žiadosti:

− žiadosť spoločnosti MAHRLO,
prevádzka Stará Turá o odkúpenie
nehnuteľností na Ul. Ľ. Podjavorin−
skej pri polyfunkčnom objekte,

− žiadosť pani Jany Škyrtovej, tr−
vale bytom Stará Turá o odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu 4534/
380676 z pozemku parc. č. 45/52 –
bytovka na ul. Mierovej,

− žiadosť spoločnosti PREMAGAS,
s.r.o., Stará Turá o vysporiadanie, vý−
kup a následný odpredaj nehnuteľ−
ností pre výstavbu novej výrobnej
haly, poslanci zároveň uložili MsÚ
uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na uloženie inžinierskych
sietí do uvedených pozemkov a tak−
tiež možnosť spätného odkúpenia
zvyšných častí pozemkov pre južný
obchvat mesta za cenu, za ktorú im
boli pozemky odpredané,

− žiadosť pani Boženy Ješkovej,
trvale bytom Stará Turá o zriadenie
vecného bremena,

− návrh majetkového oddelenia
na majetkovo−právne vysporiadanie
pozemkov priemyselnej zóny podľa
geometrického plánu č.720−140/
2007 v časti intravilán.

Nebola schválená žiadosť pána
Mareka Hulmana a pána Vlastimila
Andu, trvale bytom Stará Turá o od−
kúpenie skladu s pozemkom. Na
uvedenú nehnuteľnosť bude vypísa−
né verejné ponukové konanie.

Mestské zastupiteľstvo sa v ďal−
šej časti venovalo rokovaniu o vše−
obecne záväzných nariadeniach
mesta, v rámci neho boli schválené
3/5 väčšinou prítomných poslancov
nasledovné nariadenia mesta:

− Všeobecne záväzného nariade−
nia mesta Stará Turá č. 11/2007−Nar.
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Stará Turá,

− Všeobecne záväzného nariade−
nia mesta Stará Turá č. 12/2007 –
Nar. o miestnych daniach na území
mesta Stará Turá,

− Všeobecne záväzného nariade−
nia mesta Stará Turá č. 13/2007 –
Nar. o podmienkach určovania a vy−
berania dane z nehnuteľností na
území mesta Stará Turá,

− Všeobecne záväzného nariade−
nia mesta Stará Turá č. 14/2007 –
Nar. o miestnom poplatku a za ko−
munálne odpady a drobné staveb−
né odpady na území mesta Stará
Turá,

− Všeobecné záväzné nariadenie
Mesta Stará Turá č. 15/2007−Nar., kto−
rým sa mení a dopĺňa VZN č.5/1995−
Nar. o Územnom pláne mesta Stará
Turá, o regulatívoch a limitoch využi−
tia územia a zásadách pre ďalší roz−
voj mesta Stará Turá v znení neskor−
ších zmien a doplnkov tohto VZN,

− Všeobecne záväzného nariade−
nia mesta Stará Turá č. 16/2007 –
Nar., ktorým sa mení VZN č. 2//2007−
Nar. o poskytovaní finančnej pod−
pory pre narodené dieťa.

Poslanci prerokovali informácie o
očakávanom plnení rozpočtu m. p.
o.: INFOTUR, DK Javorina a Tech−
nických služieb a mesta Stará Turá.
Rozsiahla časť rokovania patrila časti,
v ktorej poslanci schválili rozpočet
mesta a jeho príspevkových organi−
zácií, na obdobie rokov 2008−2010.

V ďalšej časti rokovania mestské
zastupiteľstvo schválilo:

− návrh pre stanovenie výšky ceny
samostatných hnuteľných vecí pre za−
radenie do drobného dlhodobého
hmotného majetku nad 5 000,− Sk
od 1. 1. 2008 v rozpočtových a prí−
spevkových organizáciách mesta,

− materiál Zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií Mestské−
ho zastupiteľstva Stará Turá,

− návrh termínov zasadnutí mest−
skej rady a Mestského zastupiteľstva
Stará Turá pre rok 2008,

− Dodatok č. 1 k zriaďovacej listi−
ne mestskej príspevkovej organizá−
cie DK Javorina Stará Turá,

− informáciu z kontroly príjmov a
výdavkov za I. – III. štvrťrok 2007 v
spoločnosti Lesotur a z opätovnej
kontroly poskytovania dotácií za rok
2006 z rozpočtu mesta Stará Turá,

− návrh plánu činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2008.

MsZ prerokovalo petíciu občanov
mesta Stará Turá „Za detské ihris−
ko“, ktorú podali občania mesta Sta−
rá Turá bývajúci v lokalite nad Chi−
ranou v Starej Turej, v tejto súvis−
losti uložili poslanci zaslať písomné
stanovisko členom petičného výbo−
ru vo veci vybavenia petície.

Záver rokovania patril návrhom a
otázkam poslancov.

Po naplnení programu primátor−
ka mesta rokovanie MsZ ukončila o
19.45 hod.

Bc. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Slovenský pohár v love kaprov
voľným spôsobom O pohár
primátorky mesta Stará Turá

− tradičné rybárske preteky na vod−
nej nádrži Dubník I. pri Starej Turej .
Trojdňové podujatie láka nielen špor−
tových rybárov, ale aj milovníkov ry−
bolovu do nádhernej prírody v okolí
vodnej nádrže. V rámci podujatia sa
podávajú rôzne špeciality z rýb. Ter−
mín konania: 2. – 5. 5. 2008, MO SRZ
Stará Turá, Ing. Juraj Gavač, tel.
0 905 644824, e−mail:mosrzst@post.sk

Podjavorinská päťdesiatka
− turistické podujatie pre peších i

cyklo sa koná od r. 1974 v najkraj−
šom mesiaci v roku – máji. Dĺžku tra−
sy a jej obtiažnosť si môže každý zvoliť
podľa svojich schopností (10, 20, 30,
50 km, cyklo 65 km), každá však pre−
svedčí o krásach kraja v okolí Starej
Turej, jeho prírodných či historických
dominantách. Organizátorom poduja−
tia je Klub slovenských turistov Stará
Turá. Termín konania: 21.5.2008, Ing.
Vlastimír Čepela, Hurbanova 156/74,
916 01 Stará Turá, Tel. 032/ 775 2246,
0905 734 199, fax. 032/776 39 62, e−
mail: vlastimir_cepela@chirana−medi−
cal.sk, www.kstst.sk
Staroturiansky jarmok − 18. ročník

 – je tradičným a najrozsiahlejším
podujatím v meste. História jarmokov
v tomto meste siaha do 17. stor., keď
kráľ Leopold I. udelil Starej Turej prá−
vo konať trhy a jarmoky. Tradícia jar−
mokov bola obnovená v r. 1992 v
rámci podujatí konaných pri príleži−
tosti 600. výročia prvej písomnej
zmienky o meste. Za krátku dobu si
toto podujatie získalo pozornosť a
obľubu širšieho okolia mesta. Viac
ako 300 predajcov a rôzne sprievod−
né podujatia tvoria pestrý a nenapo−
dobiteľný kolorit lákavej jarmočnej
atmosféry. Termín konania: 13. −
15.6.2008, MsÚ Stará Turá, SNP 1/
2, 916 01 Stará Turá, Ján Mikláš,
tel.032/776 30 74, 09050446984, fax.
032/776 42 76, e−mail: me−
dia@staratura.sk, msu@staratura.sk

Slávnosti bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine

− stretávanie sa dvoch národov a
národností na dominante Bielych
Karpát −Veľkej Javorine má vyše 150
ročnú históriu. Aj po rozdelení spo−
ločného štátu má toto nepolitické pod−
ujatie úprimnú a bezprostrednú at−
mosféru, celodenný program je vy−
plnený predovšetkým kultúrnym
programom. Súbory, skupiny i jed−
notlivci rôznych žánrov z obidvoch
strán hranice prezentujú to, čo mali
a majú obidva národy spoločné. Sú−
časťou podujatia v prekrásnej prírod−
nej scenérii sú rôzne sprievodné
akcie − hry a súťaže pre deti, predaj
tradičných výrobkov a suvenírov.
Podujatie sa koná v poslednú júlovú
nedeľu a jeho usporiadateľom sú

obce a mestá zo slovensko − české−
ho pohraničia pod záštitou krajov−
Zlínskeho, Juhomoravského, Tren−
čianskeho a Trnavského. Termín ko−
nania: 27.7.2008, MsÚ Stará Turá,
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, Ján
Mikláš, člen prípravného výboru,
tel.032/776 3074 , 0905446984, fax.
032/776 42 76, e−mail: me−
dia@staratura.sk

TRIATLON
− pozývame Vás na XX. ročník Sta−

roturanského triatlonu v krátkom triat−
lone. Na tomto podujatí radi uvítame
aj rekreačných a začínajúcich špor−
tovcov. Miesto konania: Stará Turá −
rekreačné stredisko Dubník − výbežok
do jazera (požičovňa člnov) asi 200
m od autokempu. Dĺžka tratí: − pláva−
nie 750 m − cyklistika 20 km − beh 5
km. Trate pretekov: Plávanie − v jaze−
re Dubník z miesta štartu po ostrov a
späť. Cyklistika − prevažne po cestách
2. triedy Stará Turá − Vaďovce − Kos−
tolné − Hrašné − Dubník za plnej pre−
mávky. Jazda v závese povolená.
Prekročenie stredovej čiary sa potres−
tá červenou kartou! Beh − dva okruhy
okolo jazera. Termin konania:
13.8.2005, Július Eisele, Hurbanova
156/72, 916 01 Stará Turá, tel:032/
7752580, 7762868 www.kstst.sk

Preteky na Veľkú Javorinu
− Preteky sú určené pre amatér−

skych cyklistov bez licencie. DIS−
CIPLÍNY: Časovka na V. Javorinu:
(bez ohľadu na druh bicykla) po ces−
te, štart po jednej minúte. Cieľ Holu−
byho chata. Dĺžka trate 8500m, pre−
výšenie 600 m. Preteky na horských
bicykloch: hromadný štart, cesta a
terén na trase Podkozince − Salaš
po žltej značke na V. Javorinu. Cieľ
pri vysielači. Dĺžka trate 8600 m, pre−
výšenie 650 m. Termín konania:
10.9.2008, Július Eisele, Hurbanova
156/72, 916 01 Stará Turá, tel:032 /
7752580, www.kstst.sk

Pamätníkmi Bielych Karpát
− turistické podujatie určené pre

nenáročných je venované spomien−
ke na udalosti počas SNP. Cieľ 15
km pochodu je v lesoch pod hrebe−
ňom Bielych Karpát pri bunkri vo
Vetešovom jarku. V časoch Povsta−
nia sa v ňom ukrývali a ošetrovali
ranení partizáni. Podujatie sa koná v
polovici októbra na pamiatku parti−
zánskeho veliteľa gen. I.D.Dibrova,
veliteľa II. Stalinovej partizánskej bri−
gády, ktorý padol v horách Veľkej
Javoriny a jeho mohyla sa nachá−
dza na hrebeni poblíž jej vrcholu.
Organizátorom podujatia je Detská
organizácia FÉNIX Stará Turá, KST
Stará Turá a mesto Stará Turá. Pod−
ujatie sa koná od r. 1996.

Termín konania: 11. 10. 2008, Ing.
Peter Ištoňa, SNP 266/1, 916 01 Stará
Turá, tel. 0907 702 767, e−mail:
tomst@szm.sk                           áš

Najvýznamnejšie akcie poriadané v Starej Turej v r. 2008
BOLI SME PRI TOM!

Dňa 1.12.2007 o 19.00 hod. sa v Koncertnej sieni Sloven−
ského rozhlasu uskutočnil Slávnostný galavečer spojený s
vyhlásením výsledkov súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2007“
V programe, ktorý bol pripravený pod umeleckým vede−

ním Petra Dvorského, účinkovali Alena Heribanová, Capella
Istropolitana, Cigánski diabli a finalisti celoslovenskej spe−
váckej súťaže Petra Dvorského „Slávik Slovenska“.

Projekt Samospráva a Slovensko bez bariér sa od roku 1999
uskutočňuje tradične pod záštitou vysokých ústavných činiteľov
a európskeho komisára za Slovenskú republiku Jána Figeľa.

Záštitu nad slávnostným Galavečerom prevzali páni Mi−
lan Hort a Viliam Veteška, podpredsedovia Národnej rady
Slovenskej republiky, Róbert Fico, predseda vlády Sloven−
skej republiky a Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slo−
venskej republiky.

Záznam slávnostného Galavečera budú vysielať miestne
a regionálne televízie v období vianočných sviatkov. Počas
programu bolo zverejňované číslo účtu „Slovensko bez ba−
riér“, na ktorý môžu fyzické i právnické osoby poukázať
finančný príspevok:

Účet „Slovensko bez bariér“, číslo účtu: 630454138 / 0900
z ktorého hlavní organizátori združení v Správnej rade Účtu
poskytujú príspevky na úhradu nákladov spojených s od−
straňovaním bariér v byte, rodinnom dome zdravotne postih−
nutých občanov alebo v inštitúcii, ktorá slúži pre uspokojo−
vanie ich duchovných, kultúrnych, alebo edukačných po−
trieb a výkonu pracovnej činnosti.

Na záver Galavečera európsky komisár za Slovenskú
republiku Ján Figeľ poďakoval organizátorom a členom Správ−
nej rady za ich doterajšie úsilie, slávnostne uzavrel V. ročník
súťaže a vyhlásil VI. ročník súťaže Samospráva a Sloven−
sko bez bariér 2008.

Ceny súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“ sú
udeľované v nasledovných kategóriách: „Mesto, obec v Slo−
venskej republike“, „Samosprávny kraj v Slovenskej repub−
like“, „Médium alebo donor“

Výsledky hodnotila komisia zložená z členov Správnej
rady „Účtu Slovensko bez bariér“ a nezávislých odborníkov.
Boli udelené nasledovné ocenenia: Hlavná cena a ďalšie tri
Ceny bez uvedenia poradia v kategórii „Mesto, obec v Slo−
venskej republike“, ďalej Cena v kategórii „Samosprávny kraj
v Slovenskej republike“ a Hlavná cena v kategórii „Médium
alebo donor a v kategórii bola udelená jedna Cena, jedna
Mimoriadna cena a jedno Čestné uznanie.

Ceny a čestné uznania
Kategória obce a mestá: Hlavná cena: − mesto Prešov
Cena bez určenia poradia: − mesto Nitra, obec Moravany

nad Váhom, mesto Vrútky.Čestné uznanie: − mesta Parti−
zánske, Spišská Nová Ves, Malacky, Nemšová

Diplom za účasť v súťaži: − mestá Stará Turá, Brezová
pod Bradlom, Banská Bystrica, Skalica, Trnava, Zlaté Mo−
ravce, Veľký Meder.

