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Primátorka mesta Stará Turá Ing.
Anna Halinárová sa v rámci svojho progra−
mu komunikácie s občanmi a ich infor−
movanosti hneď na začiatku roka −
3.1.2008 − stretla s občanmi Starej Turej
v sále Domu kultúry Javorina. Obozná−
mila prítomných s aktivitami mesta a vý−
sledkami svojho jednoročného pôsobenia
vo funkcii primátorky a tiež prezentovala
niektoré zámery pre nasledujúce obdo−
bie.

Po tejto informácii sa rozprúdila dis−
kusia s občanmi mesta, na otázky zod−
povedali prítomní predstavitelia vedenia
mesta, mestských organizácií, poslanci
MsZ, riaditeľ OO PZ a náčelník MsP.
Problémy vyplývajúce z diskusie budú v
pozornosti mesta.

Stručný prehľad podnetov z diskusie
a prijatých opatrení:

1. Pri Podjavorinskom výrobnom
družstve je zastávka autobusov SAD
a ľudia idú peši pod železničným
podjazdom, kde je úzky a nebezpeč−
ný prechod, hrozí úraz.

Opatrenie: Prerokovať požiadavku na
presunutie zastávky do lokality pri pen−
zióne Arkádia (príp. iné riešenie) s Ob−
vodným úradom pre dopravu a cestné
komunikácie Nové Mesto nad Váhom, DI
Trenčín, SAD Trenčín.

Z: Organizačné oddelenie MsÚ

2. Neveríme, že kruhový objazd sa
bude robiť.

Opatrenie: Zabezpečovať prípravu

realizácie zámeru výstavby kruhového
objazdu SNP, Husitská, Mýtna, priebež−
ne informovať občanov.

Z: Oddelenie VÚP a ŽP MsÚ

3. Som smutný z toho, že pripra−
vená stavba 6 + 6 bytov sa nemôže
začať stavať v dôsledku zdržania sa
hlasovania zo strany poslancov MsZ.
Veď situácia je alarmujúca, máme veľa
ekonomicky slabých rodín a tu by
mesto malo pomôcť.

Opatrenie: Hľadať možnosti ďalšie−
ho riešenia výstavby bytov podľa záuj−
mu občanov − zdroje i lokality.

Z: Oddelenie VÚP a ŽP MsÚ

4. Jedným z problémov je aj bez−
ohľadné parkovanie áut v zeleni (tráv−
natá plocha) na verejnom priestran−
stve.

Opatrenie: Predmetnú záležitosť (kon−
krétny prípad) prešetriť a riešiť v zmysle
zákona o priestupkoch. Trvale venovať
tomuto problému pozornosť zo strany MsP.

Z: Náčelník MsP

5. Komu patrí objekt internátu bý−
valej priemyslovky? Aké bude jeho
využitie? (Vhodné by bolo využiť
napr. kuchyňu ako vývarovňu jedál).

Opatrenie: Objekt je majetkom VÚC−
TSK, zámer mesta je získať tento objekt
do majetku mesta a nájsť jeho najúčel−
nejšie využitie v prospech občanov mes−
ta Stará Turá.

Z: Primátorka mesta             m.k., áš

Aj na „našej“ hranici...
Predstavitelia mesta Stará Turá a a obce Nová Lho−

ta (ČR) sa stretli začiatkom nového roka na „našej“
hranici, na ceste Stará Turá – Topolecká− Hlavina− Nová
Lhota v mieste, ktoré bolo ešte pred mesiacom oficiál−
ne nepriechodné. Okrem novoročných blahoželaní

odzneli aj slová o budúcej možnej cezhraničnej spolu−
práci a spoločného čerpania prostriedkov z eurofon−
dov. Odstránením hraníc vo vnútri európskeho priesto−
ru teda pribudla aj u nás ďalšia možnosť vzájomne sa
priblížiť aj vzdialenosťou po ceste, ktorá sa snáď za
krátke obdobie stane známou a užívanou ...

Text a foto Ján Mikláš

Na hranici, ktorá už nie je „čiarou“− zľava: primátorka
Starej Turej Anna Halinárová, starosta Novej Lhoty
Antonín Okénka, prednosta MsÚ Stará Turá Jaromír
Ješko a zástupca starostu Novej Lhoty Josef Štipčák.

Stretnutie s obèanmi

PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA
Materská škola na Hurbanovej ulici 153/62 v

Starej Turej príjme do zamestnania

hlavnú kuchárku.
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: Ihneď − prípadne podľa dohody
Požiadavky na zamestnanca: prax v odbore min. 2
roky, samostatnosť, zodpovednosť, zdravotný preukaz
Prednosť budú mať vyučení uchádzači.

Bližšie informácie: Riaditeľka MŠ Sládková 776 32
92 a vedúca ŠJ Lepková 776 32 91.

V prípade záujmu pošlite Váš životopis na uvedenú
poštovú adresu spolu s telefonickým kontaktom, prí−
padne sa kontaktujte osobne.

O Z N A M
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. oznamuje svojim klientom, že od

4. februára 2008 bude v Novom Meste n/V fungovať v novej expozitúre na
Ulici Československej armády č. 4.

Pozvánka na stretnutie...
Vo štvrtok 21. februára 2008 o 10. hodine sa uskutoční stretnutie autorov

novej monografie o našom meste s vami, občanmi mesta, ktorí chcete svojimi
informáciami prispieť k jej obsahu. Bližšie informácie podám každému záujemcovi
osobne, príp. na tel. 746 1615. Vopred vám za ochotu a spoluprácu v mene
zostavovateľov publikácie ďakujem!                                           Ján Mikláš

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania v roku 2008
Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov pre−
skúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje
MV SR. Akustické preskúšanie sirény v meste Stará Turá bude v roku 2008
vykonané dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyva−
teľstva o čase skúšky prostredníctvom mestského rozhlasu. Jednotný čas pre−
skúšania je o 12.00 hodine a preskúšanie sa uskutoční v týchto termínoch:
8. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 12. september,
10. október, 14. november, 12. december.

Zdroj: ObÚ Nové Mesto nad Váhom, odbor civilnej ochrany a krízového riade−
nia.                                                                                              áš

Novinky zo Starej Turej
Tak sa bude volať „živé“ vysielanie informácií zo Starej Turej, ktoré bude mať

premiéru v piatok 8. februára 2008. Sledovať ho môže vyše 1000 domácností v
našom meste, ktorí sú zákazníci káblového systému televízie UPC. V 14−den−
ných intervaloch vždy v piatok o 18. hodine bude premiéra, v priebehu ostatných
dní reprízy 5−krát za deň. Bližšie informácie vo výveskách mesta a v budúcom
čísle Staroturianskeho spravodajcu.                                           Ján Mikláš
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V tomto príspevku uvádzame niekoľko prehľadov, ktoré dokumentujú
rozloženie počtu obyvateľov v centrálnej časti mesta, v jeho jednotlivých
miestnych častiach a stav obyvateľov podľa ulíc. Tieto prehľady sú dopl−
nené číslami k niektorým vybraným matričným ukazovateľom.

Ďalšie dve tabuľky poskytujú zaujímavé informácie o demografických
ukazovateľoch mesta ako je bilancia vývoja počtu obyvateľov za obdobie
posledných troch rokov a vývoj demografickej štruktúry obyvateľov mes−
ta v rokoch 1996 – 2006.

Stav obyvateľov k 9.1.2008 podľa miestnych častí
Miestna časť Počet obyvateľov z toho: ženy muži

Stará Turá 8 416 4 366 4 050

Černochov Vrch 197 92 105
z toho: Čern.Vrch 51 23 28

Drg.Dolina 101 48 53
Durc.Dolina) 45 21 24

Papraď 446 219 227
z toho: Papraď 429 209 220

U Mikulcov 17 10 7

Jazviny 30 13 17

Topolecká 422 219 203
z toho: Topolecká 406 211 195

Hlavina 16 8 8

Súš 276 133 143
z toho: Súš 118 54 64

Lazy 8 2 6
Trávniky 105 50 55
U Samkov 45 27 18

Spolu: 9 787 5 042 4 745

Stav obyvateľov k 9.1.2008 podľa ulíc v meste Stará Turá
(bez miestnych častí)

Názov ulice Počet obyvateľov z toho: ženy muži
Dibrovova 352 186 166
Družstevná 316 160 156
Dr.D. Úradníčka 93 53 40
Gen.M.R. Štefánika 1 144 637 507
Hlubockého 35 19 16
Holubyho 34 15 19
Hurbanova 2 186 1 111 1 075
Husitská cesta 70 35 35
Hviezdoslavova 178 89 89
Jiráskova 351 175 176
Komenského 183 84 99
Kozmonautov 113 69 44
Lipová 369 195 174
Lúčna 11 7 4
Mýtna 315 168 147
Mierová 151 90 61
Němcovej 18 10 8
8.apríla 83 37 46
Podjavorinskej 21 11 10
Sadová 40 18 22
Sasinkova 74 35 39
Slnečná 7 3 4
SNP 2 016 1 030 986
Športová 7 4 3
Štúrova 160 77 83
Uhrova 88 48 40
Nám. slobody 1 − 1
Spolu: 8 416 4 366 4 050

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2005 − 2007
Rok 2005 rok 2006 rok 2007

Stav obyvateľov k 1.1. 10 073 10 003 9 902
Počet narodených občanov + 79 + 76 + 71
Počet prihlásených občanov + 82 + 78 + 93
Počet zomretých občanov − 80 − 88 − 93
Počet odhlásených občanov − 151 − 167 − 183
Prírastok (+) / Úbytok (−) − 70 − 101 − 112
Stav obyvateľov: (k 1.1.2006) 10 003 (k 1.1.2007) 9 902 (k 1.1.2008) 9 790

Prehľad niektorých matričných ukazovateľov za rok 2007

Počet uzavretých manželstiev v Starej Turej: 45
− z toho cirkevne uzavretých: 16
− z toho uzavretých s cudzincom: 3

Počet úmrtí vybavených v Starej Turej: 91
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

Počet rozvedených manželstiev: 61
(zahŕňa manželstvá uzavreté v St. Turej i mimo nej)

Počet zápisov do Osobitnej matriky MV SR: 6

Počet určení otcovstva: 11

Demografická štruktúra obyvateľov mesta v rokoch 1996 – 2006

Obyvate¾stvo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Predproduktívne 2249 2108 2001 1880 1750 1606 1463 1387 1310 1242 1195

Produktívne 6730 6791 6860 6928 6976 6868 6870 6875 6869 6818 6749

Poproduktívne 1623 1640 1662 1700 1722 1769 1824 1867 1894 1943 1997

Spolu 10602 10539 10523 10508 10448 10243 10157 10129 10073 10003 9941

Index vitality 138,5 128,5 120,4 110,6 101,6 90,8 80,2 74,3 69,2 63,9 59,3

Index starnutia 72,1 77,8 83,1 90,4 98,4 110,1 124,7 134,6 144,6 156,4 167,1

Ako vyplýva z tabuľky k demografickej štruktúre za obdobie 10 rokov,
pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou zložkou
obyvateľstva charakterizujú dlhodobý vývoj miery perspektívnosti populá−
cie v meste, z ktorej je evidentný pokles predproduktívnej zložky, ako
dôsledok trvale sa znižujúcej pôrodnosti.