Kategória VÚC: Cena − Košický samosprávny kraj. Čest−
né uznanie: Žilinský samosprávny kraj. Kategória médiá: Cena
− STV – za relácie „Televízny klub nepočujúcich“, „Cesty
nádeje“ a „Família“. Mimoriadna cena: − Jozef Urblík – za
pätnásťročný cyklus „Televízny klub nepočujúcich“

Čestné uznanie: − TV mestskej časti Bratislava − Ružinov
– za cyklus dokumentárnych filmov „Nevidené príbehy“ reži−
séra Ladislava Munka

Ocenenie pre naše mesto osobne na galavečere prevza−
la primátorka mesta Ing. Anna Halinárová.                     áš



Výdavky v tis. Sk:            

Por. č. Popis položky Rozp. 
r.2007 

Očak. 
plnenie 

Rozpočet 
r.2008  

     
A. Bežné výdavky spolu 113 202 104 134 112 983 
13. Samospráva, požiarna ochrana 24 310 23 191 Sk 25 235 

  - pracovníci mzdy  9293 10 211 
 -                  odvody a DDS  3469 4 162 
 -                  sociálny fond   120 132 
 - funkcionári mzdy  2657 2 747 
                     Odvody a DDS  643 645 
 - príspevok na stravovanie  415 420 
 - odmeny poslancom, členom komisií, dohody 

o vykonaní práce 
120 170 

 ZOS – energie, údržba, materiál  450 600 
          - mzdy, odvody, príspevky  610 570 
 OS    - mzdy, odvody, príspevky  1700 1 720 
 - informačný systém  700 580 
 - spravodajské vysielanie  0 380 
 - knihy, časopisy, školenia  200 200 
 - posudky, audit  150 140 
 - doprava – PHM a servis  220 253 
 - oprava a údržba  164 100 
 Energie :    

               voda                                           
 70 70 

                plyn  350 370 
                el. energia  190 190 
 - poštovné  350 350 
 - TELECOM  200 80 
 - Orange  170 250 
 - všeobecný materiál  300 175 
 - služby   200 200 
 - reprezentačné  100 100 
 - nájomné  170 170 
 - požiarna ochrana  190 250 

14. Mestská polícia 5 859 5 376 6 302 
 - mzdy  3200 3 650 
 - odvody a DDP  1200 1410 
 - sociálny fond   32 55 
 - stravné  122 136 
 - mzdy a odvody kamerový systém  410 468 
 - PHM a údržba  132 135 
 - výzbroj a výstroj  100 100 
 - kancelárske potreby  9 10 
 - informačný systém  18 15 
 - energie ( voda, plyn, elektrina )  80 158 
 - telef. poplatky  33 35 
 - školenia a ostatné poplatky  40 130 

15. Majetok mesta 8 650 1 000 2 896 
16 Transfer Technické služby 20 860 20 860 21 090 
17. Transfer INFOTURU 540 540 0 
18. Transfer DK Javorina 2 039 2 039 2 500 
19. Bežné transfery na prechod kompet. 46 275 46 275 49 459 
20. Sociálne zabezpečenie 586 450 600 
21. Kultúra 300 330 400 
22. Transfery 2 040 2 040 2 350 

 - telovýchova a šport   2150 
 - Nadácia ŽIVOT   100 
 - ostatné dotácie   100 

23. Administratívne poplatky a dane 50 150 150 
24. Iné výdavky  1 010 1 200 1 000 
25. Úroky 683 683 1051 

 - za  - za úver na výstavbu 39 byt. jedn.  473 473 
 - za úver na výstavbu 22 byt. jednotiek  75 75 
 - za úver na námestie  135 503 
 - za úver na tepelné hospodárstvo  0 0 
     

Por. č. Popis položky Rozp. r.2007 Očak. plnenie Rozpočet 
r.2008  

     
B. Kapitálové výdavky spolu 38 943 20 683 61 641 
26. Realizácia stavieb 30 227 10 872 51 666 
27. Transfery príspevkovým organizáciám 930 930 2 000 
28. Transfery rozpočtovým organizáciám. 2 900 2 700 1 900 
29. Nákup nehnuteľného majetku 3 500 4 500 5 500 
30. Nákup hnuteľného majetku 728 1 000 320 

 - kamerový systém MsP   250 
 - software - PAM   70 

31. Úroky 427 450 255 
32. Ostatné kap. výdavky 231 231 0 

     
C. Finančné operácie 5 671 5 671 2 937 
33. Splácanie istín 5 071 5 071 2 937 

 - úver 39 bytových jednotiek  593 593 
 - úver 22 bytových jednotiek  486 486 
 - úver námestie  1 500 1 500 
 - úver tepelné hospodárstvo  2 100 0 
 - leasing  392 358 

34. Finančné a majetkové vklady 600 600 0 
     
 Výdavky spolu 157 816 130 488 177 611 
 Príjmy - výdavky 2 500 14 864 0 
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MsZ schválilo rozpočet mesta
Hovorí sa, že po Ústave SR je zákon o štátnom rozpočte

najdôležitejším zákonom v našom štáte a určite nemožno
namietať. A v samospráve, teda aj v našom meste, je určite
jedným z najdôležitejších materiálov rozpočet mesta. Po roz−
siahlej príprave a sérií pripomienkových konaní sa „zrodil“
návrh , ktorý posúdila mestská rada, ktorá odporučila tento
materiál na rokovanie MsZ. Poslanci na svojom poslednom
tohtoročnom rokovaní rozpočet mesta Stará Turá schválili.

Komentár k rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2008
Pri zostavovaní rozpočtu na roky 2008−2010 sme vychádzali z

medziročného avizovaného nárastu podielových daní MF, čo pre
rok 2008 znamená 8,5 %− ný nárast (5,3 mil. Sk). Súčasne s tým
sme brali do úvahy prechod národnej meny na menu EUR. Vzhľa−
dom na to sme pripravili nové návrhy VZN, týkajúce sa určenia
miestnych daní a poplatku a dane z nehnuteľností, čo znamená
zvýšenie príjmu v roku 2008 o 4,6 mil. Sk. Pri rozhodovaní o tomto
roku sme vychádzali predovšetkým z toho, že tieto príjmy sa od
roku 2004 nemenili, pričom s nimi súvisiace výdavky neustále rást−
li, zaťažovali mestský rozpočet a v druhom rade z toho, že najbliž−
šie dva roky sa nebudú smieť meniť z dôvodu neprípustnosti zaťa−
žiť občana SR prechodom na menu EUR.

B. Kapitálové príjmy spolu 34 890 21 981 21 661 
9. Granty a transfery 21 274 7 872 12 236 
10. Príjem z predaja kapitálových aktív 13 616 14 109 9 425 

     
C. Finančné operácie  spolu 1 692 300 28 341 
11. Úver 0 0 8 000 
12. Prostriedky  prevedené 

z mimorozpočtových fondov 
1 692 300 20 341 

Príjmy v tis. Sk    

Por. č. Popis položky Rozpočet    Očak. Rozpočet 
  r.2007 plnenie r.2008 

     
A. Bežné príjmy spolu 123 734 123 071 127 609 
1. Daň z príjmov fyzických osôb 59 854 59 854 65 182 
2. Miestne dane a poplatky 8 500 8 334 10 628 
 - daň za užívanie verejného priestr.  140 150 
 - daň za psa  156 173 
 - daň z ubytovania  88 100 
 - poplatok za vývoz TKO  6 100 8 400 
 - správne pop.  1 850 1 805 

3. Daň z nehnuteľností 8 290 7 500 10 680 
4. Úroky z domácich úverov, 

pôžičiek a vkladov 
450 600 400 

 - z účtov a termínovaných vkladov  0 0 
 -  výnosy z cenných papierov  491 290 
   109 110 

5. Príjmy z vlastníctva 15 818 16 312 12 356 
 - Technotur s.r.o.  12 391 8 206 
 - Lesotur s.r.o.  3 000 3 200 
 - TVS Trenčín  294 300 
 - z konania jarmoku  627 650 

6. Transfery v rámci verejnej správy 24 918 24 967 25 313 
 - prenesené kompetencie na 

školstvo 
 22 822 23 239 

 - matrika  258 270 
 - sociálne zabezpečenie – ZOS  725 800 
 - vojnové hroby  10 10 
 - školský úrad  346 350 
 - stavebný poriadok a životné 

prostredie 
 292 305 

 - hlásenie pobytu občanov 
a register 

 100 104 

 - cestná doprava  14 15 
 - chránené dielne  200 40 
 - menšie obecné služby  200 180 

7. Granty 150 150 150 
8. Ostatné 5 754 5 354 2 900 
 - odvod zo stávkových kancelárií  60 60 
 - vlastné príjmy ZOS a OS  360 370 
 - vlastné príjmy školstva  2 020 2 030 
 - podiel na zisku  300 100 
 - kofinancovanie  - projekt cyklo. 

trás 
  219 

 - ostatné  2 614 121 

 Príjmy celkom 160 316 145 352 177 611 



Celkové Náklady plánovaných stavieb na roky 2008, 2009, 2010 v Sk
P. Názov stavby náklady z toho na rok 2008 z toho na rok 2009 z toho na rok 2010
č. stavby Rozpočet Dotácie Úver Rozpočet Dotácie Úver Rozpočet Dotácie Úver

v Sk mesta Sk Sk mesta Sk Sk mesta Sk Sk

1 Kompostáreň mesta Stará Turá (stredisko separ. 
odpadu Tehelňa) 11 826 946,0 591 347,3 11 235 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Kruhová križovatka Husitská - SNP cesta II/581, Stará 
Turá 11 000 000,0 11 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Parkovisko pri BD č.3265 Stará Turá 4 500 000,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Modernizácia tepelného hospodárstva 15 739 000,0 7 739 000,0 8 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Viacúčelové ihrisko 1 500 000,0 500 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Prestavba a modernizácia ZŠ na ul.Komenského 56 472 000,0 600 000,0 0,0 0,0 5 647 200,0 25 112 400,0 0,0 0,0 25 112 400,0 0,0

7 Rekonštrukcia a nadstavba budovy MsÚ St.Turá 10 000 000,0 800 000,0 0,0 0,0 9 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Rozšírenie cintorína na ul.Husitskej Stará Turá 20 600 000,0 5 700 000,0 0,0 0,0 5 700 000,0 0,0 0,0 5 000 000,0 0,0 0,0

9 Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Parkovisko na ul.Hurbanovej v Starej Turej 3 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200 000,0 0,0 0,0

11 Parkovisko pri drogérii 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0
12
12 Celkom: 137 837 946,0 31 430 347,3 12 235 598,7 8 000 000,0 22 047 200,0 25 112 400,0 0,0 9 700 000,0 25 112 400,0 0,0

NEZARADENÉ  STAVBY 

P. Celkové Náklady plánovaných stavieb na roky 2008, 2009, 2010 v Sk
Názov stavby náklady z toho na rok 2008 z toho na rok 2009 z toho na rok 2010

č. stavby Rozpočet Dotácie Úver Rozpočet Dotácie Úver Rozpočet Dotácie Úver
v Sk mesta Sk Sk mesta Sk Sk mesta Sk Sk

1 Rekonštrukcia stoky "D" - ul.Mýtna 10 937 530,0 1 093 753,0 9 843 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Meštianka - Prestavba ZŠ 15 125 101,500 1 512 510,150 3 418 900,0 0,0 7 666 000,0 0,0 2 527 691,4 0,0

3 Stará Turá-Trávniky -Vodovod 48 246 000,0 4 824 600,0 43 421 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Kanalizácia Mesta Stará Turá-SO 02 Trávniky 33 601 641,6 3 360 164,2 30 241 477,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Kanalizácia Mesta Stará Turá-SO 03 Dubník I., SO 04
Dubník II. 18 819 964,00 1 881 996,4 16 937 967,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu : 126 730 237,1 12 673 023,8 103 863 522,0 0,0 7 666 000,0 0,0 0,0 0,0 2 527 691,4 0,0

Úprava rozpočtu zo dňa 14.12.2007 Vypracovala: Ing.Jana Mináriková

do rozpočtu odd. výstavby a ÚP MsÚ Stará Turá na roky  2008, 2009,  2010 sú podmienené dotáciou z fondov EU

Rozpočet odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá na roky 2008, 2009, 2010
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V príjmoch z vlastníctva predpokladáme zníženie najmä u spo−
ločnosti Technotur , s.r.o. v dôsledku skončenia odpisovania tech−
nologických zariadení a ukončenia splácania úveru pre tepelné
hospodárstvo.

V ostatných bežných príjmoch neočakávame výraznejšie zmeny.
V kapitálových príjmoch je predpokladané zvýšenie v grantoch,

kde sme dostali dotáciu na kompostáreň z environmentálneho fon−
du vo výške 11 mil. Sk a uvažujeme s ďalšou dotáciou na multi−
funkčné ihrisko vo výške 1 mil. Sk. V príjmoch za predaj kapitálových
aktív predpokladáme pokles o 4,4 mil. Sk predovšetkým s ohľadom
na skutočnosť, že mesto nebude mať k dispozícii (nepotrebný ne−
hnuteľný majetok) majetok v takom rozsahu ako v roku 2007.

Vo finančných operáciách sa uvažuje s úverom vo výške 8 mil. Sk
na rekonštrukciu tepelného hospodárstva (KVS 12), pričom v zmysle
zákona č.583/2004 Zb. úvery nie sú príjmom. Z toho dôvodu na vykry−
tie rozpočtového schodku vo výške 20,3 mil. Sk budú použité prostriedky
z peňažných fondov, ktorých výška sa za rok 2007 očakáva na úrovni
25 mil. Sk (rezervný fond 10,2 mil. Sk a prebytok hospodárenia 14,8
mil. Sk). Celkové príjmy tak dosiahnu 177,6 mil. Sk.

V oblasti bežných výdavkov uvažujeme zvýšenie výdavkov na
osobné náklady (mzdy funkcionárov, zamestnancov, mestskej po−
lície, opatrovateľskej služby a ZOS) o 4% vyplývajúce zo zákona.

V ostatných výdavkoch na samosprávu sme rozpočtovali oča−
kávanú úroveň roku 2007.

V majetku mesta sú zahrnuté výdavky na opravu a údržbu ma−
jetku mesta vo výške 500 tis. Sk, geometrické plány a znalecké
posudky 500 tis. Sk, kolkové známky 200 tis. Sk, nájomné za po−
zemky 120 tis. Sk, návrhy na vydanie osvedčenia, spracovanie
územného plánu mesta 1000 tis. Sk, nákup hnuteľného majetku
200 tis. Sk, pasport komunikácií 150 tis. Sk, poistné 126 tis. Sk,
akontácia na nákup automobilu 100 tis. Sk

Bežné transfery na prechod kompetencií zahŕňajú výdavky na
školské a predškolské zariadenia.

V sociálnom zabezpečení kryjeme prevádzkové náklady na klu−
by dôchodcov, príspevky na ich kultúrnu činnosť, jednorazové fi−
nančné výpomoci pre starých občanov a pre rodinu s deťmi, fi−
nančná podpora pre narodené dieťa.

V kultúre sú zahrnuté výdavky na ZPOZ, časopis, príspevky na

kultúrnu činnosť. Návrh na zvýšenie je pre vytvorenie monografie
o meste.

Príspevok pre telovýchovu a šport zahŕňa dotácie na činnosť
športových klubov včítane futbalového klubu a prevádzku areálu
štadióna a ďalšie dotácie, ktoré budú spĺňať podmienky pridelenia
podľa VZN č.11/2007−Nar. o poskytovaní dotácií.