Z hľadiska ďalšieho vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie
obyvateľov v predproduktívnom veku, ktoré je v tomto prípade nižšie ako
poproduktívna zložka obyvateľstva. Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ
vnútornej demografickej kvality a reprodukčnej vitality súčasného obyva−
teľstva − index vitality populácie (pomer predproduktívnej a poproduktívnej
zložky) a index starnutia populácie, ktorý vyjadruje počet osôb poproduk−
tívneho veku (muži nad 60 rokov a ženy nad 54 rokov), pripadajúci na sto
osôb v predproduktívnom veku (0−14 rokov).

V meste Stará Turá má index vitality od r.1996 klesajúcu tendenciu a v
roku 2005 dosiahol najnižšiu hodnotu 63,92. Naopak, hodnoty indexu star−
nutia sa priamo úmerne od r.1996 zvyšujú. Znamená to, že ide o regresív−
ny typ populácie, čo nie je priaznivé z hľadiska ďalšieho vývoja repro−
dukčného procesu. Počet obyvateľov mesta má taktiež z dlhodobého
hľadiska klesajúcu tendenciu. Od r.1996 až do r.2006 poklesol ich počet o
661 obyvateľov.

Proces postupného starnutia populácie mesta sa s postupom času
ešte viac prejaví poklesom vývoja počtu narodených detí. Zároveň sa do
poproduktívneho veku budú presúvať početne veľmi silné ročníky, ktoré v
súčasnosti tvoria produktívnu zložku.

Z celkového počtu obyvateľov Starej Turej tvoria 51,7% ženy a 48,3%
muži, čo korešponduje s celoslovenským priemerom, ako i priemerom na
úrovni okresu a kraja.

Z čísiel v tabuľke môžeme konštatovať, že celkový prírastok obyvateľ−
stva v Starej Turej sa z dlhodobého hľadiska pohybuje v mínusových
hodnotách (úbytok). Prvou príčinou tohto javu je fakt, že za posledných
10 rokov v Starej Turej viac obyvateľov umrelo ako sa narodilo (výnimkou
je len rok 2001). Druhou príčinou je migračný úbytok obyvateľstva. V
období 1996−2006 sa do mesta prisťahovalo 1054 osôb, pričom v tom
istom období sa z mesta odsťahovalo 1420 osôb. Dôvodom migračného
úbytku obyvateľstva môže byť hlavne odchod mladých ľudí do veľkých
migračných centier Slovenska (napr. do Bratislavy). Medzi ďalšie faktory
ovplyvňujúce vývoj migrácie patrí celková ekonomická situácia mesta,
situácia na trhu práce (tá už nie je určujúca), bytová výstavba a možnosť
získania bytu.

Jednou z prioritných úloh mesta preto v najbližších rokoch bude zasta−
venie migračného úbytku obyvateľstva komplexným vylepšovaním pod−
mienok pre život a bývanie obyvateľov mesta.

Organizačné oddelenie MsÚ Stará Turá

Poèet obyvate¾ov naïalej klesá ...
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„Dúfam, že nie...!!!“ odpovedám na
čoraz častejšie otázky , ktoré mi kladú
obyvatelia nášho, a nielen nášho, okre-
su. Som rád, že problematika prípad-
nej ťažby uránu začína rezonovať v
mysliach občanov stredného Považia.
Žiaľ, musím to slovko povedať, iba u
niektorých. Akosi veľmi dlho trvá,
kým si naši občania uvedomia, aké
následky pre náš región, by mala prí-
padná ťažba uránovej rudy, nehovo-
riac o jej spracovávaní.

Už len samotný prieskum pred cca
40-imi rokmi spôsobil rapídny úbytok
vody v potokoch Selca a Kálnice, keď
sa navŕtalo do 400 dier do hĺbky 150
metrov. Nehovoriac o úniku karcino-
génneho radónu, ktorý cez tieto „ko-
míny“ unikal do ovzdušia a o devastá-
cii okolia v blízkosti vrtov, ktoré je
možné vidieť ešte dnes.

A čo to ten „urán“ vlastne je?
Iba veľmi stručne pre tých, ktorí si

o ňom nestihli zatiaľ prečítať. Je to tma-
vošedý kovový prvok, ktorý bol obja-
vený v roku 1789. Je to najťažší prvok
nachádzajúci sa v prírode. Urán je
ruda, z ktorej môže byť použitá iba
malá časť (z 1 kg uránu v 1 000 kg rudy
sa dá vyťažiť iba 500 gramov). Pod-
zemná ťažba znamená presunutie ob-
rovského množstva rudy zo zeme. Vo
väčšine uránových baní je percento
uránového kovu veľmi nízke, len asi
0,1-1%. Každá tona obohateného urá-
nu, ktorá sa predáva na voľnom trhu
predstavuje až 40 000 ton sutiny ako
radioaktívneho odpadu. Uránové
bane sú často nechránené a vietor a
dážď šíria smrtiaci, karcinogénny
prach z ťažby, ktorý kontaminuje oko-
litú krajinu.

Čo sa týka konkrétne Inoveckého
pohoria, sú údaje známe spred 40-ich
rokov, kde predpokladajú výdatnosť
rudy 0,06% - 0,16%, čo by znamenalo
pri odhadovanom množstve 2 000 t –
6 000 t doslova milióny ton kontami-
novanej hlušiny, ktorou by zaviezli
všetky doliny. A aby som v tej katastro-
fickej vízii, ale ak sa neprebudíme i
možnej, pokračoval, je totálne naruše-
nie ekosystému. To znamená, že sa od-
lesnia plochy pre ťažbu, narušia sa
spodné vody, ktoré dodávajú vlahu
koreňom stromov, hluk, prach a vib-
rácie zeme vyženú z Považského Inov-
ca všetko živé a následne nastane rá-
dioaktívne zamorenie priestoru a po-
čas desiatok a stoviek rokov vzniknú
poddolovaním prepadávajúce sa ho-
lokopce.

Že zbytočne straším? Nuž, odporú-

čam návštevu lokalít, kde sa ťažila urá-
nová ruda. A nemusí to byť iba v su-
sednom Česku.

Pri debatách s občanmi som sa v mi-
nulom roku nezriedka stretával s ná-
zormi asi takéhoto charakteru „...no a
čo, aspoň sa vytvoria pracovné mies-
ta...“, alebo niektorí starostovia hovo-
rili „...veď obec z toho bude profito-
vať, budú nám dávať peniaze na roz-
voj obce...“

Nuž, ono je to inak a aj to inak je
ešte inak, ako hovoril jeden múdry sta-
rý rabín.

Región stredného Považia nie je
odkázaný na pár pracovných miest,
ktoré by eventuálne vznikli, ak by
došlo k tomu najhoršiemu. Tento regi-
ón, čo sa týka pracovných miest, je už
vyťažený, čo môžu potvrdiť hlavne za-
mestnávatelia.

A čo sa týka peňazí, ktoré by dostá-
vali obce?

V „Rozhodnutí o určení prieskumné-
ho územia“ zo 4.júna 2007, ktoré sa tý-
kalo Hôrky nad Váhom a Kálnice, je v
bode „Úhrada za prieskumné územie“
uvedené:

„držiteľ prieskumného územia je
povinný platiť úhradu podľa par. 23
ods. 1 geologického zákona 3 000 Sk
za každý začatý rok a za každý začatý
km2, t.j. 13 km2 x 3 000.-Sk, t.j.  39 000
Sk - slovom tridsaťdeväťtisíc korún slo-
venských (!!!) ročne.

Podľa par.23 geologického záko-
na,ods.3, je 50% úhrady príjmom En-
vironmentálneho fondu a 50% príj-
mom obcí, na ktorých sa prieskumné
územie nachádza“ (sic !!!).

Ak by došlo k samotnej ťažbe, tak
by určite tých peňazí bolo viac. Ale,
pýtam sa pre koho? Obce, v katastri
ktorých by sa ťažilo, by sa začali poma-
ly, ale isto, vyľudňovať. Veď ktože by
už chcel bývať v zamorenom a totálne
zdevastovanom životnom prostredí,
kto by chcel, aby sa rodili postihnuté
deti?

Takže pre koho by boli tie peniaze?
Chcem veriť, že obyvatelia stredné-

ho Považia si uvedomia, že neexistujú
peniaze, ktoré by vyvážili poškodenie
zdravia ich a budúcich generácií ako aj
nenapraviteľné škody na životnom
prostredí tohto nášho krásneho kraja.

A kto je v pozadí tohto dehonestu-
júceho (pre obyvateľov Slovenska)
projektu?

Sú to kanadské súkromné ťažiar-
ske firmy, ktoré našli v predchádzajú-
cich volebných obdobiach na Sloven-
sku spriaznené duše a hlavne legislatí-

vu (viď vyššie), ktorá im veľmi, veľ-
mi vyhovuje (o spoločnostiach bližšie
na stránke www.stopuranu.sk).

Sú to kanadské spoločnosti, ktoré
ich vláda donútila ísť preč z vlastného
územia (legislatívou), aby nedošlo k
devastácií prekrásnej kanadskej príro-
dy.

Som osobne presvedčený, že to
bola filozofia „...choďte tam, tam sa dá
kúpiť každý a všetko a za lacný pe-
niaz...tam je legislatívne prostredie
pre vás veľmi vhodné...“

Ako iste už viete, za výdatnej po-
moci Greenpeace, sa podarilo vyzbie-
rať do 60 000 podpisov na petičných
hárkoch „Stop uránu“ hlavne z Východ-
ného Slovenska, kde je plánovaná ťaž-
ba v Jahodnej. Táto prvá časť bola odo-
vzdaná ministrovi životného prostre-
dia, ktorý cez svojho štátneho tajom-
níka odkázal, že sa pri rozhodovaní o
prípadnej ťažbe bude prihliadať k ná-
zoru občanov žijúcich v danom regió-
ne.