V časti kapitálových výdavkov sú do navrhovaného rozpočtu za−
radené len investičné akcie so zabezpečeným financovaním, resp.
spolufinancovaním. Ide o akcie, ktorých rozpis s celkovými nákladmi
na realizáciu, včítane spôsobu a výšky krytia nájdete v tabuľkovej
prílohe. Ostatné možné investičné akcie sú zaradené do zásobníka
s tým, že v prípade úspešnosti zabezpečenia spolufinancovania (en−
viro fond, fondy EÚ) budú zaradené do rozpočtu roku 2008 prostred−
níctvom zmeny v priebehu roka. Na financovanie z vlastných zdro−
jov bude použité časť prostriedkov RF, ktorého výšku očakávame na
úrovni 25 mil. Sk (zostatok z minulých rokov 10,2 mil. Sk a tvorba za
rok 2007 z prebytku hospodárenia vo výške 14,8 mil. Sk).

Transfer príspevkovým organizáciám je určený na kapitálové vý−
davky pre Technické služby a to na nákup nevyhnutnej strojnej tech−
niky (podrobne je rozpísaný v návrhu rozpočtu Technických služieb).

Transfer rozpočtovým organizáciám vo výške 1,9 mil. Sk je ur−
čený školským a predškolským zariadeniam na rekonštrukcie.

V nákupe nehnuteľného majetku uvažujeme s vykupovaním
ďalších pozemkov, najmä v lokalite pod Chiranou s cieľom zabez−
pečiť vlastníctvo mesta v súvislosti s uvažovanými investičnými
akciami ako je Odkanalizovanie Dubníka I., Kanalizácia a vodovod
Trávniky, ďalšie možné rozširovanie priemyselnej zóny a v ne−
poslednom rade s plánovanou výstavbou južného obchvatu mes−
ta. Okrem toho sú sem zaradené výdavky na spracovanie ÚP mes−
ta a na pasport komunikácií Dubník I.

Časť finančných operácií zahŕňa splácanie istín úverov prijatých
v predchádzajúcich rokoch. Predpokladaný úver 8 mil. Sk na re−
konštrukciu tepelného hospodárstva ráta s uzatvorením takých
podmienok, ktoré umožnia jeho splácanie minimálne od roku 2009.

V položke leasing je zahrnuté splácanie automobilu Octávia z
roku 2007 a súčasne s uvažovaným novým automobilom (Roam−
ster) od 4/2008.

Ing. Iveta Petrovičová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Ing. Jana Mináriková, ved. odd. výstavby MsÚ



6. Staroturiansky spravodajca č. 1 − január 2008www.staratura.sk

Ako pokračuje realizácia projektu
kompostárne v našom meste

V predchádzajúcich období sme Vás, občanov, in−
formovali o tom, že naše mesto získalo finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na realizá−
ciu projektového zámeru – Rozšírenie separácie (pa−
pier, sklo, plasty) do priľahlých osád a zavedenie se−
parácie biologicky rozložiteľného odpadu v celom
meste.

V dnešnom čísle Vás chceme informovať o tom,
ako sa tento projekt postupne realizuje. Hneď po
podpise Zmluvy medzi Mestom Stará Turá a Minis−
terstvom životného prostredia začali prebiehať výbe−
rové konania na dodávky jednotlivých vecí, ktoré sú
súčasťou celého projektu.

Máme tým na mysli všetko od nákupu zberných
nádob cez výstavbu kompostárne, výrobu identifikač−
nej tabule, hydrogeologický prieskum, nákup zber−
ného vozidla až po nákup strojného a technického
zariadenia pre kompostáreň a tiež aj výrobu letákov
a informačného materiálu.

Do konca tohto roku budú vybratí takmer všetci
dodávatelia vyššie uvedených položiek. Niektorí do−
dávatelia už postupne začali plniť svoje dodávateľ−
ské termíny.

Napr. nádoby na bioodpad a na separovaný od−
pad boli dodané už koncom roku 2007.

Časť informačných letákov je už v tlači a v súčas−
nosti by mala byť už aj vo Vašich domácnostiach. V
letáku je presne rozpísané, čo do ktorého kontajnera
patrí a čo naopak v ňom nesmie byť (upravenú verziu
tohto letáku uverejňujeme aj v tomto čísle Starotu−
rianskeho spravodajcu).

Dodávka kombinovaného stroja na zvoz, drvenie
a premiešavanie kompostu je plánovaná na január
2008. Tento stroj chceme začať hneď aj využívať pri
odvoze a spracovaní konárov z orezov drevín.

Súčasťou projektu sú tiež stavebné práce. Tieto by
sa mali začať hneď na jar 2008. Kompostáreň bude
stáť v areáli bývalej tehelne, hneď vedľa Strediska
dotrieďovania. Toto Stredisko už funguje vyše dvoch
rokov. Chceli by sme docieliť, aby si občania zvykli
svoj odpad odovzdávať priamo v tomto Stredisku.
Pokiaľ nemajú možnosť takýto odpad priviezť, je možné
objednať si jeho odvoz.

Medzi poslednými dodávkami by mala byť dodáv−
ka zberného vozidla na zvoz odpadu. Termín doda−
nia tohto vozidla vyplývajúci zo Zmluvy je júl 2008.

Celý projekt musí byť uzavretý do konca augusta
2008. Dovtedy musia byť všetky výdavky zúčtované a
celý projekt musí začať fungovať.

Ak všetko bude dobre vychádzať, my chceme za−
čať so separáciou bioodpadu už skôr.

Chceme začať postupne zavádzať separáciu len v
niektorej časti mesta a postupne zapájať aj ostatné
časti vrátane sídlisk.

Na tejto ceste nás určite bude stretať ešte veľa
problémov, ktoré sa budeme snažiť riešiť a odstraňo−
vať. Určite však budeme potrebovať aj porozumenie,
trpezlivosť a hlavne spoluprácu Vás všetkých, obča−
nov.

Ak by sa nám nepodarilo dodržať stanovené množ−
stvá vyzberaných druhotných surovín, museli by sme
časť dotácie vrátiť. Celkovo ide o dotáciu vo výške 11
mil. Sk.

Dúfame, že k takémuto kroku nebude nutné pri−
stúpiť.

Tešíme sa na spoluprácu.
Ing. Jana Vráblová, TSST

PAPIER
Patrí sem − noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, lepenka, kartóny

škatule z tvrdého papiera (rozrezané a zložené tak, aby sa do kontajnera zmestilo čo
najviac).

Nepatrí sem − umelá hmota, špinavý či mastný papier, stanioly, celofán, hygienické
potreby.

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:
 Na sídliskách sa papier zbiera do modrého kontajnera. Vyváža sa 1x za týždeň

– deň vývozu podľa potreby.
 V rodinných domoch sa papier zbiera do modrých vriec. Vyvážajú sa 1x za

mesiac podľa rozpisu. Zber do vriec by sme chceli postupne zameniť za zber do
modrých kontajnerov. Pri niektorých rodinných domoch môžu občania využiť na zber
papiera už rozmiestnené modré kontajnery.

 PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTÓNOVÉ OBALY (tetrapaky)
Patrí sem − PET fľaše − biele, zelené, modré a farebné fľaše od minerálok a

malinoviek (aj s uzáverom a etiketou), plastové obaly z drogérie (šampónov, mydiel,
čistiacich prostriedkov), nápojové kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, džúsov,
vína... Upravte ich stlačením a zátku uvoľnite!!

Nepatrí sem − vyššie napísané plastové obaly so zbytkami obsahu, plastové tašky
a vrecká, tégliky od jogurtov, masla... – nemáme na ne zatiaľ odberateľov.

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:
 Na sídliskách sa papier zbiera do žltého kontajnera. Vyváža sa 1x za týždeň –

podobne ako papier.
 V rodinných domoch sa papier zbiera do žltých vriec. Vyvážajú sa 1x za mesiac

podľa rozpisu – podobne ako papier.
 SKLO
Patrí sem − poháre od zaváranín, fľaše biele, zelené a farebné, fľaštičky od kozme−

tiky, okenné / tabuľové sklo.
Nepatrí sem – vyššie napísané sklenené obaly s obsahom, keramika, žiarivky,

porcelán, kovové uzávery, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, obrazovky...
Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 Jednotný systém zberu pre sídliská aj rodinné domy – sklo zbierame do zele−
ných kontajnerov. Vyvážajú sa podľa potreby cca 1 x za 2−3 mesiace.

 KOVY
Patrí sem − konzervy, plechovky, kovové vrchnáky, hliník, staré hrnce, kovový šrot...
Nepatrí sem – vyššie napísané kovové obaly so zbytkami obsahu
Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 Na sídliskách nie je na to samostatný kontajner. Kovy ukladajte vo vlastných
obaloch vedľa kontajnerov na zmesový odpad. Odváža sa pravidelne 1x do týždňa –
vždy pondelok (ak je sviatok tak nasledujúci deň).

 V rodinných domoch sa kovy zbierajú do papierových alebo čiernych vriec.
Vyvážajú sa 1 x za mesiac podľa rozpisu.

BIOODPAD
Patrí sem − lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín (korene, listy, kvety...), kúsky

konárov z kríkov a stromov (narezané, posekané − nie veľké!), odpadové ovocie
(prekladané suchším materiálom ako je lístie..), zvyšky zeleniny a ovocia (z čistenia
zemiakov, mrkvy, ohryzky...), zvyšky hotových jedál (zvyšky ako napr. zemiaky,
ryža, kávová usadenina, čajové vrecká – v žiadnom prípade nie zvyšky živočíšneho
pôvodu ako mäso, kosti...).

Nepatrí sem – tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá,
mliečne výrobky, iné odpady (plasty, kovy, sklo...).

Spôsob zberu a frekvencia vývozu:
!!! ZBER BIOODPADU ZAČNE AŽ V DRUHEJ POLOVICI ROKU 2008 !!!
 Na sídliskách sa bioodpad bude zbierať do hnedého kontajnera. O začiatku

zberu a vývozu budete včas informovaní.
 V rodinných domoch sa bioodpad bude zbierať do hnedej nádoby. O začiatku

zberu a vývozu budete včas informovaní.
 Do toho času sa bude ešte organizovať zber zeleného bioodpadu 2 x do roka

zdarma a počas roka na objednávku.
 NEBEZPEČNÝ ODPAD (NO)
Patrí sem − televízory, chladničky, práčky, počítače, tlačiarne, videá, mikrovlnky,

rádiá, žiarivky, akumulátory, farby, oleje...
Spôsob zberu a frekvencia vývozu:

 Jednotný systém zberu pre sídliská aj rodinné domy – 2 x do roka organizujú
Tech. služby zber NO bezplatne. Termín zberu vám oznámime v Staroturianskom
spravodajcovi a Mestským rozhlasom.

 Počas roka môžu obyvatelia sídlisk a rodinných domov:
 bezplatne odovzdať v Stredisku separovaného zberu v areáli bývalej tehelne
 za poplatok si objednať odvoz v Technických službách
 pri kontajneroch budú Tech. služby zberať NO pravidelne 1 x do týždňa – vždy

v pondelok (ak je sviatok tak nasledujúci deň).

SEPAROVANÝ ZBER v meste Stará Turá bude pokračovať aj v roku 2008

AKÝ ODPAD SEPAROVAŤ? AKO ODPAD SEPAROVAŤ?
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 PNEUMATIKY
Patrí sem – pneumatiky osobných a nákladných automobilov bez dis−

kov
Celoročne môžu obyvatelia sídliska a rodinných domov:

 bezplatne odovzdať v Stredisku separovaného zberu v areáli býva−
lej tehelne

 objednať si odvoz v Technických službách za poplatok podľa Cen−
níka služieb

VEĽKOROZMERNÝ ODPAD
Patrí sem – starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky, kočiare...
Spôsob zberu na sídliskách a v rodinných domoch:

 2 x do roka je bezplatný zber veľkorozmerného odpadu (apríl a
október).

 počas roka je treba nahlásiť odvoz v Technických službách za
poplatok.

 Pri kontajneroch budú Tech.služby zberať veľkorozmerný odpad
pravidelne 1 x do týždňa vždy v pondelok (ak je sviatok tak nasledujúci
deň).

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patrí sem – odpady z prestavby bytových jadier, loggií, okien, dverí,

stavebná suť...
Spôsob zberu na sídliskách a v rodinných domoch:

 Odvoz takéhoto odpadu vždy nahláste v Technických službách!!!
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do kontajnerov!!!

NA ZÁVER NAŠA PROSBA:
Občania, využite možnosť uloženia svojho odpadu priamo v Stredisku

separovaného odpadu v areáli bývalej tehelne: Pondelok – piatok: od 7.00
– 13,30 hod. V inom termíne vždy po dohode na tel.č. 0905/254 350 –
Hargaš, 0905/889 324 – Vráblová.

Nakoľko je otvorený v našom meste zberový dvor (Stredisko separo−
vaného odpadu), kde je možné doviezť veľkoobjemový odpad, dochádza
ku zmene vývozu objemného odpadu traktorom.

Vývozový deň odvozu odpadu traktorom od kontajnerových státí bude
1 x do týždňa − vždy v pondelok (ak je sviatok tak nasledujúci deň).

V inom termíne vždy po dohode na tel.č. 0905/254 350 – Hargaš,
0905/889 324 – Vráblová.

V prípade, že odpad nebude nahlásený, Tech.služby ho nevyvezú.
Pôvodca odpadu bude zistený a pokutovaný podľa platných zákonov
Mestskou políciou až do výšky 5000 Sk.

Ak uvidíte niekoho ako ničí zberné nádoby, zakladá „čierne skládky“
alebo spaľuje odpad, ohláste to na Mestskej polícii na t.č. 7760077.

Ak budú preplnené nádoby na odpad a na separovaný odpad, alebo
potrebujete viac informácií z oblasti odpadov kontaktujte:

Technické služby Stará Turá na t.č. 776 32 15 alebo e−mailom −
tsst@tsst.sk                                                Jana Vráblová, TSST

Ako pokračuje realizácia projektu kompostárne
v našom meste

V predchádzajúcich období sme Vás, občanov, informovali o tom, že
naše mesto získalo finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na
realizáciu projektového zámeru – Rozšírenie separácie (papier, sklo, plasty)
do priľahlých osád a zavedenie separácie biologicky rozložiteľného odpa−
du v celom meste.

V dnešnom čísle Vás chceme informovať o tom, ako sa tento projekt
postupne realizuje. Hneď po podpise Zmluvy medzi Mestom Stará Turá a
Ministerstvom životného prostredia začali prebiehať výberové konania na
dodávky jednotlivých vecí, ktoré sú súčasťou celého projektu.

Máme tým na mysli všetko od nákupu zberných nádob cez výstavbu
kompostárne, výrobu identifikačnej tabule, hydrogeologický prieskum, ná−
kup zberného vozidla až po nákup strojného a technického zariadenia pre
kompostáreň a tiež aj výrobu letákov a informačného materiálu.

Do konca tohto roku budú vybratí takmer všetci dodávatelia vyššie
uvedených položiek. Niektorí dodávatelia už postupne začali plniť svoje
dodávateľské termíny.

Napr. nádoby na bioodpad a na separovaný odpad boli dodané už
koncom roku 2007.

Časť informačných letákov je už v tlači a v súčasnosti by mala byť už
aj vo Vašich domácnostiach. V letáku je presne rozpísané, čo do ktorého
kontajnera patrí a čo, naopak, v ňom nesmie byť (upravenú verziu tohto
letáka uverejňujeme aj v tomto čísle Staroturianskeho spravodajcu).