Koncom minulého roka sa nám po-
darilo v parlamente zmariť snahu ur-
čitých podnikateľských skupín prepa-
šovať do banského zákona ustanove-
nie o vecnom bremene, čo iste naši
občania zachytili v masmédiách. Pokla-
dám to za veľký úspech, avšak iba malý
krôčik k tomu, aby nedošlo k devastá-
cii našej prírody.

Som rád, že myšlienku zachovania
prírody a kvality životného prostredia
po určitom čase prijali za svoju už všetci
starostovia Považského mikroregió-
nu a nielen jeho. Nie bez zaujímavosti
je zistenie, že sa skôr podarilo získať
na záchranu Považského Inovca samot-
ných občanov, ako niektorých ich
predstaviteľov.

Veľmi vysoko hodnotím stanovis-
ko primátora Nového Mesta n/Váhom,
ktoré povedal na poslednom MsZ v mi-
nulom roku, ako aj jednoznačne prija-
té uznesenie poslancov proti akejkoľ-
vek ťažbe, ktorá by narušila ráz Inovec-
kého pohoria, čo by malo nedozierny
dopad na areál nielen veľmi navštevo-
vanej Zelenej vody, ale na aktivity roz-
voja turizmu vôbec.

Očakávam, že podobné uznesenia
odznejú na všetkých obecných zastu-
piteľstvách, čím sa vytvorí určitá proti-
váha snahám súkromných zahranič-
ných firiem o drancovanie nášho štá-
tu.

K tomu je ovšem potrebné, aby ob-
čania aj Nového Mesta nad Váhom a
nielen tí, ktorí v tejto lokalite majú
chaty, nielen tí, ktorí navštevujú toto

pohorie za účelom prechádzok po lese
a zberu hríbov, ale všetci, ktorí si uve-
domujú, že nebezpečný radón, karci-
nogénny rádioaktívny prach vznikajú-
ci pri mletí uránovej rudy a pri vysúša-
ní kalových polí ohrozí generačne
zdravie ľudí v okruhu desiatok ak nie
stoviek kilometrov od zdroja a zdevas-
tuje prírodu na stovky rokov.

Že zahraniční investori, ktorí tu už
zainvestovali nemalé finančné zdroje
a vytvorili stovky pracovných miest,
budú fabriky sťahovať do lepších pod-
mienok, že sem už nepríde ani koruna
zahraničných investícií, že budú kon-
čiť zatiaľ svetoznáme kúpele Piešťany,
znehodnotia sa podzemné zdroje pit-
nej vody od Piešťan až po Tren-
čín....tých negatívnych dopadov je veľ-
mi veľa. V každom prípade si treba
uvedomiť túto hrozbu. A dá sa v tom
niečo spraviť práve teraz!! Ak to neza-
chytíme na začiatku, tak ohrozíme nie-
len seba, ale hlavne budúce generácie.

Ako keby som počul:“...no, ale ako
to ja môžem ovplyvniť?...ja som len ra-
dový občan...“

Ako to môžem ako radový občan
ovplyvniť? – no predsa tak, že vyjad-
rím svoju vôľu na petičnom hárku svo-
jim podpisom. Ak nepomôže petícia,
existuje ešte inštitút referenda.

Som však presvedčený že (zatiaľ),
bude postačovať petícia. Nepochybu-
jem o tom, že súčasná vláda nedovolí
devastáciu životného prostredia a ne-
ohrozí zdravie svojich občanov ťaž-
bou uránu. Napokon, to nie je vládny
záujem. To je záujem zahraničných
spoločností, ktoré ,ak by sa ťažilo, tak
vyťaženú rudu budú predávať na tr-
hoch s uránom a silne pochybujem, že
by Slovensku predávali za časť sveto-
vej ceny (viď úvahu Martina Hrica v
denníku Pravda z 18.12 2007 o ťažbe
uránu a zlata na Slovensku).

Aj za týmto účelom sa stretávajú sta-
rostovia nášho regiónu, aby si zjedno-
tili postup. Naposledy bolo stretnutie
v Kálnici 12.12.2007, kde sa prijal ur-
čitý postup a stanovili sa úlohy zúčast-
neným starostom týkajúce sa hlavne
osvety a prenosu informácií medzi
obyvateľov.

Napokon k tomu by svojou mierou
mal prispieť i tento môj článok.

Ján Kišš
prednosta Obvodného

úradu, Nové Mesto nad Váhom

Pozn: Petičné hárky sa nachádzajú
aj na našom MsÚ- na sekretariáte pri-
mátorky mesta

„Tak čo, bude sa ťažiť?...“
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e-mail meno č.  tel.
PRIMÁTORKA MESTA primator@staratura.sk Ing. Anna HALINÁROVÁ 746 1610
ZÁSTUPCA PRIMÁTORKY MESTA zastupca@staratura.sk Mgr. Ján TOMEŠ 746 1613
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU prednosta@staratura.sk Ing. Jaromír JEŠKO 746 1612
HLAVNÝ KONTROLÓR Dom štátnej správy kontrolor@staratura.sk Ing. Ján ILOVIČNÝ 746 1614

FAX 776 4276
Kancelária primátorky mesta

Pracovník pre komunikáciu media@staratura.sk Ján MIKLÁŠ 746 1615
Správca informačnej siete, web sis@staratura.sk Ing. Marek MIKLOVIČ 746 1616

Sekretárka msu@staratura.sk Jana ROHÁČKOVÁ 746 1611
Projektový manažér mprojekt@staratura.sk Ing. Vladimír PANKUCH 746 1617

Právnik spravne@staratura.sk JUDr. Branislav PRIBIŠ 746 1618
Pracovník pre pers. prácu, MsZ, MsR poplatky@statura.sk Bc. Ľubica KLIMÁČKOVÁ 746 1619
Vedúca ekonomického oddelenie financne@staratura.sk Ing. Iveta PETROVIČOVÁ 746 1625

Platy a mzdy pam@staratura.sk Ľubica GONDÁROVÁ 746 1626
Daň z nehnuteľností, Verejné priestranstvo dzn@staratura.sk Magdaléna HORŇÁKOVÁ 746 1627

Účtovníčka ucto@staratura.sk Jaroslava KORYTINOVÁ 7461626
Odpady, Psy, Ubytovacia kapacita odpady@staratura.sk Anna OSLAYOVÁ 746 1627

Vedúca majetkového oddelenie majetok@staratura.sk Ing. Lívia GALOVIČOVÁ 746 1630
Evidencia a správa majetku byty@staratura.sk Marta BARANOVIČOVÁ 746 1631

Majetkoprávne vzťahy maj@staratura.sk Slávka RADENOVÁ 746 1631
Vedúca odd. školstva a sociálnych vecí socialne@staratura.sk Ing. Viera ZAPLETALOVÁ 746 1645
Dom štátnej správy             Sociálne služby soc_referat@staratura.sk Zdenka ZAŤKOVÁ 746 1646

Školský úrad skolstvo@staratura.sk Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ 746 1647
Vedúci organizačného oddelenia organizacne@staratura.sk Mgr. Milan KLIMÁČEK 746 1635

Evidencia obyvateľov register@staratura.sk Anna BARIŠOVÁ 746 1619
Pokladňa a registratúra pokladna@staratura.sk Zuzana REDAJOVÁ 746 1636

CO, PO, nákup a správa budov obo@staratura.sk Jaroslav MARTINUS 746 1637
Matričný úrad matrika@staratura.sk Ivona MÁLKOVÁ 746 1638

Správca budovy, vodič Vladimír KRIŠTOFÍK 746 1639
Vedúca oddelenie výstavby, ÚP a ŽP vystavba@staratura.sk Ing. Jana MINÁRIKOVÁ 746 1640
Dom štátnej správy          Životné prostredie zprostredie@staratura.sk Mgr. Jarmila KNAPOVÁ 746 1642

Drobné stavby pstavby@staratura.sk Jaroslav BENIAN 746 1641
Príprava a realizácia stavieb, doprava stavdozor@staratura.sk Ing. Emil VLADO 746 1641
Územné konanie, stavebný poriadok stavby@staratura.sk Ing. Martin MEDŇANSKÝ 746 1643

 Náčelník Mestskej polície Stará Turá msp@staratura.sk Bc. Ľubomír MÁLEK - náčelník 746 1621

policia@staratura.sk stála služba 776 0077

746 1622

0907 772868

Telefónny a mailový zoznam MsÚ Stará Turá

Pri vyslovení pojmu „dane“ akosi
prirodzene a viac−menej u každého
obyvateľa SR a každého občana
obce, či mesta stúpne adrenalín. U
niekoho menej, u niekoho viac, dô−
vod je jednoduchý − zasa nás niekto
„okráda“ a určite viac, ako vlani...

U samospráv, teda obecných
kás, sú dane a poplatky prirodze−
nou a zákonnou položkou príjmovej
časti rozpočtu obce i mesta. Málo−
kto si uvedomí, že by tieto zdroje
mal hľadať aj vo výdajovej časti, teda
v nákladoch obce či mesta. Kto hľa−
dá, ten nájde, pretože dane a po−
platky sú v podstate určitou kom−
penzáciou nákladov na rôzne služ−
by, ktoré obec, mesto občanovi pria−
mo, či nepriamo poskytuje.

Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
platí fyzická osoba, ktorá ma na úze−
mí obce trvalý pobyt alebo prechod−
ný pobyt a právnická osoba, ktorá
je oprávnená užívať alebo užíva ne−
hnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území mesta, na iný účel ako na
podnikanie a tiež podnikateľ, ktorý
je oprávnený užívať alebo užíva ne−
hnuteľnosť nachádzajúcu sa na úze−
mí mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku pre obyvateľov
nášho mesta pre rok 2008 je 552
Sk za osobu a rok.

Stavebný odpad – náklady na
jeho zber, zvoz a uloženie hradí pô−
vodca odpadu podľa skutočných
nákladov, ak odpad pochádza z
prác, ktoré podliehajú stavebnému
povoleniu, resp. ohláseniu drobnej
stavby. Jedná sa o odpady s re−
konštrukcií bytových jadier, lódžií a
pod. Odstránenie (likvidáciu) také−
hoto odpadu je potrebné vopred na−
hlásiť na Technické služby mesta
Stará Turá č. tel. 776 3215 a do−
hodnúť jeho odvoz.

Poplatník (občan) je povinný na−
hlásiť do 30 dní odo dňa: vznik po−
vinnosti platiť poplatok, prípadne zá−
nik poplatkovej povinnosti z dôvo−
du odsťahovania, zrušenia pre−
vádzky a pod.

Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vyrubí−
me platobným výmerom a pre vy−
rubenie poplatku je rozhodujúci stav
k 1. januáru príslušného roka.

Ročný vyrubený poplatok je mož−
né splatiť nasledovne: pri výške roč−
ného poplatku do 500 Sk u obča−
nov a do 5000 Sk u fyzických osôb
a právnických osôb vždy do 31.3.
jednorázovo. Ak je výška poplatku
u občana vyššia ako 500 Sk a u
fyzických osôb podnikateľov a u
právnických osôb vyššia ako 5000
Sk, môže poplatník tento poplatok
hradiť v 2 splátkach a to do 31.3. a
30.9. bežného roka.

Poplatok môže poplatník zapla−
tiť prevodom z účtu, poštovou po−
ukážkou, alebo v hotovosti do po−
kladne MsÚ.

Upozorňujeme občanov, aby pri
svojich úhradách uviedli správny
variabilný symbol z platobného vý−
meru. Bližšie informácie poskytne−

Dane naše ka•doroèné...
me na telefónnom čísle ekonomic−
kého oddelenia 746 16 27 − popla−
tok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, daň z nehnuteľ−
ností, daň za psa.

Daň za psa sa vyrubuje, ak je
chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou a je starší ako 6 mesiacov.
Sadzba dane − v miestnych čas−
tiach

 v rodinnom dome 100 Sk/rok
v meste, rodinnom dome 200 Sk/

rok
 v bytovom dome 1000 Sk/rok
Takto určená sadzba dane platí

za každého ďalšieho psa u toho is−
tého daňovníka.

Oznamovacia povinnosť a pla−
tenie dane:

Majiteľ psa je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti
alebo zánik daňovej povinnosti, napr.
uhynutie psa, darovanie a pod.

Každý pes musí byť označený
počas vodenia mimo chovateľské−

ho priestoru známkou umiestnenou
na obojku. Známku si majiteľ psa
prevezme pri prihlasovaní psa do
evidencie na ekonomickom úseku
mestského úradu. Známka je ne−
prenosná na iného psa. Odcudze−
nie, stratu alebo zničenie známky
je držiteľ psa povinný nahlásiť do
30 dní odvtedy, čo stratu zistil, na
mestský úrad, kde mu bude vyda−
ná nová známka za úhradu 20 Sk.

Mesto vyrubí daň platobným vý−
merom pri prihlásení psa do eviden−
cie a v ďalšom zdaňovacom obdo−
bí je daň splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacie−
ho obdobia.

Žiadame všetkých majiteľov
psov, ktorí nemajú prihláseného
psa, aby do 29.2.2008 prihlásili
všetkých neprihlásených psov na
ekonomické oddelenie mestského
úradu, prípadne aby si dodatočne
vyzdvihli stratené, či znehodnote−
né známky pre psa.

Majitelia musia očakávať , že evi−
dencia psov bude mestskou polí−
ciou celoročne kontrolovaná a v
prípade nesplnenia si tejto povinnosti
tiež príslušne sankcionovaná. Je zá−
konnou povinnosťou majiteľa odstra−
ňovať po psovi exkrementy (výka−
ly) a odkladať do určených odpado−
vých nádob. Majiteľ si musí uvedo−
miť, že v plnej miere zodpovedá za
prípadné škody spôsobené psom,
znáša aj dôsledky prípadného ublí−
ženia na zdraví (pohryznutia) inej
osoby, preto by pravidelné očkova−
nie psa malo byť samozrejmosťou.
Vo vlastnom záujme by sa mal kaž−
dý majiteľ oboznámiť so všeobec−
nými povinnosťami a príslušnými na−
riadeniami mesta v tejto oblasti a sa−
mozrejme ich dodržiavať (informá−
cie tohto druhu poskytnú aj prísluš−
níci mestskej polície− tel. 776 0077,
0907 772868).

Anna Oslayová
ekonomické odd. MsÚ



6. Staroturiansky spravodajca č. 2 − február 2008www.staratura.sk

Novinky zo ZŠ
Mesiac január je u nás v škole krátkym, ale hektickým

mesiacom. Po príchode z vianočných prázdnin sme nao−
zaj nemali čas zaháľať, veď sa blížilo polročné hodnotenie
našej práce, a tak sme využili naozaj každú minútu draho−
cenného času. Najviac sa museli snažiť deviataci, ktorí sa
navyše pripravovali na celoslovenské testovanie zo slo−
venského jazyka a matematiky.

Aj keď bola našou prioritou v januári polročná klasifi−
kácia, predsa sa stalo niekoľko udalostí, ktoré stoja za
to, aby ste sa o nich dozvedeli.

Ešte počas prázdnin sa stretli v telocvični ZUŠ čle−
novia streleckého krúžku na novoročnom turnaji. Dobre
si zastrieľali a prežili spolu krásne chvíle.

14.1. sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole olym−
piády v anglickom jazyku. Vzorne reprezentovali svoju
školu, za čo im a pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali
patrí vďaka.

14.1. sme mali v škole konzultačný deň pre rodičov,
kedy môžu rodičia navštíviť ktoréhokoľvek vyučujúceho a
informovať sa u neho o svojom synovi alebo dcére prí−
padne, vyriešiť nejaký problém, ktorý sa vyskytol. Aj keď
počet rodičov, ktorí využili túto možnosť sa trocha zvýšil,
predsa si myslíme, že by sa o vyučovacie výsledky svo−
jich detí a ich správanie malo zaujímať viac rodičov. V
tento deň prišlo do školy 68% rodičov, ktorí majú deti na
1. stupni a účasť rodičov detí z druhého stupňa bola v
priemere necelých 50%.

29.1. sa deti dobre zabávali na programe Očová, Očo−
vá, ktorý sa niesol v znamení ľudovej hudby.

30.1. sme usporiadali v priestoroch telocvične na Hur−
banovej ulici turnaj vo vybíjanej o putovný pohár pre chlap−
cov 5.−6.ročníka a v ten istý deň navštívili telocvičňu na
Komenského ulici deti z MŠ, ktoré si pozreli kultúrny program,
ktorý pre ne pripravili ich starší kamaráti samozrejme pod
vedením svojich pani učiteliek.

31.1. bol významným dňom pre nás všetkých, preto−
že deti dostali polročné vysvedčenia. Niektoré išli do−
mov s radosťou, iné by isto najradšej ani ten papier ani
nevytiahli z tašky. Tým, ktorí mali dobré známky, blaho−
želám a tí, ktorým sa nepodarilo dosiahnuť dobré vý−
sledky odkazujem, že len na nich záleží, aby na konci
školského roka odišli domov spokojnejší.

Prvý polrok šk. r. 2007/2008 sme zakončili s takými−
to výsledkami:

Školu navštevovalo 812 žiakov, z toho 362 na prvom
stupni. Na prvom stupni sme mali 15 tried a na druhom
stupni 18 tried. Žiaci spolu vymeškali na prvom stupni 13
879 hodín, čo je v priemere na žiaka 40,07 hod. Všetky
vymeškané hodiny boli ospravedlnené. Na druhom stupni
to bolo spolu 18 420, z toho 34 neospravedlnených. Prie−
mer na žiaka bol 40,31 hod.

Pri hodnotení správania našich žiakov sme skonšta−
tovali, že napriek všetkým dohováraniam a rozhovorom
s tými, ktorí rôznym spôsobom porušujú školský poria−
dok, mnohí z nich nezmenili svoje správanie, a tak sme
museli pristúpiť k rôznym druhom pokarhaní a dokonca i
znížiť známky zo správania. Najčastejšie priestupky:
vulgárne vyjadrovanie na adresu spolužiakov i dospe−
lých osôb, ničenie školského majetku, neospravedlnená
absencia a pod.

Z týchto dôvodov dostalo napomenutie od triedneho
učiteľa 22, pokarhanie od triedneho učiteľa 16 detí a po−
karhanie riaditeľkou školy 14 žiakov. Zníženú známku
zo správania na druhý stupeň má 13 detí a na tretí stu−
peň 1 žiak a 4 žiaci dostanú pochvalu za reprezentáciu
školy a triedy.

Prvý polrok šk.r. je teda za nami. Do druhého polro−
ku želám všetkým – zamestnancom, žiakom i rodičom
veľa síl, trpezlivosti a úspechov.

Anna Chmurová, riaditeľka školy

Stretnutie v klube dôchodcov mesta
Stará Turá malo v utorok 15. januára
2008 slávnostný ráz− jeho členovia hod−
notili činnosť v uplynulom roku 2007. Klub

dôchodcov bol založený
15.1.1981. Jeho prvým predse−
dom bol do roku 1994 p. Ľudo−
vít Smolinský, potom do februá−
ra 2006 p. Ján Mikulec. Jeho
nasledovníkom je p. Emil Mad−
ro. Klub dôchodcov mal v roku
2007 139 členov, z toho 100 žien
a 39 mužov. Stretnutia členov
KD sa konali pravidelne vždy
každý utorok, v zimných mesia−
coch i v nedeľu. Klub dôchod−
cov má každoročne pestrú čin−
nosť− je prispôsobená potrebám
i možnostiam seniorov. Finančne i mate−
riálne činnosť klubu zabezpečuje predo−
všetkým mesto a to nielen poskytnutím
priestorov s potrebnými energiami, ale aj
podporuje priamo aktivity členov. Vďaka

však patrí aj sponzorom− podnikateľom,
ktorí každoročne „prilepšia“ niečo na čin−
nosť... V diskusii vystúpili aj hostia stret−
nutia− zástupca primátorky mesta Mgr.

Ján Tomeš, vedúca sociálneho
oddelenia MsÚ Ing. Viera Zaple−
talová a ďalší. Prítomní po ofici−
álnej časti zotrvali v družnom
rozhovore− o činnosti, ktorú vy−
konávali, o svojich rodinách, o
radostiach i starostiach staršej
generácie. Poďakovanie za ak−
tívnu činnosť klubu dôchodcov
mesta Stará Turá patrí výboru
na čele s predsedom Emilom
Madrom a všetkým členom vý−
boru, mestu Stará Turá a

všetkým tým, ktorým ušľachtilé trávenie
voľného času našich seniorov nie je ľa−
hostajným...