Dodávka kombinovaného stroja na zvoz, drvenie a premiešavanie
kompostu je plánovaná na január 2008. Tento stroj chceme začať hneď aj
využívať pri odvoze a spracovaní konárov z orezov drevín.

Súčasťou projektu sú tiež stavebné práce. Tieto by sa mali začať hneď

na jar 2008. Kompostáreň bude stáť v areáli bývalej tehelne, hneď vedľa
Strediska dotrieďovania. Toto Stredisko už funguje vyše dvoch rokov.
Chceli by sme docieliť, aby si občania zvykli svoj odpad odovzdávať pria−
mo v tomto Stredisku. Pokiaľ nemajú možnosť takýto odpad priviezť, je
možné objednať si jeho odvoz.

Medzi poslednými dodávkami by mala byť dodávka zberného vozidla
na zvoz odpadu. Termín dodania tohto vozidla vyplývajúci zo Zmluvy je júl
2008.

Celý projekt musí byť uzavretý do konca augusta 2008. Dovtedy mu−
sia byť všetky výdavky zúčtované a celý projekt musí začať fungovať.

Ak všetko bude dobre vychádzať, my chceme začať so separáciou
bioodpadu už skôr.

Chceme začať postupne zavádzať separáciu len v niektorej časti mes−
ta a postupne zapájať aj ostatné časti vrátane sídlisk.

Na tejto ceste nás určite bude stretať ešte veľa problémov, ktoré sa
budeme snažiť riešiť a odstraňovať. Určite však budeme potrebovať aj
porozumenie, trpezlivosť a hlavne spoluprácu Vás všetkých, občanov.

Ak by sa nám nepodarilo dodržať stanovené množstvá vyzberaných
druhotných surovín, museli by sme časť dotácie vrátiť. Celkovo ide o
dotáciu vo výške 11 mil.Sk.

Dúfame, že k takémuto kroku nebude nutné pristúpiť.
Tešíme sa na spoluprácu.                Ing. Jana Vráblová, TSST

Technické služby Stará Turá prajú všetkým občanom pevné
zdravie, radosť, spokojnosť a veľa šťastia v celom roku 2008.

Kalendár zberu vyseparovaných odpadov na rok 2008
V tomto roku budeme zberať druhotné vytriedené suroviny
z rodinných domov v tieto dni:

10.1.2008 10.7.2008
14.2.2008 14.8.2008
13.3.2008 11.9.2008
10.4.2008 9.10.2008
15.5.2008 13.11.2008
19.6.2008 11.12.2008

POZOR!!! ZMENA!!!
Vývoz separovaného odpadu sa bude vykonávať v určené
dni už od 7.00 hod. (v minulosti sa vykonával zber až
v popoludňajších hodinách – po 15.00 hod.)

Separované odpady: papier, PET fľaše (fľaše od minerálok
a malinoviek), nápojové kartónové obaly (tetrapack obaly
od mlieka, vína, džúsov), plastové obaly z drogérie (obaly
zo šampónov, čistiacich prostriedkov...), kovy, pneumatiky
Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel.č. 776 32 15
                                                   Ing. Jana Vráblová, TSST

Komentár
K zvýšeniu ceny za odvoz odpadu muselo nutne prísť z viacerých

dôvodov:
− Cena za úložné odpadu na skládke z roka na rok stúpa a množ−

stvo vyvezeného odpadu zostáva na rovnakej úrovni i napriek separá−
cii, ba dokonca má aj stúpajúcu tendenciu (cca 2500 t za rok sa
odvezie nenávratne na skládku).

− Ceny vstupov rastú (napr. pohonné hmoty).
Ďalšou z príčin zvýšenia ceny je nutnosť investícií do odpadového

hospodárstva.
Ak chceme, aby naše mesto mohlo plniť všetky povinnosti vyplýva−

júce zo zákona o odpadoch (separácia bioodpadu, zber nebezpečné−
ho odpadu, rozvoj separácie ako takej...) a mohlo poskytnúť občanom
čo najväčší komfort pri separácii... je nevyhnutné investovať nemalé
finančné prostriedky do obnovy strojového parku, do úprav a opráv
Strediska dotrieďovania separovaného odpadu v areáli bývalej tehelne,
do nákupu väčšieho množstva nádob na separáciu, do vážiaceho
systému... a celý rad ďalších nevyhnutných náležitostí súvisiacich s
rozvojom odpadového hospodárstva v našom meste. Všetky tieto in−
vestície budú zaraďované do nákladov postupne, pretože nie je možné
uspokojiť všetky potreby naraz.

Na záver chceme len upozorniť, že cena za odpad je pre občana
1,50 Sk / na jeden deň.                                                    TS ST
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Dom kultúry Javorina organizuje
− autobusový zájazd do Bratislavy Novej scény na muzikál Fidlikant

na streche. Réžia: Jozef Bednárik. Účinkujú: Marián Slovák, Štefan
Kožka, Eva Matejková, Soňa Valentová, Daniela Kufelová, Karin Ola−
sová, Marián Labuda ml., Lenka Barilíková. Termín: 30.1.2008. Popla−
tok: 640,− Sk

− autobusový zájazd na Novú scénu Bratislava na kriminálnu ko−
médiu Šialené nožničky. Divácky hit a bomba dnešných svetových
javísk, exkluzívne prvé uvedenie na Slovensku. Zábava a napätie, vtip
a bláznivé situácie. Prekvapenia na každom kroku. Neočakávané roz−
uzlenie a odzbrojujúca pointa. Humor vychádzajúci z konverzačného
iskrenia, situačnej prepracovanosti a hereckej improvizácie. Divák sa
nestačí čudovať – a popritom sa výborne zabáva. Účinkujú: Š. Kožka,
P. Kočiš, J. Mistrík, J. Hrčka, J. Valocká, K. Olasová. Termín: február
2008. Poplatok: 430,− Sk

Záujemcovia o uvedené zájazdy sa môžu prihlásiť na sekretariáte
DK Javorina, tel. 7763366

Z dôvodu maľovania veľkej sály sa v mesiaci január nepremieta.

e−mail: dkstaratura@zoznam.sk

BELETRIA
Hamzová, M.: Šepkanie osudu
Ďuranová,M.: Nikdy nie je neskoro
Robertsová, N.: Tanec s hviezda−
mi, 2. diel trilógie Ostrov troch sestier
Robertsová, N.: Tanec s ohňom, 3.
diel trilógie Ostrov troch sestier
Greene, T.: Závistlivý mesiac
Evansová Porterová: Osudové stret−
nutie
Hannahová, K.: Letný ostrov
Kürthy, I.: Čakajte, ste v poradí...
Trevor, W.: Príbeh Lucy Gaultovej
Miano, S.: Encyklopédia snehu

DETEKTÍVKY
Gerritsenová, T.: Posledný svedok
Cornwellová, P.: Riziko
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Cawthorne, N.: Najväčší tyrani a
diktátori v dejinách
Watsonová, L.: Kresba
Owen, Ch.: Papierové inšpirácie
MLÁDEŽNÍCKA NÁUČNÁ
LITERATÚRA
Mallard, N.: Ponorky
Watsová, C.: Prírodné katastrofy
Watsová, C.: Záchranári
Hornby, H.: Futbal

Dom kultúry Javorina Vás srdečne pozýva
dňa 26. januára 2008 na

FAŠIANGOVÝ PLES.
Hudba: NON STOP z Myjavy. Miestenky v hodnote

300,− Sk (večera + pol litra vína) si môžete zabezpečiť
už teraz na sekretariáte DK Javorina.

Krátky kultúrny program:
ZUŠ Kunovice + ZUŠ Stará Turá

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne pozýva na

Kopaničiarsky ples
dňa 2. februára 2008
Hudba: NON STOP

Miestenky v hodnote 290 Sk (večera + 1 l vína)
si môžete zabezpečiť u E. Adámkovej, tel. 7764430,

alebo na sekretariáte DK tel. 7763366

Záslužný čin mladých umelcov
Dňa 8.12.2007 sa konal v modlitebni Cirkvi bratskej s dobro−

voľným vstupným vstup voľny a výťažok bol venovaný pre potre−
by rodiny Ďurigovej. Na koncerte zazneli diela od svetozná−
mych autorov, mladí umelci z troch cirkvi v našom meste pred−
nášali básne, o. i. aj od našej rodáčky Kristíny Royovej.

Text a foto Martin Mednansky

Ocenení darcovia
V nedeľu 9. decembra 2007 sa uskutočnil vo veľkej sále DK

Javorina už tradičný benefičný koncert Nadácie ŽIVOT. Vo via−
nočne ladenom programe účinkovali žiaci materskej a základ−
nej školy, ZUŠ a CVČ. Stalo sa už tradíciu, že na tomto koncerte
sa oceňujú osobnosti mesta. Tento rok to bola športovkyňa roka
Lucia Krč−Turbová – kapitánka slovenskej reprezentácie bas−
ketbalistiek− kadetiek, ktoré na tohtoročných MS obsadili 6.miesto.
Mesto nezabudlo ani na tých, ktorí svojim šľachetným činom
zachránili desiatky životov − darcov krvi. Boli ocenení držitelia
Kňazovického plakety za 100 násobné darcovstvo krvi: Ľubomír
Bača, Tibor Lindtner, Ján Pavlovič, Jozef Valaštín, Milan Ilušák,
Anton Kolár a Miroslav Vaško. Primátorka mesta Ing. Anna Ha−
linárová poďakovala všetkým oceneným za ich mimoriadny čin
a deťom a učiteľom za pripravený krásny kultúrny program.

Na tomto koncerte sa vyzberalo vo forme vstupného a mimo−
riadnych darov 14 390,− Sk, ktoré budú použité cez Nadáciu
ŽIVOT na podporu aktivít detí a mládeže v Starej Turej.        z.z.
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Matrièné okienko

Naši jubilanti

Smútočná spomienka
Odišla tíško, prestalo srdce biť,
hoci sa jej chcelo tak veľmi žiť.
Dňa 22.12.2007 uplynul rok od smrti našej milej a skrom−
nej učiteľky v paličkovaní pani
Vlasty STOKLASOVEJ.
Zostali nám na ňu len pekné spomienky a kus paličkova−
nej krásy, ktorú nás naučila.
S láskou na ňu spomínajú ženy z klubu paličkovania

Smútočná spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname. Len cestička k hrobu
ostala. Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 4.1.2008 uplynú 3 roky od tragickej smrti mojej dcéry
Vlasty HUTIROVEJ rod. Naďovej.

S láskou a bolesťou v srdci si na ňu spomínajú
mama, brat Milan s rodinou, sestry Ľubica a Jana s

rodinami. Mama Naďová.

Smútočná spomienka
Dňa 3.1.2008 si so smútkom v srdci pripomenieme 20.
výročie úmrtia nášho otca, starého otca, brata a svokra
Šimona VOLÁRA

S láskou a úctou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, keď za Tebou k hrobu
chodíme. Slzy v očiach, v srdci žiaľ. Tie roky vietor odvial
v diaľ, čo Pán Boh Ťa k sebe povolal, kde radosť nikto
neruší, spi sladko v jeho náručí.
Dňa 11. januára 2008 si pripomenieme štyri smutné roky,
keď Pán Boh k sebe povolal milovaného manžela, otca a
dedka
Jaroslava VALENTU.

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Život mu rozkvitol v nádhernom puku, keď smrť studená
podala mu ruku.
Dňa 30.1.2008 uplynie 8 rokov od tragickej smrti nášho
syna a brata
Martina JEŽU od Samkov
Kto ste ho poznali a mali radi spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci ostáva.
Dňa 8. januára 2008 si pripomenieme 1. výročie čo nás
vo veku 63 rokov navždy opustil manžel, otec a dedko
Anton BUBENÍK

S láskou na neho spomína manželka
a synovia s rodinami

Smútočná spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíc−
krát spomíname. Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí.
Dňa 4.1.2008 si pripomíname 2. výročie úmrtia nášho dra−
hého manžela, otca, dedka a pradedka pána
Pavla KOŠŤÁLA z Topoleckej

S úctou a láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priate−
ľom a všetkým, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
našu drahú mamičku
Antóniu NIKODEMOVÚ,
ktorá zomrela 18.11.2007 vo veku 83 rokov. Ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zvlášť chceme po−
ďakovať všetkým tým, ktorí jej nezištne akýmkoľvek spô−
sobom pomohli počas ťažkej choroby a vdp. Mgr. Mariá−
novi Dírešovi za dôstojnú rozlúčku.

Dcéra Anna, syn Ján s manželkou a vnuk Janko

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Timotej Majerník, Filip Žgravčák, Alica Bielčiková,
Jakub Antala, Lukáš Hornáček, Matúš Ides

UZATVORILI MANŽELSTVO
Rostislav Novotný zo Starej Turej a
Jana Juráková zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Antónia Nikodemová Stará Turá 365
Božena Ondrušová Stará Turá 245
Metod Ščepko Stará Turá 386
Stanislav Ďuriga Stará Turá 369

V MESIACI JANUÁR 2008
70.r. − Anna MARTINKOVÁ, Božena BIHÁRYOVÁ,

Gustáv STANČÍK, Pavol KUČERA
75.r. − Anna ZEMANOVÁ, Anna NEMCOVÁ, Ján KONEČNÍK,

Anna NAĎOVÁ, Mária FOLDESOVÁ,
Mária BUNČÁKOVÁ, Emília MATUŠOVIČOVÁ

80.r. − Matilda MINARECHOVÁ, Alžbeta VRKOČOVÁ,
Alžbeta ALUŠICOVÁ

81.r. − Štefan MATUŠÁK, Ján ZÁLEŠÁK, Samuel ZEMANOVIČ,
Mária DORNÁKOVÁ

82.r. − Anton GALBAVÝ, Marta KRIŽANOVÁ
83.r. − Katarína PAVLOVIČOVÁ, Emília TUČKOVÁ,

Mária PAŠKOVÁ
84.r. − Ján SOUKUP, Ján HUČKO
85.r. − Emília SADLOŇOVÁ, Juraj ČERNÁČEK, Anna BUNOVÁ
86.r. − Anna KOSTELNÁ 88.r. − Alžbeta HLUCHÁ
90.r. − Gustáv MIKULEC 94.r. − Antonia TRUHLÍKOVÁ

Poďakovanie za zbierku do charitatívneho fondu
Stalo sa už tradíciou, že do Vianočného trhu sa so svojimi aktivitami

zapája i Komisia pre sociálne veci a bývanie. Jednou z náplní činnosti
našej komisie je pomáhať riešiť neľahké životné situácie ľudí, ktorí sa
nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii. Máme možnosť zmierniť dôsled−
ky tejto situácie, prípadne im pomôcť dostať sa z nej aj vďaka príspev−
kom, ktorými ste prispeli do našej charitatívnej zbierky.