Viliam Solovič
foto: Ladislav Grambal

V klube dôchodcov hodnotili...

Základná škola v Starej Turej, Hurbanova ul. 128/ 25 oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROÈNÍKA ZŠ
bude v dňoch 6. a 7. februára 2008 v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského v I.

pavilóne v čase od 13.00 do 16.30 hod.
Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, zápisný lístok, preukaz totožnosti.
Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. Zápisný lístok si rodičia

môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, prípadne priamo v základnej škole.
Čo ponúkame Vašim deťom?

− Odborné vyučovanie cudzích jazykov od 2.ročníka (Aj, Nj, Rj)
− Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj, Nj, Frj formou kurzov
− Od 7. ročníka povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov (Aj + podľa záujmu
Nj, Frj, Rj)
− Vyučovanie informatiky v 4 triedach výpočtovej techniky
− Mimoškolskú činnosť formou 39 krúžkov s rôznym zameraním
− V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD
− Príprava talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády
− Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku
− Navštevovanie kultúrnych podujatí mimo mesta (Piešťany, Trnava, Nitra, BL)
− Organizovanie Školy v prírode (I. stupeň)
− Ponuka „nultého ročníka“ pre deti so školskou nezrelosťou (alternatíva
predškolskej výchovy v MŠ)

Bližšie informácie o zápise môžete získať na telefónnych číslach 7763022,
7763639 a internetových stránkach www.zshurbast.sk a

e−mail: skola@zshurbast. edu. Sk                       Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej

OZNAM
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá (TS ST) žiadajú obyvateľov obytných domov,

ktorí budú mať veľkoobjemný odpad (staré koberce, časti nábytku, kočíky...), drobný
stavebný odpad (bytové jadrá, loggiové steny, kachličky...) alebo nebezpečný a iný
odpad (chladničky, pračky, televízory...), aby postupovali nasledovne:
1. nikdy nevhadzovali takýto odpad do kontajnerov
2. nahlásili takýto odpad na TS ST− tel. 776 32 15
3. vykladali odpad ku kontajnerovým stanovištiam počas víkendu, najneskôr v ponde−
lok do 6.00 h !!!
4. občania si sami môžu takýto odpad priviesť do strediska dotrieďovania odpadu− do
areálu býv. tehelne− v pracovné dni od 6. 30 do 13. 30 hod.

Odpad, ktorý nahlásite a vyložíte v iný deň, TS ST nevyvezú a jeho pôvodcu bude
pokutovať mestská polícia! Za pochopenie ďakujeme.                                               TSST
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Členovia JDS v Starej Turej sa
stretávajú v prvý a tretí štvrtok v
mesiaci.

Január: prvá schôdza bola za−
hájená so želaním dobrého zdravia
a spokojnosti v roku 2007. Pani Sý−
korová predniesla novoročné vin−
še, dcéry pani Vagačovej z Trávni−
kov prehrali autentické nahrávky via−
nočných a novoročných kolied a vin−
šov ich mamy. Ďalšia časť schôdze
bola informatívna a hodnotiaca.

Počas druhej schôdze bola be−
seda so spisovateľkou Pomajbovou
o knihe „Jarmo vášne“.

Február: prvá februárová
schôdza sa niesla vo fašiangovej
nálade. Pani Sýkorová prečítala po−
viedku od Satinského „Platení ple−
soví tanečníci“. V tomto mesiaci sa
veľa členov JDS zúčastnilo slávnost−
nej prezentácie knihy Mgr. Eleny Ru−
mánkovej „Slnko im svieti do vla−
sov“. Druhá februárová schôdza
bola výročná za rok 2006 a bolo už
o nej informované v Staroturianskom
spravodajcovi 3/2007.

Marec: na prvej pracovnej
schôdzi bola uvedená do funkcie
predsedníčky JDS Ing. Eva Tomi−
sová a bolo poďakované bývalej
predsedníčke pani Oľge Baginovej
za 11 rokov práce.

Na tejto schôdzi sa pripomenuli i
tragické udalosti v osadách Hlavina
a Nárcie pred 62 rokmi. Pripome−
nula sa história a význam MDŽ.

Hlavným bodom druhej marco−
vej schôdze bola beseda s PhDr.
Martinom Lackom, autorom knihy „1.
moslinský pluk SS na Slovensku“.
Pôsobenie tohto pluku bolo i v okolí
Starej Turej. Po prednáške sa roz−
prúdila bohatá diskusia so spomien−
kami niektorých starších členov na
pôsobenie tohto pluku v našich ko−
paniciach.

Apríl: na aprílovej schôdzi sme
si pripomenuli rok J. M. Hurbana. V
príspevku pani Sýkorovej odznel
jeho krátky životopis a význam jeho
buditeľskej činnosti. Ďalší obsiahly
príspevok sa týkal legendárnych
knižníc palmových listov v Indii. V
apríli sa mnohí členovia JDS zúčast−
nili stavania mája s predsedom vlá−
dy Róbertom Ficom.

Máj: prvá schôdza sa niesla vo
výchovno−vzdelávacom duchu. Pri−
pomenuli sme si život a tvorbu Ľud−
mily Podjavorinskej pri príležitosti
135. výročia narodenia. Spomenuli
sme i výročie úmrtia M.R. Štefánika
a večer sme boli na Vagačovom vr−
chu pozerať na zapaľovanie vatier
na Bradle.

Od začiatku roka prispieva pani
Sýkorová „seriálom o slovenských
hradoch a zámkoch“ k programu
našich schôdzí. Tento raz to bolo o
bratislavskom, čachtickom a tren−
čianskom hrade.

Na druhej májovej schôdzi bola
prezentácia zdravotníckych pomô−
cok, podrobný článok o tejto schôdzi
bol uverejnený v júnovom Spravo−
dajcovi.

V máji sa uskutočnilo stretnutie

súboru Skaličan so Staroturanca−
mi, ale hlavne s členmi JDS v ka−
viarni kultúrneho domu. Bol to ne−
zabudnuteľný večer s krásnymi
piesňami, harmonikou a cimbalom.
Vďačíme za to členovi Skaličana Ing.
Miroslavovi Nemcovi, starotuiran−
skému rodákovi.

Jún: na schôdzi sme mali be−
sedu o ľudovom liečiteľstve s pá−
nom Jurákom, podpredsedom
okresnej organizácie JDS.

Tento mesiac sme uskutočnili
spoznávaco−rehabilitačný zájazd.
Navštívili sme múzeum A. S. Puški−
na v Brodzanoch. Ďalej to bola pre−
hliadka mesta Partizánske. Nako−

niec sme sa okúpali v termálnom
kúpalisku vo Veľkých Bieliciach.

Júl: v júli bola kvôli štátnym
sviatkom iba jedna schôdza, na kto−
rej pani Sýkorová pokračovala vo
svojom seriáli o hradoch a zámkoch.
Tento raz to bolo o menej význam−
ných pamiatkach západného Slo−
venska. Na elektronických varha−
noch nám zahrala pani Lýdia Sed−
láčková.

August: v tomto mesiaci bola
zaujímavá druhá schôdza, kde sme
mali na besede pracovníčku Slo−
venského veľvyslanectva v
Moskve, kultúrnu referentku Mgr.
Ľubicu Alušicovú. Pracuje tu už 20
rokov a preto mohla veľmi zasvä−
tene hovoriť o pamiatkach a súčas−
nom živote v Moskve a Rusku
vôbec. Mnohí dôchodcovia si pri−
pomenuli časy, keď osobne navšte−
vovali bývalý Sovietsky zväz vlak−
mi alebo lietadlami družby.

Veľa členov sa v auguste zú−
častnilo spomienkových slávností pri
príležitosti 63. výročia SNP v Nárcí
a na vrchu Roh.

September: v lete 2006 sme
mali besedu o vynálezcovi padáka
Baničovi pri príležitosti odhalenia jeho
busty v Smoleniciach a zbierania fil−
mového a fotografického materiálu
pre dcéru predsedníčky Naďu To−
misovú pre jej absolventský film o
Baničovi na American University vo
Washingtone. Po roku nám ho
Naďa prišla premietnuť. Súčasne
premietla i film a fotografie z cesty
okolo sveta z Fidži, Nového Zélan−
du, Austrálie a Thajska.

19.9.2007 sme uskutočnili ďalší
poznávací zájazd do múzea Ľud−

mily Podjavorinskej v Bzinciach. Pre−
zreli sme si i Matúšovo kráľovstvo
v miniatúrach v Podolí, rybársku baš−
tu v Bašovciach, kde sme mali vý−
borný rybací obed. Nakoniec sme
uskutočnili prehliadku kúpeľného
mesta Piešťany.

Na druhej septembrovej schôdzi
sme mali literárnu besedu s Mgr.
Elenou Rumánkovou, našou rodáč−
kou, bývalou učiteľkou, spisovateľ−
kou , maliarkou a skladateľkou. Pani
Mgr. Rumánková svojou prítomnos−
ťou a príspevkami vyvolala veľmi
príjemnú a srdečnú atmosféru. A
nakoľko je stále i výbornou spe−
váčkou, schôdza sa končila spe−

vom jej i iných piesní.
Október: Dôležitá bola druhá

schôdza v tomto mesiaci, ktorá sa
niesla v duchu „mesiaca úcty voči
starším“. Pani Baginová sa všetkým
dôchodcom prihovorila krásnymi slo−
vami a prednesom básne o smut−

nom starnutí. Pod vedením pani uči−
teľky Michalcovej nám zaspievali
deti zo Základnej umeleckej školy.
Prihovorila sa nám i pani primátor−
ka Ing. Halinárová a za sociálny od−
bor Ing. Zapletalová.

Niekoľko členov JDS sa
19.10.2007 zúčastnilo odhalenia pa−
mätnej tabule Židovskej nábožen−
skej obce a obetiam holokaustu na
mieste bývalej židovskej synagógy.

November: na jedinej novembro−
vej schôdzi sme mali besedu s Mgr.
Ľudmilou Fraňovou, autorkou Lubin−
ského nárečového slovníka. Spolu
s ňou sme pozvali na besedu i jej
poradkyne Mgr. Darinu Fajnorovú
a Ing. Oľgu Hrabovskú. Beseda bola
veľmi zaujímavá a atmosféra veľmi
veselá a príjemná.

December: v roku 2007 sme sa
naposledy stretli 6.12. na predvia−
nočnom večierku za vône ihličia,
vianočného punču, pri rozžiarenom
vianočnom stromčeku a pri melódi−
ách vianočných kolied harmonikár−
ky i nahrávok súboru Javorinka zo
ZUŠ v Starej Turej.

Dňa 21. februára o 14.00 h usku−
točníme výročnú schôdzu za rok
2007 a v marcovom Spravodajcovi
prinesieme o nej informácie ako i
celkové zhodnotenie činnosti JDS
za rok 2007. Dovtedy sa môžete
podrobne oboznámiť s činnosťou
JDS v našej kronike, kde okrem
všetkých príspevkov, zápisníc, sú
uvedené i fotografie. Je k nahliad−
nutiu každý 1. a 3. štvrtok v mesia−
ci v Klube dôchodcov o 14. hodine.

Ing. Eva Tomisová
predsedníčka JDS

Prehľad činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska v roku 2007

Prelom rokov je spolu s letnými
mesiacmi tradične obdobím, keď
banky zaznamenávajú zvýšený
výskyt falzifikátov slovenských
korún aj zahraničných mien. V sú−
vislosti so zavedením eura banky
očakávajú zvýšený výskyt najmä
falošných korunových bankoviek.
Klienti by preto mali prijímať hoto−
vosť len z dôveryhodných zdrojov
a skontrolovať by si mali aspoň
základné ochranné prvky banko−
viek. Informácie o korunových aj
eurových bankovkách a ich
ochranných prvkoch nájdu naprí−
klad na internetovej stránke Národ−
nej banky Slovenska www.nbs.sk.

Naše banky mesačne zachytia
niekoľko falošných platidiel, konkrét−
ne napr. Slovenská sporiteľňa me−
sačne zachytí v priemere sedem
potvrdených falzifikátov. Z koruno−
vých bankoviek sa najčastejšie fal−
šujú nominály v hodnote 1 000 a
500 Sk, v eurách najmä 50, 100 a
200 eurové bankovky. V období
pred zavedením eura sa očakáva
zvýšený výskyt najmä falošných

korunových bankoviek. Po 16. ja−
nuári 2009 už nebude možné platiť
korunami, preto budú mať falšova−
telia snahu zbaviť sa ich pred tým−
to dátumom.

Pracovníci bánk sú vyškolení,
aby vedeli rozpoznať falošné ban−
kovky. Ak zachytia podozrivú ban−
kovku, zadržia ju, pošlú na posú−
denie do Národnej banky Sloven−
ska a okamžite o tom upovedomia
políciu. Pracovník banky vystaví
klientovi potvrdenie o zadržaní ban−
kovky. Ak sa potvrdí, že išlo o fal−
zifikát, za bankovku sa neposky−
tuje náhrada.

„Klientom odporúčam, aby v čo
najväčšej možnej miere využívali
bezhotovostný platobný styk, to
znamená platobné karty a elektro−
nické bankovníctvo. Ak predsa len
prídu do styku s hotovosťou, mala
by byť z dôveryhodných zdrojov.
Na bankovkách by si mali všímať
ich ochranné prvky,“ radí zástup−
ca jednej z bánk.

Ján Mikláš
Zdroj: SLSP, a.s.

Pred zavedením eura sa môže zvýšiť výskyt
falošných korunových bankoviek
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Ponuka práce v kni•nici!
Dom kultúry Javorina prijme do zamestnania pracovníčku do knižnice

– detské oddelenie s nástupom od 1.4.2008. Podmienky: ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie, práca s PC, práca s deťmi (uprednostnení sú
záujemcovia s knihovníckym, prípadne pedagogickým vzdelaním). Pri−
hlášky so životopisom zasielajte do 29.2.2008 na adresu: Dom kultúry
Javorina, Ul. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá.

Navštívte Infotur
I keď ste sa aj prostredníctvom Staroturianskeho spravodajcu dozve−

deli, že mestská príspevková organizácia Infotur bola od 1.1.2008 prera−
dená ako jedno z oddelení DK Javorina, Infotur – informačná kancelária
mesta funguje i naďalej vo svojich priestoroch – v budove obchodného
domu Billa na prízemí, ako doposiaľ. Všetky služby pre občanov mesta sú
poskytované i naďalej ako doposiaľ, zmenila sa len organizačná štruktúra.

Telefónne číslo 776 3893 platí i naďalej a taktiež i e−mailová adresa:
infotur@mail.t−com.sk

Infotur je tu pre vás, preto využívajte jeho služby.

Dom kultúry v novom šate
Určite ste zaregistrovali, že v januári a vo februári sme nepremietali.

Stalo sa to z toho dôvodu, že mesto uvoľnilo finančné prostriedky a
veľká sála sa po 40 rokoch konečne maľuje. Zároveň sa realizuje i
rekonštrukcia osvetlenia veľkej sály a revízia a rekonštrukcia ťahov na
javisku. Vďaka pochopeniu mesta budú naši návštevníci sedieť v kultúr−
nejšom prostredí. Ešte nás v budúcnosti čaká rekonštrukcia osvetlenia
javiskovej techniky, no to závisí opäť na pochopení mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva.

Do vynovenej sály by sme vás chceli pozvať na nový program taneč−
nej skupiny MERLIN na ÍRSKU TANEČNÚ SHOW. Tá sa predstaví s
novým programom, ktorý mal v minulosti u nás veľký úspech. Program
sa uskutoční 28. februára 2008 o 19.00 hodine. Vstupné: 170 Sk

Dom kultúry Javorina organizuje
autobusový zájazd na Novú scénu do Bratislavy na kriminálnu komé−

diu 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 rozuzlenie a od−
zbrojujúca pointa. Humor vychádzajúci z konverzačného iskrenia, situač−
nej 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: marec 2008. Poplatok: 430 Sk

e−mail: dkstaratura@zoznam.sk

BELETRIA
Holka, P.: Modrý anjel
Lackovičová, A.: Môj šupák Karol
Machová, K.: Dotyk babieho leta
Adlerová, E.: Dom v Amalfi
Kollárová, L.: O mindrákoch a kráse
Banáš, J.: Idioti v politike
Matkin, Maxim E.: Miluj ma ironicky
Ďuranová, M.: Teraz to už viem
Adamová, A.: Na lásku sa nezo−
miera. Len to občas bolí.
DETEKTÍVKY

Silva, D.: Znamenie zabijaka
Gerritsenová, T.: Dĺžka života
McBain, Ed: Pomsta
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Vrteľ, L.: Osem storočí slovenskej
heraldiky
Koelle, K.: Kyseliny a zásady v rov−
nováhe
Kol.: 1000 stavebních strojů
Aszkiewiczová: Sladké pečenie s
Martou Sladkou
Robins, J.: Prírodné divy sveta

Za JUDr. Vlastou Hrnčířikovou
(1933 – 2007)

Naše prvé stretnutie a svojim spôsobom oficiálne spozna−
nie sa bolo za pomerne neobvyklých okolností v súdnej sieni
vtedajšieho Ľudového (okresného) súdu v Novom Meste nad
Váhom, kde som v tom čase ako začínajúci právnik Presnej
mechaniky (Chirany) zastupoval túto firmu v nejakom súd−
nom spore. O čo sa vtedy jednalo sa samozrejme dnes, už
po viac ako 50−tich rokoch nepamätám, no v pamäti mi utkvel
obraz, ktorý sa mi ani po takej dlhej dobe zo spomienok ne−
vytratil. Trojčlennému senátu sudcov totiž predsedala v sud−
covskom talári s fialovým lemovaním mladá, na výkon tejto
funkcie dokonca veľmi mladá, sotva 23−24−ročná sudkyňa –
absolventka právnickej fakulty! A čo ma vtedy ešte viac pre−
kvapilo a zaujalo bolo to, ako suverénne a s prehľadom vie−
dla celé súdne pojednávanie s vynesením rozsudku, ktorý
sme ako sporové strany akceptovali. Čas plynul, riešili sme
neskôr celý rad sporových i nesporových problémov až do
doby, kedy z osobných a rodinných dôvodov prešla na post
štátnej notárky v Myjave, aby napokon natrvalo zakotvila ako
právnik národného podniku Presná mechanika v Starej Tu−
rej. Bolo to v období nebývalého rozmachu tohto podniku a
najmä jeho základného závodu Stará Turá s počtom pracov−
níkov až okolo 6 tisíc, čomu zodpovedal aj enormný nárast
právnej agendy či už v oblasti majetkovej, personálnej, ob−
chodno−právnej, úrazovej atď. atď. A v tomto ohľade boli nie−
len teoretické znalosti, ale aj skúsenosti a poznatky z pred−
chádzajúcej justičnej i notárskej praxe JUDr. Vlasty Hrnčíři−
kovej neoceniteľné. Nielen ja osobne, ale aj ostatní kolego−
via, právnici z podnikov bývalého koncernu Chirana, si ju
pamätáme predovšetkým ako obetavú, v práci dôslednú, s
vysokým zmyslom pre spravodlivosť, vždy ochotnú nezištne
pomôcť každému, kto sa na vtedajšie právne oddelenie z
našich spolupracovníkov, robotníkov z dielní – najmä ženy,
obrátil. Samozrejme bez akéhokoľvek nároku na finančnú či
inú odmenu. Toto bol koniec−koncov akýsi nepísaný morálny
kódex všetkých nás právnikov celého koncernu Chirana s
cca 12−tis. zamestnancami.

Keď si napokon pri nedávnom odchode našej zosnulej
pripomíname jej statočný život, jej úctu k skutočnému právu
a spravodlivosti, ochotu k pomoci blízkym a bezbranným,
ďakujeme jej za všetko a dávame jej posledné bolestné zbo−
hom. Nech je požehnaná jej svetlá pamiatka!