Oceňujeme a srdečne ďakujeme za vašu podporu. Počas Vianočné−
ho trhu sme získali 14 453 Sk. Každým rokom získaná suma narastá,
čo je dôkazom toho, že ľudská spolupatričnosť a snaha pomôcť iným,
ktorí tú pomoc skutočne potrebujú, sa prehlbuje. V tejto časti chcem
poďakovať i p. Matejkovej, ktorá každý rok bezodplatne prispieva peče−
nými výrobkami zo svojej pekárne, a tiež členkám komisie, ktoré nielen
svojou účasťou v stánku, ale taktiež napečením drobného sladkého pe−
čiva rozširujú ponuku pre tých, ktorí prispejú do našej zbierky.

Pre lepšiu transparentnosť a informovanosť vás v ďalšom čísle Sta−
roturianskeho spravodajcu oboznámime s použitím získaných prostried−
kov z nášho charitatívneho fondu.

Za všetkých členov sociálno−bytovej komisie Vám prajem veľa zdra−
via, pokoja a lásky, aby každý deň v novom roku priniesol niečo pekné
a radostné. Tešme sa z drobností, pretože náš život sa skladá z
tisícov drobností.                                                   Júlia Bublavá

O Z N A M
Zmluvy na prenájom hrobových miest sa v mesiaci január 2008 z

technických príčin nebudú uzatvárať.
Začnú sa uzatvárať znovu od februára v stanovené dni vždy: v

stredu a vo štvrtok od 8.00 – 16.00 hod.                Správa cintorína

V minulom čísle sme nesprávne uviedli meno v jednom smú−
točnom poďakovaní...Meno zosnulej má byť Mgr. Daniela JA−
NEGOVÁ− Savino.

Rodine i čitateľom sa ospravedlňujeme.                                 r.r.
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Mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí schválilo o.i. i vše−
obecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností (č. 13/ 2007− Nar.),
ktoré je v platnosti od 1.1.2008. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je
daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára 2008.
Daňovníci, u ktorých v priebehu roka 2007 nedošlo k zmenám, daňové
priznanie nepodávajú. Taktiež daňovník nepodáva daňové priznanie ani v
prípade, že správca dane upravil sadzby dane z nehnuteľností. Na vyru−
benie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, kto−
ré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Fyzická
alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti nastali.

Pre potrebu občanov i podnikateľských subjektov citujeme najdôleži−
tejšie časti:

DAŇ Z POZEMKOV
§ 2 − Základ dane

Správca dane ustanovuje na území mesta Stará Turá hodnotu pozem−
ku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera po−
zemku v m2 za

a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 4,74 Sk/m2

b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy vo výške 2,57 Sk/ m2

§ 3 − Sadzba dane
1/ Správca dane pre všetky pozemky na území mesta Stará Turá

okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach mesta uve−
dených v § 3 ods. 3 tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z
pozemkov vo výške:

2/ Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá určuje ročnú
sadzbu dane z pozemkov:

3. Pre účely tohto VZN je jednotlivá časť mesta Stará Turá určená
ulicami a námestiami nasledovne: Dibrovova, Družstevná, Dr. D. Úradníč−
ka, Gen.M.R.Štefánika, Hlubockého, Holubyho, Hurbanova, Husitská cesta,
Hviezdoslavova, Jiráskova, Komenského, Kozmonautov, Lipová, Lúčna,
Mýtna, Mierová, Nemcovej, 8.apríla, Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova,
Slnečná, Slovenského národného povstania, Športová, Štúrova, Uhrova,
Dr.A.Schweitzera, Sestier Royových, Slobody.

DAŇ ZO STAVIEB
§ 4 − Sadzba dane

1/ Správca dane pre všetky stavby na území mesta Stará Turá, ktoré
sú predmetom dane zo stavieb okrem stavieb nachádzajúcich sa v jed−
notlivej časti mesta uvedenej v § 3 ods.3 tohto nariadenia, určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb:

a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funk−
ciu pre hlavnú stavbu 2,20 Sk,

b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohos−
podárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3 Sk,

c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu 10 Sk,

d/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov 12 Sk,

e/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vráta−
ne stavieb na vlastnú administratívu 75 Sk,

f/ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladova−
nie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou čin−
nosťou 85 Sk,

g/ za ostatné stavby 15 Sk.
2/ Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá § 3 ods.3 tohto

nariadenia určuje za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 4 Sk.

3/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok 1 Sk za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§ 4 − Sadzba dane

1/ Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebyto−
vých priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebyto−
vého priestoru v bytovom dome nasledovne:

a/ za byt 5 Sk,
b/ za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú

činnosť 30 Sk,
c/ za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárob−

kovú činnosť 85 Sk,
d/ za nebytové priestory slúžiace ako garáž 12 Sk.

§ 5 − Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z po−

zemkov na:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b/ pozemky, na ktorých sú močiare,
c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
e/ pozemky, na ktorých sú umiestnené cesty – miestne komunikácie a

chodníky, ktoré sú zaradené do siete komunikácií (zákon č.135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov – cestný zákon).

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozem−
kov takto:

a/ 50 % z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s
kroviskami a kamením, pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie,

b/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú obča−
nia v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a
bytov takto:

a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby alebo byty, ktorých využitie je
obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo
umiestnenia na podkopanom pozemku,

b/ 100 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve,
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne
alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníc−
tve občanov v hmotnej núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,

d/ 100 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v byto−
vých domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdra−
votným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravot−
ným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.

§ 6 − Vyrubovanie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyru−

bovať ani vyberať.
§ 7 − Platenie dane

1/ Správca dane na rok 2008 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľ−
ností je splatná:

− ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v
troch splátkach: 20% dane do 30.júna, 30% dane do 31. augusta a 50%
dane do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia,

 − v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr
do 31.mája a do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené, a to
do 31. mája.

Magdaléna Horňáková
ekonomické odd. MsÚ St. Turá, tel. 776 3594

Daò z nehnute¾ností pre rok 2008

 
Druh pozemku 

 

Ročná sadzba 
(% zo základu dane) 

Daň 
Sk/m2 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,36 % 0,026 
Trvalé trávne porasty 0,25 % 0,003 
Záhrady 0,32 % 0,20 
Lesné pozemky 0,25 % 0,011 
Rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 

0,25 % 0,006 

Zastavané plochy a nádvoria 0.32% 0,20  
Stavebné pozemky 0,39 % 2,50 
Ostatné plochy okrem stavebných 
pozemkov 

0,32 % 0,20 

 
Druh pozemku 

 

Ročná sadzba 
(% zo základu dane) 

Daň 
Sk/m2 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,36 % 0,026 
Trvalé trávne porasty 0,25 % 0,003 
Záhrady 0,47 % 0,30 
Lesné pozemky 0,25 % 0,011 
Rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 

0,25 % 0,006 

Zastavané plochy a nádvoria 0,47 % 0,30  
Stavebné pozemky 0,62 % 4,00 
Ostatné plochy okrem stavebných 
pozemkov 

0,47 % 0,30 
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Máme za sebou ďalší rok a pri vstu−
pe do nového by sme mali zhodnotiť ten
starý. Bol úspešný? Neúspešný? Po−
súďte sami.

DK Javorina je príspevková organi−
zácia mesta, takže je viazaná i na mest−
ský rozpočet. Okrem dotácií od mesta
si na svoju existenciu musíme zarábať i
inou činnosťou. Peňažnými darmi na kon−
krétne podujatia nám prispeli EURMED
a.s., PreVaK Stará Turá a SENZUS ME−
TERING a.s. Pri organizovaní kultúrnych
podujatí u nás doma, či autobusových
zájazdoch sme vychádzali hlavne zo zá−
ujmu občanov. Vo fašiangovom období
sme zorganizovali Kopaničiarsky ples v
KD Papraď a Fašiangový ples v DK Ja−
vorina. 23.februára sa s veľkým úspe−
chom pred vypredanou sálou predstavil
súbor MERLIN s írskymi tancami. Ve−
černému predstaveniu predchádzali 2
organizované predstavenia pre žiakov
ZŠ. 24.mája staroturianske obecenstvo
privítalo českého zabávača Miroslava
Donutila. Pre mladšiu generáciu sme pri−
pravili v kultúrno−spoločenskom zaria−
dení Kujanovec koncert skupín Horký−
že slíže a Anawi. 18.októbra sme vy−
predali celú sálu na koncert Moravěn−
ky, ktorý sa stretol u publika taktiež s
veľkým úspechom. V závere roka mal
12.decembra koncert Violin orchester
Eugena Botoša so sólistami SND Má−
riou Eliášovou a Jozefom Benediktom.
Okrem kultúry v domácom prostredí sme
za kultúrou i vycestovali. Uskutočnilo sa
9 autobusových zájazdov na kultúrne
predstavenia do Divadla P. O. Hviezdo−
slava v Bratislave, do novej budovy
SND, Novej scény a športovej haly na
Pasienkoch v Bratislave. Kultúra vo for−
me letných koncertov na námestí prišla
medzi nás v mesiacoch júl a august.
Na pódiu na námestí sa tu vystriedali
viaceré hudobné žánre: DH Bošáčan−
ka, Trenčianska dvanástka, Lieskova−
né, Bodovanka, Drahovčanka, no i co−
untry kapela Wanted a ľudová hudba
ZUŠ Turanček. 17. novembra sme pri
príležitosti Dňa študentov zorganizovali
na námestí koncert hudobných skupín
Vrbovskí víťazi a Karpatské chrbáty.

Pre rodiny s deťmi sme zorganizo−
vali 5 zájazdov do ZOO a na výstavu
kvetov. Pre záujemcov o veľké nákupy
sme zorganizovali 3 zájazdy do Poľska.

Dom kultúry Javorina už pravidelne
organizuje stavanie mája, vítanie zimy a
cestu rozprávkovým lesom. V spolupráci
so ZŠ, ZUŠ a CVČ sme organizovali
slávnostný program ku Dňu matiek a
Benefičný koncert Nadácie život. Stalo
sa už tradíciou, že v spolupráci s Tech−
noturom a dobrovoľníkmi organizujeme
Veľkonočný trh, Trh remesiel a tento rok
sa k nám pridal na Vianočný trh i Leso−
tur. Vianočné trhy sme obohatili o zabí−
jačku. Keďže sa len učíme, každú dob−
rú pripomienku akceptujeme.

Autorom kníh Mgr. Elene Márii Ru−
mánkovej: Slnko im svieti do vlasov a
Ing Gustávovi Rumánkovi: Po splne sl−
nečníc sme 9. februára zorganizovali pre−
zentáciu ich noviel.

V ústrety sme vyšli priaznivcom ruč−
ných prác. Klub paličkovanej čipky v
marci pripravil prekrásnu výstavu palič−
kovanej čipky.

V DK Javorina pracoval kurz nemec−
kého jazyka pre začiatočníkov, kurz pa−
ličkovanej čipky a stále pracuje klub pa−
ličkovanej čipky.

Do správy Domu kultúry patrí i Mest−
ská knižnica K.Royovej, ktorá zaevido−
vala v r.2007 870 čitateľov, vypožičala
27 300 zväzkov kníh a časopisov a na−
všívilo ju 7 259 čitateľov. Knižničný fond
predstavuje 28 633 kníh. Keďže je jej
činnosť vysoko stratová, prostriedky na
nákup kníh získavame všetkými dostup−
nými prostriedkami, či už vypracovaním
rôznych projektov z EÚ, alebo Minister−
stva kultúry SR. Pracovníčky knižnice
okrem výpožičiek obsluhujú i interneto−
vú čitáreň a pre deti z MŠ, ZŠ a ZSŠE
organizujú rôzne besedy. V priebehu
roka pripravujú aktuálne výstavky k
výročiam spisovateľov. V roku 2007 sa
nám podarilo zrealizovať projekt MK SR
a SNK Martin − Internetizácia knižníc v
hodnote 405 tis. Sk. Mesto prispelo su−
mou 50 000,−Sk na zariadenie tejto in−
ternetovej čitárne. Od 1.augusta v
priestoroch knižnice navštívilo internet,
kde je bezplatný prístup pre verejnosť
1 300 ľudí. Občanom vychádzame v
ústrety i tým, že podľa záujmu uskutoč−
ňujeme krátke školenia práce s interne−
tom. Záujem prejavili hlavne starší ob−
čania. DK Javorina je zapojený i do ná−
rodného projektu Aktivizácia nezamest−
naných. V uplynulom roku sme zamest−
nali 4 ľudí, ktorí pracovali v knižnici v
internetovej čitárni.

Mestské múzeum, ktoré sídli na 2.po−
schodí Domu kultúry využívali hlavne jed−
notlivci, v druhom polroku ho navštívili
študenti 1.ročníkov ZSŠE so svojimi vy−
chovávateľmi, aby sa oboznámili s his−
tóriou mesta, do ktorého prišli študovať.

Kino Javorina tento rok nezazname−
nalo veľkú návštevnosť. Kultúrne pou−
kazy, ktoré mali študenti a žiaci v uply−
nulom roku veľmi chýbajú. Odpremie−
tali sme 45 filmových predstavení s
účasťou 1 864 divákov. 15 filmov bolo
pre neúčasť divákov zrušených. Je nám
jasné, že veľkou konkurenciou sú mo−
derné média, ako DVD či internet, no
zážitok z filmového plátna je zase kva−
litnejší.

Veľký dychový orchester Javorina
účinkoval na podujatiach mesta: Staro−
turiansky jarmok, výročie oslobodenie
mesta a s vianočnými koledami sa pred−
stavil na vianočných trhoch. Na smú−
točných obradoch hral 23−krát. I keď
má dychová hudba v našom meste dl−
horočnú tradíciu, z radov mladých ľudí
sa záujem akosi nejaví a orchester sa
nám nedarí omladiť.

Milí naši návštevníci, želáme Vám
v novom roku 2008 veľa zdravia, šťas−
tia a rodinnej pohody. Budeme Vám
povďační za Vašu návštevu a Vašu
priazeň.

Bc. Zuzana Zigová
riaditeľka DK Javorina

Dom kultúry Javorina v roku 2007 O činnosti Mestského múzea v uplynulom roku
História nášho mesta je bohatá. Od r.1392, keď kráľ Žig−

mund daroval Čachtický hrad Ctiborovi a s ním i osadu Tur,
prešlo veľa rokov tichých i búrlivých. Počas nich z najmen−
šej osady čachtického panstva vyrástlo pekné mesto Stará
Turá, náš domov. Ako sa vývoj uberal, dokazujú exponáty o
histórii nášho mesta, ktoré sú uložené v Mestskom múzeu v
DK Javorina. Ale nie všetko je už dôkladne spracované.
Stále je čo upresňovať, objavovať a rozširovať. Preto aj v
tomto hodnotení nemôžem obísť ľudí, ktorí múzeu nezištne
pomáhajú a aspoň touto formou sa im poďakovať. Medzi
stálych spolupracovníkov patrí Ing. Rumánek, ktorý spraco−
váva životopisy významných ľudí, ktorí sa narodili, alebo
pôsobili v našom meste a tieto materiály i s fotografiami dáva
do múzea. Tiež Mgr. Vilma Truhlíková dala do múzea svoju
diplomovú prácu Z dejín podniku Chirana v Starej Turej v
r.1971 – 75. Pán Milan Ježo, hoci žije v Bratislave, okrem
toho, že opravuje staré knihy z múzea nám podaroval svoju
knihu Kronika židovskej komunity v Starej Turej v r. 1650 –
2000. Prostredníctvom neho a pána Milana Ťažkého sa do−
stala k nám kronika obce Stará Turá Jozefa Mešťánka, sta−
roturianskeho rodáka, kde zachytil najdôležitejšie udalosti od
najstarších čias až po rok 1955.V spolupráci s mestskou
knižnicou a Jednotou dôchodcov sme pripravili a uskutočnili
besedu o knihe PhDr. Lacku, asistenta slovenských dejín
20. storočia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
I. východomoslimský pluk SS na Slovensku.