JUDr. Marcel Gažík

Naši jubilanti

V MESIACI FEBRUÁR 2008

70.r. − Ing.Marta REITEROVÁ, Mária ĎURIŠOVÁ,
Anna HLUCHÁ, Ján LYSÝ

75.r. − Viktor HANIC, Anna ZÁLEŠÁKOVÁ,
MUDr. Irena HEBORTOVÁ, Mária MATEJÁKOVÁ,
Mária CHUDÍKOVÁ, Eva UKROPCOVÁ

80.r. − Juliana MAGYAROVÁ, Emília KOTULOVÁ

82.r. − Štefan BIELČIK, Ján HLUCHÝ, Jozefína KERAKOVÁ

84.r. − Oľga HUDCOVICOVÁ

85.r. − Emília KLAČKOVÁ, Anna AMMEROVÁ, Štefan KLČ

87.r. − Michal VRÁBEL

88.r. − Františka CHLACHULOVÁ

INZERCIA
 Predám Daewoo Nexia, r.v. 1997, letné a zimné pneumatiky,

elektróny, strešný nosič, krídlo, metalíza za 60 000 Sk. Tel:. 0905842928

 Predám 2 ks nové  originál bránky za malotraktor Agzat, „kostru“
+ hriadeľ na malú okružnú pílu + TK pílu. Tel.: 0905 446984
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Smútočná spomienka
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami.
Ale v našich srdciach ostaneš navždy s nami.
Dňa 17.3.2008 si so smútkom v srdciach pripomenieme
1. výročie úmrtia nášho otca, deda a brata
Františka NAVRÁTILA.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou deti Vladka, Monika, Gabika a Vlasťo, zaťovia

Peter a Róbert, vnuci Miško, Romanko a Paťko,
vnučky Bibianka a Vladka, a sestra a brat s rodinami.

Smútočná spomienka
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
ale v našich srdciach žije stále s nami.
Dňa 11.2.2008 uplynú dva roky, čo nás vo veku 53 rokov
navždy opustil náš brat, švagor a ujo
Vladislav KUBEČKA
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami...

S láskou  a úctou na neho spomínajú sestry
Vlasta a Zuzana, bratia František, Milan s rodinami

a synovec Ivan

Smútočné poďakovanie
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, su−
sedom, známym a všetkým, ktorí odprevadili dňa
21.12.2007 na poslednej ceste našu drahú mamičku, ba−
bičku a prababičku
Helenu ONDREJKOVÚ.
Zvlášť ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a
dychovej hudbe za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaci syn a dcéra s rodinami
a ostatná smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 17.1.2008 uplynuli 4 roky čo nás navždy opustil milo−
vaný manžel, otec, starý otec, brat a svokor
PaeDr. Ján GALBAVÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 19. februára 2008 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás
vo veku 90 rokov navždy opustila naša drahá mamička,
svokra, babička, prababička a teta
Paulína SEMERÁKOVÁ

S láskou spomínajú dcéra s manželom, vnučka s
rodinou a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 31. januára 2008 sme si pripomenuli 2. výročie od
smrti otca, dedka a pradedka
Viliama FUCHSA

S láskou a úctou spomína dcéra
a syn s rodinami

Smútočne poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priate−
ľom a všetkým, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
našu drahú mamičku, babičku a prababičku
Katarínu JURÍKOVÚ,
ktorá zomrela 17.12.2007 vo veku 88 rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zvlášť chceme poďako−
vať za dôstojnú rozlúčku pani farárke Ľubici Kopincovej.

Dcéra Oľga, dcéra Zdenka s manželom,
vnúčatá a pravnúčatá.

Smútočná spomienka
Ako smutno je v našom dome, keď si na teba spomíname. Už
päť rokov spíš večným snom, tmavý hrob ti je domovom.
Dňa 2.2.2008 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil vo
veku 45 rokov môj manžel, otec, syn a zať
Pavol HUČKO
zo Starej Turej.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Manželka, synovia, rodičia, súrodenci a ostatná rodina

Na rozlúčku od dcéry Karinky
Zastalo srdce, stíchol Tvoj hlas, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Naveky zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, anjelik strážny neprišiel včas.
Hoci si odišiel tichúčko, nečakane, bez slova, na rozlúčku nebol čas,
no spomienky na Teba zostanú navždy v nás...
Za zosnulým Ing. Branislavom Černákom
(21.1.1948 − 12.1.2008)

Smútočná spomienka
Dňa 5. februára 2008 si pripomíname 8.
výročie úmrtia nášho otca a dedka
Jána VAGAČA
a 6. februára 2008 prvé výročie úmrtia našej
mamy a babky
Anny VAGAČOVEJ.

S úctou a láskou spomínajú
dcéra Lýdia s manželom a deťmi

Smútočná spomienka
Dňa 14.1.2008 si so smútkom v srdci pripomíname 1.
výročie úmrtia nášho syna, brata a švagra
Jána DURCA
z Paprade.

S láskou a úctou spomína mama, brat, sestra
a brat s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 13.2.2008 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec, brat, švagor a krstný otec
Ivan BIES
z Paprade.
Kto ste ho poznali a mali radi spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

Smútočne poďakovanie
Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať zboru pre občianske záleži−
tosti za dôstojnú smútočnú rozlúčku s našou mamičkou, starou a prasta−
rou mamou
Františkou VICIANOVOU
ktorá zomrela 17.12.2007 vo veku 84 rokov.
Ďakujeme priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Matrièné okienko

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Valéria Oravcová č. 69, Martin Dunajčík č. 2586, Jiří Synek č. 149

ROZLÚČILI SME SA
Helena Ondrejková č. 137, Miroslav Polák č. 3138, Emília Pašmiková
č. 1547, Štefan Kučera č. 356, JUDr. Vlasta Hrnčiříková č. 360, Fran−
tiška Vicianová č. 193, Katarína Juríková č. 368, Jozef Hruška č. 152,
Štefan Sadloň č. 1309, Ladislav Durec č. 1750, Ján Hollý č. 137,
Vladimír Bača č. 156, Ján Mačica č. 245, Ing. Branislav Černák č. 687

Smútočne poďakovanie
Dňa 21.12.2007 zomrela matka, babička, prababička
Anna LUKÁČOVÁ
z Lubiny vo veku nedožitých 81 rokov.

Syn Svätoslav s rodinou

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli na poslednej ceste
vyprevadiť manžela, otca a dedka
Jána MAČICU,
ktorý zomrel 11.1.2008 vo veku 65 rokov

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 1. februára uplynú dva roky, čo nás navždy opustila
Anna HORNÁČKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku

Smútiaca rodina
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Evanjelická a. v. cirkev popri mesteč−
ku venovala pozornosť základnému škol−
stvu i v kopaniciach. Ako rezultát jej roz−
hodnutia bolo zriadenie cirkevnej školy v
osade Papraď už r. 1852. Sem nastúpil
r. 1903 po kolegovi Pavlovi Bartošovi v
poradí ako deviaty učiteľ Viliam Šimko.
Tento rok uplynie štyridsať rokov od jeho
úmrtia. Povedzme si o ňom niečo:

V súvislosti s naším pánom učite−
ľom menej, či málo sa vie, že najmlad−
šia jeho dcéra Miloslava bola vydatá
za národného umelca Andreja Plávku.
V rodinnej kronike sa o tom o. i. píše:

Vo štvrtok 23. júla I998 odprevadili
sme na poslednej ceste v Bratislav−
skom krematóriu pani Miloslavu Pláv−
kovú, vdovu po národnom umelcovi
Andrejovi Plávkovi. Zomrela po ťažkej
chorobe19. júla 1998 vo veku naplne−
ných 75 rokov.

Miloslava Plávková bola dcérou uči−
teľa, evanjelického rechtora, modran−
ského rodáka Viliama Šimku a Anny
Bunkovej pochádzajúcej zo Starej Tu−
rej. Bola siedmym žijúcim dieťaťom tejto
usporiadanej kresťanskej rodiny. Naro−
dila sa 16. júna 1923 v Aškerti (Nové
Sady). Ešte pred škončením štúdia na
Dievčenskom učiteľskom ústave v
Nitre, vydala sa roku 1942 za rodáka z
Liptovskej Sielnice, Andreja Plávku, kto−
rý už v tom čase bol významnou po−
stavou nášho kultúrneho života.

V Bratislave, v rodinnej atmosfére
plnej nečakaných zvratov a zmien, pre−
žila pani Lanka (familiárne meno pani
Miloslavy) s renomovaným mužom pl−
ných štyridsať rokov. Skúsila na vlast−
nej koži lesk i biedu literárnej bohémy,
radosti i starosti ženy po boku man−
žela žijúceho intenzívnym, neraz až
búrlivým spoločensko−kultúrnym živo−
tom. Snažila sa a vydržala, zabúdajúc
na vlastné rodinné šťastie, ktoré, naj−
mä pre absenciu detí, sa nenaplnilo do
tej miery, ako dúfala a márne dlhé roky
čakala. Napokon choroba pripútala
manžela na lôžko, dňom i nocou bola
pri chorom a statočne ho doopatrova−
la. Po manželovej smrti ťaživé dni osa−
melosti jej najviac pomáhala prekoná−
vať sestra Oľga.

Miloslava Plávková bola čo ako
skromne, aj literárne nadaná a činná.
Písala črty a rozprávky, do ktorých
vkladala svoje skúsenosti a túžby.
Dačo uzrelo svetlo sveta (v Sloven−
ke), ala väčšina ostala v rukopise.

Viliam Šimko nepôsobil na Papra−
ďskej škole dlho. V tom období však
obzvlášť mali by sme každého jedného
pedagóga obrazne vnímať cez prirov−
nanie s malou, ale veľadôležitou tehlič−
kou z múra vzdelanosti nášho, krehko
formujúceho sa národa. Tehličku z
múra, ktorý ochráni pred morom ne−
vzdelanosti, z múra ktorý by zaštítová−
val zraniteľné národné povedomie a
napokon tehličkou z toho múra, ktorý
dával dovidieť na dovtedy nevídané
obzory nových poriadkov života. Miera
úcty k posvätnému poslaniu týchto na−

šich učiteľov, a nielen týchto, nemala
by byť nikdy opomenutá.

Viliam Šimko sa narodil v Modre v
rodine obuvníka a vinohradníka Šimo−
na Šimku. Tu nadobudol základné a od−
borné vzdelanie. Po absolvovaní uči−
teľského ústavu učil naše deti na Pap−
radi (1903 – 1906), ďalej pôsobil na
Myjave – Polianke (1906 – 1909), v No−
vých Sadoch (1909 – 1924) a v Nitre
(1924 – 1947). Na posledných dvoch
pôsobiskách bol činný i ako kantor
evanjelického a. v. zboru. Významnou
udalosťou v jeho živote bolo uzavretie
manželstva s Annou Bunkovou zo Sta−
rej Turej r. 1906. Manželstvo bolo po−
žehnané siedmimi deťmi. Ťažkú život−
nú skúšku muselo však prekonať jeho
šesťročným odlúčením (1914 – 1920).
Spôsobila to 1. svetovej vojna účasťou
na bojoch na východnom fronte, lieče−
nie zranení, ruské zajatie a anabáza
čs. legionárov do vlasti.