Dr. Miroslav Kýška daroval múzeu osem kníh autorov−
našich rodákov− Jána Mazáka, Ivana Valentu, Jána Rataja,
Kristíny Royovej , biskupa Rudolfa Koštiala a prácu J.Potúčka
Piesňová tvorba Márie a Kristíny Royovej. Pán Ján Valenta a
Mgr. Katarína Kovárová zhotovili fotografie z budovy, kde sa
od r.1769 do r.1850 vyrábal papier s vodoznakom O−TURA,
A−TURA. Novou zanietenou spolupracovníčkou sa ukázala
p.Mária Peprníková, ktorá priniesla do múzea fotografie z di−
vadelnej činnosti v Starej Turej, otvárania Dubníka a tiež po−
mohla určiť osoby na starých historických fotografiách.

Rozvíja sa i spolupráca s múzeom v Lubine, hlavne so
zanietenými zberateľkami lubinskej histórie Ing. Hrabovskou
a Mgr. Fraňovou. Ich kniha Lubinský nárečový slovník, je v
našom múzeu. Ak po nej siahnete, dobre sa pobavíte. I v
tomto roku využívali študenti materiály z nášho múzea pri
spracovávaní histórie nášho mesta. Eva Moravcová spra−
covala a darovala múzeu prácu Začiatky ochotníckeho di−
vadla v Starej Turej, Radko Biesik, študent na Univerzite
Konštantína filozofa v Nitre zasa prácu Stará Turá v pre−
menách času a Michal Korytina, študent FF v Trnave živo−
topis nášho slávneho rodáka pôsobiaceho v USA, Ján Sle−
zák, ambasádor dobrej vôle.

Pán Jozef Ukropec, náš rodák, žijúci v Trenčíne, daroval
múzeu rôzne fotografie a jeho dcéra Lýdia Mikušová, pra−
covníčka SAV, výborná cimbalistka, ktorá so súbormi Tren−
čan, Lúčnica, Dimitrovec, Lipa a Devín prešla veľa krajín
sveta, spracovávala pôsobenie cimbalistov v ľudových
hudbách v myjavskej oblasti. Popri hudbách Samka Dudíka
a Cibulkovcov z Kostolného, vo svojej práci spomína i ľudo−
vú hudbu Rudolfa Heráka zo Starej Turej. Hrali v nej traja
bratia Herákovci: Rudolf, Milan a Jozef. Najstabilnejšie miesto
v hudbách Cibulkovcov mal Michal Janso z Topoleckej. Bol
vraj prímovým cimbalistom, mal ľahké ruky a spolu s primá−
šom ozdoboval melódiu.

Poďakovanie patrí i pani Halinárovej, Rzavskej, a Sadloňo−
vej, ktoré darovali múzeu časti mužského a ženského starotu−
rianskeho kroja a tiež pani Náhlikovej, ktorá krásne vyviazala
ručníky k vystaveným krojom, čo dnes už vie len málokto.

Počas roka navštívilo múzeum 379 osôb, boli to väčšinou
jednotlivci. Spoločne prišlo 40 členov Slováckeho spevácke−
ho krúžku z Bratislavy. Vyzdvihnúť by som chcela študen−
tov zo ZSŠE, ktorí prišli s p. vychovávateľkou Mihálikovou,
aby sa oboznámili s históriou mesta, v ktorom strávia 4 roky
a stane sa ich druhým domovom. Žiaľ, žiaci ZŠ tento rok
organizovane múzeum nenavštívili. Čia je to chyba? Kedy
sa v nás tvorí a buduje určitý lokálpatriotizmus, kde a kedy
spoznáme svoje korene?

Mgr. Elena Ondrášiková, sprievodkyňa múzea

Pozn.: Mestské múzeum je jedno z oddelení DK Javori−
na a financované je z jeho rozpočtu.
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Patril medzi Tatrínske osobnosti v Èachticiach v r. 1847

JÁN GALBAVÝ
Dňa 16. januára si pripomíname jeho narodenie i úmrtie

Tatrín bol celonárodný kultúrny spolok Slovákov. Bol
založený z iniciatívy Ľudovíta Štúra na schôdzi popred−
ných predstaviteľov národného hnutia 26. až 28. 8. 1844
v Liptovskom Mikuláši. Spolok mal nadkonfesionálny
charakter, za cieľ mal všestranné podporovanie a zve−
ľaďovanie kultúrneho života a vzdelanosti. Usporiadal
štyri výročné valné zhromaždenia – sednice. Boli v r.
1844, 1845 a 1846 v Liptovskom Mikuláši a v r. 1847 v
Čachticiach, kde bolo celkom 58 prítomných. Popri
Augustovi Royovi, ev. farárovi zo Starej Turej, bol tu
tiež prítomný náš rodák, Ján Galbavý. Venujme tejto
pozoruhodnej osobnosti nasledujúce riadky.

Ján Galbavý (16.1.1801 Stará Turá – 16.1.1884
Jablonové, okr. Malacky) bol národnokultúrny a osve−
tový pracovník, pedagóg, publicista a katolícky kňaz.
Študoval na gymnáziách v Nitre a Trnave, kde absol−
voval teológiu na seminári, v r. 1826 ho vysvätili za
rímskokatolíckeho kňaza. R. 1826 – 1828 pôsobil ako
kaplán v Trávnici, Kuchyni, vo Veľkých Levároch a v
Modre, v r. 1828 – 1838 kaplán, od roku 1838 až do
svojej smrti farár v Jablonovom.

Ján Galbavý podporoval spoluprácu katolíckej a
evanjelickej inteligencie vo vrcholnej fáze slovenské−
ho obrodeneckého a národnozjednocovacieho hnutia.
I z týchto dôvodov spolupracoval s Tatrínom a r. 1847
bol účastníkom jeho štvrtej sednice v Čachticiach. Tu
bol zvolený do tatrínskej delegácie vedenej Ľudovítom
Štúrom, ktorá mala na najvyšších miestach vo Viedni
oficiálne žiadať o jeho úradné povolenie. Počas pre−
nasledovania Štúra v máji 1848 ho skrýval u seba na
jablonovskej fare, následne ho ilegálne previedol za
uhorské hranice na Moravu. R. 1859 finančne podpo−
ril gymnaziálne alumneum v Banskej Bystrici, r. 1862
sa pripojil k signatárom pozdravného listu záhorských
Slovákov Bratislavskej župy Štefanovi Moyzesovi,
r.1863 sa zúčastnil na cyrilo−metodských slávnostiach
v moravskom Velehrade. R.1865 menovali Jána Gal−
bavého za jednateľa Matice slovenskej na Záhorí a r.
1869 poverili vykonávať zbierky na jej Dom, r.1868 sa
stal spoluzakladateľom a patrónom slovenského kato−
líckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom, na ktorého
základinu venoval sumu 200 zlatých a ďalej naň pri−
spieval, v r. 1870 – 1872 bol členom výboru Spolku sv.
Vojtecha. Ako osvetový pracovník založil spolok mier−
nosti v Jablonovom, propagoval ovocinárstvo a včelár−
stvo, prekladal ľudovýchovnú literatúru. Ján Galbavý
vynikol v oblasti školstva a pedagogiky, pričom žiadal
dostupnosť základného vzdelania pre široké ľudové
vrstvy, organizoval slovenské elementárne školstvo na
Záhorí, napísal a knižne vydal učebnice biblického i
všeobecného dejepisu, matematiky, prírodopisu a ze−
mepisu na vysokej didaktickej úrovni. Publicistické prí−
spevky rozličného zamerania uverejňoval pod pseu−
donymom Rodomil v slovenskej tlači, ako Katolícke
noviny, Letopis Matice slovenskej, Pešťbudínske ve−
domosti, či Priateľ školy a literatúry.

Ján Galbavý má v Jablonovom pamätnú tabuľu na−
inštalovanú r. 1971.

spracoval gek
Podľa Pavla Pareničku: Tatrínska sednica Čachtic−

ká 1847, Trenčianske osvetové stredisko, Slovenská
národná knižnica, Trenčín – Martin 2007

Tieto dve latinské slova zname−
najú, že krstné meno človeka pred−
určuje jeho osud. Do akej miery je
to pravda, nech posúdi každý sám.
Možno na tom niečo bolo v dávnej
minulosti, keď deti v kaštieľoch do−
stávali vznešené mená a deťom na
dedinách a kopaniciach dávali pri
narodení mená jednoduché, zauží−
vané v tom kraji a s nimi bol, samo−
zrejme, zviazaný už aj ich budúci
život. No aj tu výnimka potvrdzuje
pravidlo: už druhá anglická kráľov−
ná nosí meno Alžbeta, i keď u nás
dievčatá s takým menom pásli husi.
Ruská cárovná sa volala Katarína a
kopaničiarske Katky chodili prať na
potok konopné rubáše. Viacerí králi
sa volali Jurajovia a slovenskí Jura−
jovia pásli na salašoch ovce alebo
zbíjali veľmožov s panskejšími me−
nami, viď Juro Jánošík. No a zakla−
dateľom uhorského štátu bol Štefan.

Keď čítame spoločenské rubriky
v rôznych novinách, kde sa uvádza−
jú noví občiankovia, žasneme, aké
mena im dokážu rodičia vymyslieť.
Nájdu sa, pravdaže, aj pekné sta−
rodávne mená, iné majú biblický
charakter, hodne je prepožičaných
z cudzích kalendárov alebo sú od−
kukané z filmov a románov. Jedno−
ducho, dnes majú rodičia k dispo−
zícii nepreberné množstvo mien,
žiaľ, detí je čoraz menej.

Pred viac ako polstoročím to bolo
naopak. Naše praprastaré matere
rodili ako hrušky, až im často ne−
stačil vtedy zaužívaný register
mien: Ján, Juraj, Pavol, Štefan, Mi−
chal, Samuel, občas Martin. V pod−
javorinskom kraji bol zoznam o nie−
čo bohatší. Tu sa vyskytovali mená
Imrich, Šimon a Gustáv. Dievčatá
sa volali Anna, Katarína, Alžbeta,
Zuzana, Kristína, V myjavskej ob−
lasti aj Judita, v turanskej Mária,
Eva, zriedka Ilona. Až po prvej sve−
tovej vojne sa začali objavovať
takzvané „panské“ mená, ako Mi−
lan, Emil, Emília, Ľudmila, Božena
a podobne...

Kedysi sa teda rodilo veľa detí,
ale veľa ich aj zomieralo. V počet−
ných kopaničiarskych rodinách to
ľudia brali tak –Pán Boh dal, Pán
Boh vzal. Jedno zomrelo, ďalšie sa
narodilo. Medzi ľuďmi žila povera,
že dieťaťu sa nemalo dávať meno
po zomretom súrodencovi, lebo vraj
aj to potom zomrie. Lenže niekedy
sa tomu nedalo vyhnúť a to práve
pre ten krátky register mien. Mám

pred sebou rodokmeň mojich pred−
kov z predminulého storočia (1841−
1922). Mojim praprarodičom sa na−
rodilo 8 dcér a 3 synovia. Šesť diev−
čat pomenovali všetkými hore uve−
denými menami: Anna, Zuzana,
Katarína, Kristína, Judita a niekde
medzi nimi bola aj Alžbeta. Tá však
zomrela ako bábätko, no narodilo
sa ďalšie dievča. Čo teda s ním?
Viac mien nemali, nuž povera−ne−
povera, aj táto dostala meno Alžbe−
ta. Ako musela byť rodina vystraše−
ná, keď aj Alžbeta druhá odišla k
anjelikom ako šesťročná. Medzitým
prišli na svet dvaja Jánovia. Prečo
aj v tomto prípade zopakovali meno
Ján, hoci ešte mali dostatočnú men−
nú rezervu, neviem. Viem len to, že
ten druhý Ján zahynul mladučký v
prvej svetovej vojne. Prežila len
Alžbeta tretia, no tá sa zas stratila
v cudzom svete, v Amerike, odkiaľ
sa nikdy domov nevrátila.

Najrozšírenejším menom muž−
ských potomkov bolo meno Ján.
Pamätám si, že v Tranovskom ka−
lendári bývali až traja Jánovia a
každý z nich mal nejaký biblický
prívlastok: Ján Krstiteľ, Ján Zlato−
úsky a Ján, tuším Nepomucký, ale
nie som si istá. Meniny oslavovali
len raz a to 27. decembra, teda nie
24. júna ako dnes.

Na meniny sa nechodilo gratu−
lovať, ale „povazovat“. To sa oslá−
vencovi v deň jeho menín uviazala
na rameno hodvábna mašľa a tú
nosil celý deň. Pamätám si na ten−
to zvyk len v prípade Jána a Štefa−
na, lebo obaja slávili svoje meniny
vo vianočnom čase, keď ľudí nena−
háňala robota, rodiny sa navštevo−
vali, bolo po zabíjačkách, mohli
chodiť aj „povazovači“. Malým de−
ťom túto meninovú mašľu uviazala
matka alebo s mašľou prišla kmot−
ra, teda krstná mať oslávenca. Mlá−
dencov a mladých ženáčov chodili
„povazovať“ kamaráti vo veselých
partiách, občas aj s harmonikou.
Chodilo sa z domu do domu, lebo
v každej chalupe bol Ján alebo Šte−
fan, alebo obidvaja. Ostatné mená
sa oslavovali skromnejšie, povazo−
valo sa, iba ak meno padlo na ne−
deľu. V ostatné dni bolo treba robiť
a nie nosiť mašle. Na prinášanie
darčekov si nespomínam. Osláve−
nec bol spokojný, že si naňho spo−
menuli a na mašľu na ramene bol
náležite pyšný.

Alžbeta Cibulková

Omen nomen
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Vianočný trh v Starej Turej sa stal trvalou súčasťou adventného obdo−
bia a naladenia sa na prichádzajúce Vianočné sviatky. Spoločne sa nám
darí vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dokážeme pozastaviť a utíšiť naše
uponáhľané kroky a myšlienky. Príjemná je chvíľa strávená s priateľmi a
známymi pri poháriku voňavej medoviny, možnosť nakúpiť si drobnosti,
ktoré sú súčasťou vianočnej atmosféry v našich príbytkoch.

Ponuka umeleckých výrobkov našich detí a ľudových remeselníkov
bola pestrá a iste potešila mnohých kupujúcich. Veď v každom jednotli−
vom dielku je kus nadšenia a zapáleného srdiečka. Oceňujeme čas, ktorý
deti spolu so svojimi učiteľkami venovali príprave týchto zaujímavých a
krásnych výtvorov. Pobaviť a obveseliť deti sa darilo aj čertíkom a anjeli−
kom zo ZŠ, ktorí počas celého dňa spestrovali naše trhy.

 Oživiť a obohatiť celé podujatie sa nám podarilo i bohatým kultúrnym
programom. Vianočné piesne a koledy v podaní detí zo ZUŠ boli ukážkou
ich talentu a správneho usmernenia p. uč. Michalcovej. So svojim zaujíma−
vým a vtipným pásmom sa prezentovali i deti zo ZŠ, teší nás ich chuť a
odvaha preukázať svoje nadanie i na verejnosti. Naše veľké poďakovanie
patrí i deťom a mládeži z
Evanjelickej cirkvi a.v. a
Katolíckej cirkvi. Máme
radosť, že i títo mladí ľu−
dia sa vždy s radosťou
zúčastňujú na vianočnom
programe a vnesú viac
duchovna do krásneho
spoločného programu.
Novým, ale napriek tomu
veľmi vydareným prvkom
bolo vystúpenie Dychovej
hudby DK Javorina, kto−
rá vo svojom závere spo−
ločne s mládežou z Ka−
tolíckej cirkvi vytvorila
nádherné ukončenie ce−
lého kultúrneho programu.

Sobota sa niesla v
trošku inom duchu. Popri
predajných stánkoch
sme chceli oživiť i ďalšiu
tradíciu v tomto kraji –

zimnú zabíjačku. Zabíjačka sa takmer vždy konala v predvianočnom ob−
dobí, aby ľudia počas týchto najväčších sviatkov v roku mali dostatok
jedla a uctili si narodenie Krista aj plnšími a bohatšími stolmi.

Úlohy zabezpečiť a zrealizovať zabíjačku sa zhostili chlapci z Lesoturu.
Bolo to určite krásne oživenie spomienok pre ľudí vo vyššom a strednom
veku, ktorí mali možnosť zažiť zabíjačku doma takmer každý rok, ale i zaují−
mavé sledovanie zručnosti pána majstra a celého postupu pri spracovávaní
prasiatka pre tých, ktorí doteraz nikdy takúto činnosť nevideli. Tešil nás záu−
jem množstva zúčastnených ľudí. Uvoľnenie a živšiu náladu pri zabíjačke sa
podarilo vytvoriť niekoľkým muzikantom z dychovej hudby a pani Tepličkovej
so zábavnými súťažami. Tú správnu uvoľnenú zabíjačkovú náladu sa poda−
rilo vytvoriť ľudovej hudbe Javorinka, ktorá svoj zápal a nadšenie pre ľudovú
hudbu prenášala aj na ostatných účastníkov trhu. Podarilo sa im rozospievať

a roztancovať mnohých ľudí a napriek chladu tí najvytrvalejší spievajúc uzav−
reli trhy až v sobotný podvečer. Ďakujeme!

Súčasťou zabíjačky bola i ochutnávka špecialít a drobný predaj zabí−
jačkových výrobkov. Vzhľadom k tomu, že toto podujatie so konalo po
prvý raz, neodhadli sme záujem o tieto výrobky. Iste mnohí z vás zostali
neuspokojení, pretože nemali možnosť nakúpiť si množstvo a sortiment
podľa vlastných predstáv, ale chceme vás upozorniť, že zmyslom akcie
nebol predaj výrobkov vo väčších množstvách, ale ich ochutnávka pre čo
najväčší počet ľudí. Tento cieľ sme si predurčili aj k budúcemu roku.
Budeme radi, ak získame od vás pripomienky a návrhy na zlepšenie
nielen tejto zabíjačky, ale i návrhy a nápady na Vianočný trh. Táto mož−
nosť sa ponúka cez mestskú webovú stránku. Potešíte nás svojimi kon−
štruktívnymi a dobrými nápadmi. Vopred za ne ďakujeme.

Príprava na zabíjačku,
priama zabíjačka, ochut−
návka i predaj zahŕňa v
sebe mnohé činnosti, na
ktorých sa podieľalo
množstvo ľudí. Veľmi pek−
ne ďakujeme predo−
všetkým zamestnancom
Lesoturu, ktorí celú zabí−
jačku zabezpečili a zor−
ganizovali, p. Slimákovi,
Poľovníckemu združeniu
Les, dievčatám z Tech−
nických služieb, p. Otiep−
kovej a p. Malárikovi. Len
vďaka ich šikovnosti a
chuti pomôcť sa celá ak−
cia vydarila.

Pri organizácii celého
Vianočného trhu vypomáhalo i množstvo ďalších ľudí. Pracovníci Technic−
kých služieb so zabezpečovaním stánkov, osvetlenia a technického za−
bezpečenia pre všetkých predajcov, chlapci, ktorí zabezpečovali kvalitné
ozvučenie i dievčence pomáhajúce pri zdobení stánkov. Za všetkých
predávajúcich ďakujeme p. Bacharovi.

Veľké poďakovanie patrí i pani primátorke Ing. Halinárovej, ktorá nám
aktívne pomáhala pri príprave celého podujatia, finančne ho zabezpečova−
la a spolu s nami sa tešila z vydarenej akcie.

To najdôležitejšie poďakovanie na záver. Vďaka Vám všetkým, ktorí
ste nám pomohli vytvoriť nádhernú atmosféru radosti, uvoľnenia a pokoja.
Nech dobré slovo, porozumenie, láska a úsmev nás všetkých sprevádza
počas každého dňa v novom roku.

POKOJ A ŠŤASTIE VŠETKÝM prajú organizátori
foto Z. Zigová, M. Medňanský

Príjemná atmosféra Vianoèného trhu
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Dôchodcovia ďakujú
Do štvrtého kvartálu, kde patrí i „Mesiac úcty k star−

ším“ sa veľmi dôstojne zapojili i tri októbrové odpo−
ludnia, v ktorých sa zišli bývali pracovníci Chirany na
tradičných stretnutiach dôchodcov.

Tieto stretnutia sú pre nás dôchodcov potešujúcim
dôkazom toho, že ukončenie našej aktívnej práce nie
je spojené so zabudnutím na nás.

Vďačíme za to odborárskym funkcionárom Chira−
na−Prema a vedeniu spoločnosti a jednotlivých závo−
dov, ktorí nás tiež informovali o súčasnom živote v
odboroch a o pokračujúcej práci v Chirane.

Veľmi nás potešili svojim vydareným programom
deti zo Základnej umeleckej školy. Všetkým tým, ktorí
sa podieľali na príprave a priebehu stretnutia patrí
úprimné poďakovanie našich dôchodcov.

Mária Peprníková, predsedníčka aktívu
dôchodcov pri ZZO−OZ KOVO Chirana−Prema

Napísali nám

Milý brat a sestra!
Srdečne Vás zdravím z môjho nového prechodné−

ho domova. Som prvá obyvateľka DD a DSS DOMICI−
LE n. o. Papraď č. 1595 Stará Turá. Je to súkromné
zariadenie majiteľov pána Mlynku a pani Belákovej.
Budova je prestavaná z bývalej Základnej školy v Pap−
radi. Postupne prichádzajú ďalší obyvatelia, bude nás
tu spolu 51. Bývame v dvojposteľových izbách s WC,
umývadlami a sprchami pre dve izby. Všetko je pri−
spôsobené pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nedo−
kážu sami o seba postarať, najbližší sú vzdialení, pra−
covne zaneprázdnení, alebo ten, ten kto sa staral do−
teraz je na konci so svojimi silami a potrebuje pomoc
pri starostlivosti o nás. Pri domove je autobusová za−
stávka linky Stará Turá – Černochov vrch. Asi 15 mi−
nút cesty trvá od železničnej stanice Papraď.

Cez okno mi svieti slniečko, hreje ma radiátor. Sta−
rajú sa o mňa zdravotné sestry a ošetrovateľky, dob−
ré mi varia, operú, poupratujú. Je tu milá vrchná ses−
tra. Mám presťahované i svoje hodiny kukučky. Keď−
že mi zrak dobré neslúži, viem, koľko je hodín a ne−
musím sa nikoho pýtať. Počúvam svoje magnetofó−
nové pásky, večer správy z rozhlasu.

Dobre sa mi spí v mojich perinách. Už sa teším,
ako na vozíku, alebo ak Pán Ježiš dá, tak na vlast−
ných nohách, budem chodiť von a dýchať čistý hor−
ský vzduch v priľahlej záhrade.

Myslím na Vás, moji drahí a želám Vám a Vašim
najbližším rodinám do nového roku 2008 požehna−
nie od nášho najvyššieho a všemohúceho Pána a
veľa šťastia, zdravia, spokojnosti.

Vaša sestra Helena

Všetko v malej kni•ôèke...
Uplynulo 10 rokov, čo prispievam do Staroturian−

skeho spravodajcu svojimi básničkami. Vzhľadom k
tomu, že sa ich nazbieralo už niekoľko desiatok a
tešia sa popularite u Staroturanov, rozhodla som sa
tieto básničky vydať. Zbierka vyšla v decembri 2007
pod názvom Staroturianske čriepky a záujemcovia si
ju môžu zakúpiť v kníhkupectve v Dome služieb.

Věra Tepličková

Posledný mesiac roka, december, býva
časom zamyslení nad tým, čo sme prežili
v roku, ktorý odchádza do dejín. Na mis−
kách váh svojej pamäti vážime svoje skut−
ky i skutky tých, čo nám nejakým spôso−
bom vstúpili do života.

Za seba a myslím i za svojich spolu−
pracovníkov musím povedať, že na čas
účtovania sme pre nával práce zatiaľ ne−
mali čas. Aj keď je december pre školu
krátkym mesiacom, je naozaj hektický.

5.12. sa deti z 1.stupňa premenili, teda
prezliekli, za zvieratká a sprevádzali Mi−
kuláša, ktorý priniesol radosť a cukríky
deťom nášho mesta.

6.12. prišiel Mikuláš, anjeli a čerti aj do
školy a žiakom 1.stupňa rozveselil deň
sladkosťami.

7.12. sme sa zúčastnili na programe,
ktorý deti Starej Turej pripravili pre Nadá−
ciu Život. Všetkým sa vystúpenie páčilo
a pri vystúpeniach svojich spolužiakov
prežili naozaj príjemné chvíle.

Od 10. –13.12. sa konali triedne via−
nočné večierky. Deti na ich prípravu mohli
použiť 50% peňazí zo sumy, ktorú zaro−
bili počas zberu šípok a papiera.

13.12. sme sa vybrali za kultúrou do
Žiliny. V tamojšom mestskom divadle hrali
totiž muzikál Maľované na skle. Jánoší−
kovská tematika, krásne piesne a výbor−
né výkony hercov očarili 140 staroturian−
skych detí a ich pani učiteľky.

Ani na vianočných trhoch sme už tra−
dične nemohli chýbať. Deti predávali vý−
robky, ktoré vyrobili pod vedením svojich
učiteliek a tiež vystupovali v kultúrnom
programe.

So svojím programom potešili žiaci 2.
stupňa aj obyvateľov Domu opatrovateľ−
skej služby.

Pre deti materskej školy si žiaci pod

vedením učiteliek pripravili bábkové divadlo,
ktoré predviedli aj svojim spolužiakom v ŠKD.

V našej škole kladieme dôraz na kvalit−
nú výučbu cudzích jazykov, a preto pred−
metová komisia cudzích jazykov pripravila
pre žiakov výstavku cudzojazyčnej litera−
túry. Deti si mohli objednať knihy napísané
v cudzom jazyku, hlavne v angličtine.

Na besedu do 5. tried prišli príslušníci
MsP, odvysielali sme niekoľko rozhlaso−
vých relácií.

Nezabudli sme ani na šport. Naši strelci
sa zúčastnili na krajskom kole v streľbe,
kde získali 3. a 4. miesto. Uskutočnil sa
turnaj v stolnom tenise a skoku do výšky.

Vážení čitatelia, po prečítaní tohto člán−
ku sami vidíte, že v našej škole nazahá−
ľame. Robíme pre deti všetko, čo je v
našich silách. A verte, že to nie je ľahká
práca, veď predovšetkým musíme plniť
našu najdôležitejšiu funkciu – plniť osno−
vy, jednoducho učiť naše deti. Dávať im
nielen vedomosti, ale učiť ich ako žiť.

Toto všetko by sme nemohli zvládnuť
bez toho, čo nás, všetkých zamestnan−
cov školy, spája. Je to láska k deťom,
obetavá a statočná práca vykonávaná
často nad rámec povinností a finančného
ohodnotenia. Za to, že sme vytvorili tím
ľudí, ktorí vytvárajú pre našich žiakov
veľmi dobré podmienky, ďakujem
všetkým. Ďakujem za statočnú prácu
všetkým zamestnancom a ľuďom, ktorí
škole akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

Do nového roka všetkým, samozrej−
me i vám, vážení čitatelia, želám naozaj
všetko šťastie sveta. Nech sa vám vyhý−
bajú zlí ľudia, nešťastie, choroby a iné zlé
veci. Naopak, nech nad vašimi hlavami
svieti len slnko šťastia, radosť, zdravie a
vaše sny nech sa bezo zvašku naplnia.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Novinky zo ZŠ

Naša vlas•
(K vzniku Slovenskej republiky)

Slovensko – vlasť krásna je,
ona vždy mojím domovom zostane.
Prekrásne bystriny, pramene riek,
v slovenských domčekoch láska je liek.

Naša vlasť – Slovensko – 11 000 ráz
by sme ho mohli položiť na zemský po−
vrch a 200 ráz na Európu. Kus Zeme
medzi Dunajom a Tatrami.

Má 138 miest, z toho 2 sú veľko−
mestá – Bratislava a Košice. Ešte má
2 883 samostatných obcí, z toho 138
miest. Má 8 krajov a 79 okresov. Žije tu
5 389 180 ľudí. Hranice merajú 1 672
km. Stred Slovenska je Ľubietovský
Vepor Hrb. Na Slovensku je vraj stred
Európy – kostol svätého Jána v Krem−
nických Baniach.

Naše končiare, stráne, lúky, polia a
ľudí ospievali v básniach nielen spiso−
vatelia, ale aj žiaci štvrtáci zo ZŠ v Sta−
rej Turej na Hurbanovej ulici.

Mgr. Katarína Kovárová

VLAS•
Milujem svoju vlasť, rada ju mám,
odvšadiaľ, kde len som, domov sa po−
náhľam.
Milujem svoju vlasť, rada ju mám,
modlitbu lásky o vlasti ráno si odriekam.

Prekrásne hory i strmé svahy,

ľadové jaskyne i historické hrady.
To všetko nám núka domovina moja.
Budem Ťa chrániť ja, dcéra Tvoja!

Simona Gulánová, 4.C

SLOVENSKO
Slovensko je krásna vlasť,
má pasienkov, lúk veľa,
srnky sa tam chodia pásť
i pre ne je skvelá.

Keď sa dedko narodil,
vlasť si každý vážil.
Aby deti vychoval,
tak sa každý snažil.

Dnes už ľudia starosti
iné majú v hlave.
Však Slovensko – naša vlasť
zostane tu stále.

Lucia Liptáková, 4.C

SPEV
Chcel by som spievať o jednej krajine,
o jednom mieste v nej,
o malej milej dedine,
veru je krásna, hej!
V priezračnom potôčku na kraji lesa,
voda tam žblnkoce a plesá.
Vtáčiky tam každý deň trilkujú,
ľudia tú dedinu milujú,
zvieratká hlásia,
že je najkrajšia na svete,
na celej našej planéte.

René Rejfek, 4.C

.
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Životné prostredie informuje

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (s výnimkou zdra−

votníckych, školských, sociálnych neziskových organizácií), ktoré prevádzkujú malý
zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Stará Turá, v zmysle plat−
ných zákonov, majú povinnosť oznámiť do 15. februára bežného roka na Mestský
úrad v Starej Turej údaje a spotrebu za každý MZZO – tepelný zdroj s príkonom
nižším ako 0,3 MW. Podľa došlých oznámení od prevádzkovateľov MZZO za bežný
kalendárny rok Mesto Stará Turá spracuje rozhodnutie o určení ročného poplatku
za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Stará Turá o
poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára príslušného roka Mesto
Stará Turá uplatní voči prevádzkovateľom sankčné postihy.

Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
− kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO
− vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZZO vrátane ich zmien na ich užívanie
− ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty
− ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu
− môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO
− určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO
Bližšie informácie môžu byť poskytnuté na oddelení výstavby, územného plánova−

nia a životného prostredia MsÚ Stará Turá, Družstevná 2, č. dv. 129 (č. tel.7764413)
J. Knapová, odd. výstavby ÚP a ŽP

Malí a veľkí páni?!
Nedávno som bola svedkom rozhovoru, v ktorom sa syn žaloval mame, že sa s

ním nechce hrať akýsi chlapec.
A reakcia matky? „S ním sa nemôžeš hrať! Jeho rodičia sú veľkí páni!“
Zamrazilo ma. Zrazu som si pripadala, ako keby som sa vrátila o niekoľko stáročí

späť do stredoveku, kde sa syn chudého pastiera nemôže kamarátiť s chlapcom zo
zámku. Kde sme sa to dostali? Čo to učíme svoje deti?

Viem, že dnešný svet je (žiaľ) veľa o peniazoch, no presviedčať svoje deti o tom,
že nie sú dosť dobré a že nie sú hodné niekoho iného, je predsa len silná káva.

Ponižovanie a utvrdzovanie detí v tom, že sú menejcenné, že niečo nedokážu,
že sa im niekto za niečo bude smiať – je veľmi zlý smer výchovy. Zaseje do detí
semienko vlastnej nedostatočnosti, sebaľútosti, pocit nespravodlivého sveta. A verte
tomu, že z takéhoto semienka vyrastá často smutná rastlinka, ktorá je vo väčšine
prípadov zahlušená okolo rastúcou burinou.

Učme dieťa sebaúcte a úcte k druhým. Vkladajme do jeho duše ĽUDSKÉ hodno−
ty. Učme ho vidieť seba samého ako jedinečného človeka, ktorého „pobyt“ na tomto
svete je neopakovateľný. Učme ho, že záleží len na ňom, čím jeho život náš svet
obohatí, čím bude prospešný iným ľuďom. Pestujme v ňom pocit spolupatričnosti, nie
pocity nadradenosti či podriadenosti. Neberme mu ideály v budúci svet. Ukážme mu
cestu, ako sa dá, nie, ako sa nedá.

K tomuto naplňovaniu rodičovskej zodpovednosti Vám v novom roku želám tr−
pezlivosť a veľa síl.                                                            Věra Tepličková

Minulý školský rok sme čitateľov in−
formovali o otvorení prvého ročníka Súk−
romnej hotelovej akadémie v Starej Tu−
rej. V školskom roku 2007/2008 školu
navštevuje 96 študentov − 46 v prvom
ročníku a 50 v druhom. Hoci sme škola
čo do počtu tried neveľká, pripravili sme
už veľa podujatí.

Dňa 5.11.2007 sme sa vybrali na ce−
lodenný výlet, ktorého hlavným progra−
mom bola návšteva koncentračného tá−
bora v Osvienčime. Po päťhodinovej ces−
te autobusom sme si mohli popreťahovať
kosti pred bránou s nápisom ARBEIT
MACHT FREI ( Práca oslobodzuje) v kon−
centračnom tábore Auschwitz. Prešli sme
niekoľko navlas rovnakých budov, v kto−
rých sme videli vitríny plné kufrov, nádob,
topánok, hygienických potrieb a dokonca
aj vlasov patriacich ľuďom, ktorí tu kedysi
žili a zomierali. Navštívili sme aj pracovný
tábor Birkenau vzdialený od Auschwitzu
asi tri kilometre. Domov sme sa vrátili ne−
skoro v noci unavení, ale s nezabudnu−
teľnými dojmami a s nádejou, že sa také
zlé veci, aké sa diali kedysi v koncen−
tračných táboroch, už diať nebudú.

O tom, že sa v našej škole uskutoč−

ňujú aj zábavnejšie podujatia, ako náv−
števa koncentračných táborov, svedčí aj
imatrikulácia, ktorá sa uskutočnila 14.
novembra v budove DK Javorina v Starej
Turej. Pripravili ju pre nás šikovní druháci,
ktorí sa veľmi snažili o to, aby sme sa
všetci dobre zabavili. Aby sa prváci stali
naozaj právoplatnými stredoškolákmi,
museli pod dozorom prísnych katov spĺ−
ňať najrôznejšie úlohy, ako napríklad je−
denie špagiet bez pomoci rúk, varenie
polievky v prázdnom hrnci, či kŕmenie sa
jogurtom so zaviazanými očami. Program
spestrila tanečná skupina Speedy z Cen−
tra voľného času v Starej Turej, ktorej
členmi sú tiež študenti našej školy.

Nedávno sme sa zúčastnili výletu na
vianočné trhy do Viedne a exkurzie v
Hotelovej akadémii Piešťany.

Na svoje si prišli aj milovníci športu.
Svoje sily si zmerali v turnajoch vo fut−
bale a volejbale.

Už teraz sa tešíme na ďalšie poduja−
tia, ktorých bude tento školský rok ešte
veľa a veríme, že aj novým spolužiakom,
ktorí pribudnú do rozrastajúcej sa školy,
sa u nás bude páčiť.

Lenka Plesníková SHA

Čím žije Súkromná hotelová akadémia Námestím zneli básnièky!
Martin síce prišiel na bielom koni, ale sneh do príchodu

Mikuláša „zhorel“. A tak do Starej Turej museli koníky miesto
saní ťahať koč. Ale na dobrej nálade čakajúcich detí to vôbec
neubralo. Sladkosť od Mikuláša a jeho pomocníkov− zviera−
tiek i čerta− si však každý musel zaslúžiť a tak Námestím
slobody zneli pesničky i básničky− tie staršie i novšie i tie
celkom nové z vlastnej tvorby, veď sa každý, kto mal odva−
hu vyjsť na pódiu musel predviesť. Akoby čarovným mávnu−
tím Mikuláš rozžiaril vianočný strom a príjemné chvíle s Miku−
lášom pokračovali filmovým predstavením v Dome kultúry
Javorina.

Text Ján Mikláš, foto Ladislav Grambál

Mikuláš prišiel na koči...
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DAMANY s.r.o.
so sídlom: Jiráskova 168/16

916 01 Stará Turá
tel: 032/776 33 99

Poh¾ad do kolkárskej jesene
Kolkári MKK Stará Turá ukončili jesennú sezónu, môžu

sa ohliadnuť späť a bilancovať. Niektorí môžu byť s výkonmi
spokojní, iní by mohli pouvažovať nad prípadným zlepšením,
aby bol koniec jarnej časti čo najúspešnejší.

Vyzdvihnutie si zaslúžia najmä naši dorastenci, ktorí od
začiatku jesene všade triumfujú a právom im patrí prvenstvo
v dorasteneckej lige. Veríme, že na jar budú konkurovať
najlepším tímom v celoslovenskom finále dorasteneckej ligy.

S vysokými ambíciami vstupovalo do jesennej sezóny
„A“ mužstvo, ktoré bojuje v 1. lige − západ o popredné prieč−
ky a prípadný postup do extraligy. Nevyšli im dva posledné−
kľúčové zápasy a prezimujú na 5. mieste. Pokiaľ chcú bojo−
vať o postup, musia v jarnej časti výrazne zabrať.

V tretej lige máme dvojité zastúpenie, v podobe „B“ a „C“
tímov. Naše „béčko“ už tradične obsadzuje popredné prieč−
ky, túto zimu strávi na druhej. „C“ družstvo je na tom horšie,
napriek snahe posilniť sa na niektoré zápasy hráčkami ex−
traligového Trenčína, obsadilo iba deviate miesto. Na jar musí
zabodovať oveľa lepšie. Podobne aj extraligistky hrajúce v
Trenčíne. Sú na chvoste tabuľky, potrebujú zabrať, od lep−
šieho umiestnenia ich delí minimum bodov.

Počas zimnej prestávky hráčov čakajú priateľské, via−
nočné i novoročné turnaje v okolitých mestách aj u susedov
na Morave. Tesne pred jarnou sezónou si jednotlivci zmera−
jú sily aj na klubových majstrovstvách, 6. januára dorastenci
a ženy, 12. januára muži. Všetci priaznivci sú vítaní.

Zdenka Hochelová

MKK Stará Turá A, Horný rad zľava: Hvožďara P. (vedúci
mužstva), Minarech R., Sako J., Sadloň K., Dolný rad zľa−
va: Hochel J. (tréner), Lazarčík M., Stejskal I., Gordík E.

V sobotu 17.11.2007 tri družstvá hrali
na súperových palubovkách a jedno
doma. Dosiahli tieto výsledky: Staršie
žiačky ŠŠK Trnava – Stará Turá 70:26
a 70:32, mladšie žiačky „A“ vyhrali v
Seredi hladko 79:38 a 87:35.

Mladšie žiačky „B“ milo prekvapili, keď
s favorizovanou Nitrou vyhrali doma jed−
no stretnutie 46:43 a druhé vyhral súper
36:60.

Mladšie mini cestovali do Bratislavy,
kde sa stretli s chlapcami BSC Bratisla−
va. Obidve stretnutia síce vyhrali− prvé
51:27, ale v druhom sa im podcenenie
súpera skoro neoplatilo.

Ešte dve minúty pred koncom pre−
hrávali o bod, aby vo finiši zabrali naplno
a nakoniec vyhrali o desať bodov 41:31.

V nedeľu 25.11.2007 zohrala príprav−
ka priateľské stretnutie z mladšími mini
Malaciek. Aj keď sa veľmi snažili, na
staršieho a fyzicky zdatnejšieho súpera
nestačili. Malacky vyhrali 23:59 a 31:75.

V sobotu 24.11.2007 z piatich stret−
nutí vyniká víťazstvo starších mini zo
svojim rivalom Lúkami Bratislava, ktoré
zohrali na turnaji v Trnave. Zatiaľ je to zo
vzájomných zápasov 2:1 v náš prospech.

Ostatné výsledky sa skončili podľa
predpokladov. Kadetky: BK Vrbové –
MBK Stará Turá 51:63.

Nakoľko sa v Oblastnej súťaži hrá
spoločná súťaž junioriek a kadetiek, od
budúceho kola po dopísaní piatich junio−
riek na súpisku nášho družstva, budú
vystupovať ako juniorky MBK Stará Turá.

Staršie mini – majstrovský turnaj v
Trnave, 3. kolo: Lúky Bratislava – MBK
Stará Turá 30:35, Slávia Trnava – MBK
Stará Turá 20:55.

Mladšie mini: Opäť sa stretli s druž−
stvom chlapcov, tentoraz na domácej
palubovke zo Sereďou.

Výsledky: MBK Stará Turá – Lok.
Sereď 54:29, 66:20.

V sobotu 1.12.2007 odohrali štyri druž−
stvá svoje majstrovské stretnutia, z toho
bolo šesť víťazných. Prehrali len staršie
žiačky, s o rok staršími, fyzicky zdatnej−
šími dievčatami zo Šamorína, ktoré sú
favoritom súťaže a zatiaľ neprehrali ani
jedno stretnutie.

Výsledky: Staršie žiačky: Stará Turá
– Šamorín 39:75 a 32:94. Mladšie žiač−
ky:Piešťany – Stará Turá „A“ 20:86 a
26:81, Trnava – Stará Turá „B“ 41:56 a
52:72, Mladšie mini: Myjava – Stará Turá
7:69 a 20:51

Sobota 1.12.2007
Smelo možno povedať, že úspešne

zvládli v kombinovanej zostave svoj
prvý majstrovský zápas s Trnavou ju−
niorky. Po dlhšej prestávke nastúpila
E. Uhrinová a P. Krýslová. Veríme, že
sa pridajú aj ďalšie M. Zelová, A. Luka−
čovičová a pod.

Mladšie žiačky zohrali dve výborné
priateľské stretnutia so žiačkami /roč.
1994/ Malaciek, z ktorých jedno tesne
prehrali a druhé v predĺžení vyhrali.

Kombinované družstvo mladšie mini
a prípravka sa zúčastnili na Mikuláš−
skom turnaji v Piešťanoch. Vyhrali všet−
ky tri stretnutia a stali sa víťazom tur−
naja. Od poriadateľov obdržali igelitku
plnú sladkostí. Ocenené boli aj naše
hráčky – najlepšou obrankyňou M.
Haluzová, najlepšou strelkyňou M. Mi−
chalcová, najužitočnejšou hráčkou A.
Redajová, v prvej päťke K. Talčíková,
v druhej päťke R. Martinčičová.

Výsledky: MBK Stará Turá – BK AŠK
Slávia Trnava 94:32, Žiačky Strojár
Malacky–ml. žiačky MBK Stará Turá
69:62, 85:89 po predĺžení

Mladšie mini Mikulášsky turnaj v
Piešťanoch. MBK Stará Turá – Zvolen
89:20, Nitra 49:21, Piešťany 71:19. Po−
radie: 1. Stará Turá, 2. Piešťany, 3. Nit−
ra, 4. Zvolen.

V sobotu 15.12.2007 odohrali štyri
družstvá MBK posledné majstrovské
zápasy v kalendárnom roku 2007.

Príjemne prekvapili predovšetkým
mladšie žiačky „A“, ktoré v Bratislave
v prvom stretnutí dominovali nad Lúka−
mi, ktoré si v prvom kole odviezli všet−
ky štyri body zo Starej Turej.

Naše im to mohli vrátiť, ale žiaľ, v
druhom stretnutí „zaúradovali“ rozhod−
covia a tak tesne prehrali. “B“ družstvo
mladších žiačok úspešne vzdorovalo
starším dievčatám z Bratislavy, junior−
ky si nad očakávanie ľaho poradili s
Nitrou a dobre sa držali aj staršie žiač−
ky s favorizovanou Bratislavou, predo−
všetkým v druhom stretnutí.

Výsledky: Juniorky MBK Stará Turá
– Slávia Nitra 77:60. Staršie žiačky MBK
Stará Turá – Lúky Bratislava 43:76 a
64:65. Mladšie žiačky Lúky Bratislava
„A“− MBK Stará Turá „A“ 53:69 a 51:45.
Mladšie žiačky MBK Stará Turá „B“ –
Lúky Bratislava „B“ 49:52 a 48:51.

MBK Stará Turá ďakuje svojim fa−
núšikom a priaznivcom za podporu a
všetkým želá všetko najlepšie v novom
roku 2008. Veríme, že nám prinesie aj
radosť z výsledkov našich basketba−
listiek.                             Milan Šustík

Basketbalistky zatiaľ v popredí tabuliek
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