Svoj voľný čas venoval prevažne
včelárstvu, práci v Matici slovenskej,
v Slovenskej lige a v Telovýchovnej
jednote Sokol. Písal i odborné články
do časopisu Včelár.

Jeseň svojho plodného života pre−
žil v kruhu svojej rodiny v Nitre pod
Zoborom. Zomrel náhle po krátkej cho−
robe 6. decembra 1968.

Nie je poslaním tohto krátkeho člá−
nočku podrobne informovať o životopise
nášho pána učiteľa. Iste bolo v ňom veľa
zaujímavostí. Za všetky uveďme zopár
postrehov z jeho sibírskej anabázy.

Po februárovom, ale najmä októbro−
vom prevrate v roku 1917 nastal v ce−
lom Rusku chaos, bezvládie. Každý si
robil čo chcel. Štát sa de jure a i de facto
rozpadol a trvalo dlho, kým sa situácia
ako−tak vyjasnila. Ja som to aspoň tak
chápal. Mal som dojem, že Rusko sa
rozpadlo na samostatné oblasti ovládané
generálmi armády, ktorá ako celok tiež
sa rozpadla. Že to boli tzv. „bieli“ generá−
li, dozvedel som sa až neskôr. V praxi to
vypadalo tak, že niektorí z týchto samo−
zvaných vladárov dali si tlačiť aj vlastné
peniaze, ktoré v inej oblasti neplatili. O
bojoch našich vojakov so Sovietmi sme
my v našom tábore iba počuli.

Čo bude s nami ďalej nik nevedel.
Ale stále silneli hlasy, že my v Rusku
nemáme čo robiť, že sa musíme po−
berať domov bez ohľadu na zámery
Rusov. A tak sa začal pripravovať náš
odchod. Písal sa už rok 1918. Do ná−
vratu do vlasti nám chýbali dva stras−
tiplné roky... 8. septembra 1920 boli
sme už v Terste. Obávali sme sa Bra−
tislavy... No tam nás nik nevítal. Prav−
depodobne boli vítačkami presýtení!

PS.: Na Starej Turej ešte dnes žije
blízke príbuzenstvo rodiny pána učite−
ľa Viliama Šimku.

Autor ďakuje touto cestou pani Ele−
ne Ježovej za poskytnutie literatúry!

Použitá literatúra: Rudolf Ďuriš , Z
rodinnej kroniky Viliama Šimku st., Nit−
ra 2006

Ing. Gustáv Rumánek

VILIAM ŠIMKO
5. apríla 1885 Modra – 6. decembra 1968 Nitra

Učiteľ na Papradi v r. 1903 – 1906 −
Tento rok uplynie štyridsať rokov od jeho úmrtia

Koniec kopaničiarskeho „snemu“
Na briežku nad cestou stojí maličký, nízky domček s dvoma

okienkami. No tieto okienka nie sú pekne vedľa seba, ako na
ostatných domoch, ale ako by škúlili na dve strany. Jedno svo−
jimi štyrmi tabuľkami pozerá na cestu a druhé do trávnatého
sádku. Vedľa tohto okienka je aj vchod do chalúpky. Treba po−
riadne zohnúť hlavu, aby ste sa dostali najprv do tmavého pitvora
a z neho do miestnosti, ktorá je aj izbou, aj kuchyňou, spálňou,
no predovšetkým dielňou majstra šustra. Kus miestnosti pri dve−
rách zaberá murovaná pec, do ktorej sa kúri z pitvora, pri stene
neustlaná posteľ, no a kút medzi okienkami – to je šusterajňa. Tu
sa v rohu spájajú dve lavice a na nich nájdeme všetko, čo maj−
ster potrebuje: drevené kopytá rôznych veľkostí, škatuľky s dre−
venými i kovovými klinčekmi, podkovičky na ženské čižmičky i
chlapské bagandže, ostré šidlá, klbká dratvy a všelijaké mastné
a smradľavé gebuziny. A pod lavicami? Dieravé, vyšmatľané a
málokedy čisté škarbále miestnych i okolitých kopaničiarov na−
hádzané na zemi bez ladu a skladu. Ťažko si tu ktosi nájde svoj
pár obuvi. A tu na drevenej trojnožke sedí pán majster a pracuje.
Až teraz vidno, akú výhodu majú okná na dve strany: dopoludnia
mu mušačincové okienko púšťa trochu svetla zľava a popoludní
zas to druhé sprava. A večer? Nad hlavou mu visí a žltkasto
sliepňa petroleja s otlčeným plechovým krytom.

Na prvý pohľad vidno – chalúpka bez ženskej ruky. A práve
tento fakt priťahuje večer čo večer /okrem žatevného času/ kopani−
čiarskych gazdov i gazdíčkov, starších i mladších. Tu nachádzajú
svoj politický, vlastne mužský azyl, kde ich nekontroluje ženské oko
a ženský jazyk. Len čo večer obriadia statok v maštali, schlipnú
večeru, na hlavu položia umastenú čapicu, vykročia z domu zná−
mym smerom. Ktovie, či stačia za sebou počuť: „Ále, ty mamlas
jeden, zas ideš do toho vášho snemu“? Iná, opatrnejšia gazdiná
nezabudne toho svojho upozorniť: „Však vy sa tam raz podusíte od
smradu alebo vás niekto udá a pozatvárajú vás za to vaše snemo−
vanie.“ A čistotnejšie sa vyhrážali: „Ak mi ešte raz odtiaľ dovlečieš
do postele blchy, uvidíš, čo sa stane! Pôjdeš spávať do maštale!“

Chlapi takéto reči brali ako nevyhnutnú opozíciu voči svojmu
„snemovaniu“ u majstra šustra. Tu sa každý večer po zotmení
schádzali v malej zapratanej izbietke, kde nebolo treba dbať na
hygienu, kde občas aj lampka zhasínala, lebo nemala dostatok
kyslíka. Sedeli kde sa dalo: na laviciach, na posteli, na drevených
penkách. Tu prehodnotili všetko, čo deň priniesol. Od počasia,
ktoré malo pre ich živobytie nesmierny význam, od zdravotného
stavu členov rodiny a dobytka v maštali až po miestnu a svetovú
politiku. Najmä ak prišiel medzi nich aj sused amerikán, čo vlastnil
rádio kryštálku a počas vojny tajne počúval Londýn. Inokedy zas
niekto z chlapov bol v meste a niečo zaujímavé počul, onen zas
niečo prečítal, a tak, kým sa večer prehupol do noci, všetci vedeli
všetko a spokojní sa rozchádzali domov. Niekedy boli ich reči a
názory naozaj prismelé, no nikdy sa medzi nimi nenašiel udavač,
ani vtedy, ani potom, keď sa formoval charakter povojnovej re−
publiky. Kopaničiarsky „snem“ bol jednotný.

Pravda, keby nebola existovala tá ženská opozícia.
Raz to jednu z tých mladších, ktorej muž viac chýbal v posteli,

nahnevalo tak naozaj a rozhodla sa konať. Zo šopy zobrala dlhú
reťaz s väčšou karikou na jednom konci a vybrala sa k šustrovej
„snemovni“. Cez špinavé okná a dymovú clonu v miestnosti veľa
nevidela, ale počula rehot rozveselených chlapov, ktorí sa tu cítili
ako ryby vo vode. A to mladej gazdinej vyhovovalo, lebo mohla
bezpečne navliecť koniec reťaze na veľkú kľučku dverí a reťaz
potom napevno omotať o dubový stĺpik susedovho plota hneď pri
šustrovom dome. „Však vás ten smiech prejde“, zastrájala sa a
prikrčená zabúchala päsťou na okno a zmeneným hlasom zvolala:
„Ľudia, veď horíte!“ a šuchla sa za susedov chliev, aby videla, čo
sa bude diať. Chvíľu zostalo ticho, potom počula, že sa pokúšajú
otvoriť dvere, no kľučka, vlastne reťaz na kľučke držala pevne. Po
chvíli sa otvorilo okienko, najprv sa vyvalil kúdoľ smradľavého dymu
a za ním sa tisol von chlap. Keď spoznala svojho vlastného muža,
nečakala, ale utekala, aby bola doma prv ako on.

Nasledujúce večery sa ženy nevedeli vynačudovať, že chlapi
zostávajú doma, po večeri sa nikam neponáhľajú, zrazu si vedeli
aj oni nájsť doma prácu. Trvalo dosť dlho, kým sa dozvedeli
pravú príčinu zániku ich chlapského snemu. Až keď počas žatvy
mladý gazda potreboval dlhú reťaz na pavúzenie obilnej fúry,
pochopil, kde tú reťaz naposledy videl. Či po ňu šiel sám alebo
poslal svoju starostlivú žienku, to ja už neviem.

Krátko nato zaviedli na kopaniciach elektrinu, gazdovia si pokúpili
rádiá, po večeroch sedeli doma, počúvali, čo páni na nich chystajú
a z toho im nebolo ani do smiechu ani do reči.  Alžbeta Cibulková
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SIGNÁLNE OHNE MEDZI STAROU (HUSIT−
SKOU) VEŽOU A ČACHTICKÝM HRADOM

V mnohých článkoch o našej Starej (Husitskej) veži na
mestskom cintoríne sa píše o. i. i to, že mala strážne
poslanie. Z tejto funkcie jej patrilo, v prípade akéhokoľvek
ohrozenia, mať schopnosť prijímať svetelné signály z Čach−
tického hradu a následne ich odovzdať vedeniu mesteč−
ka, ale i opačne.

V poslednej dobe dochádza k spochybeniu tejto jej funk−
cie argumentom, že medzi objektom Starej veže a objek−
tom Čachtického hradu nejestvuje priama viditeľnosť. Je
to pravda, ale podľa mojich zistení iba zdanlivá! Napadlo
ma v mojich amatérskych podmienkach zobjektivizovať
toto tvrdenie. Vychádzal som z informácií, ktoré mi po−
skytla bežná turistická mapa v mierke 1:50 000 a mapa v
mierke 1:25 000 (bližšie neindentifikovaná) a z nich som
si určil madmorskú výšku Starej veže na 300 m n. m.
Mohol by mi niekto vytýkať takto odčítaný neobjektívny
údaj nadmorskej výšky 300 m n. m. Pre moje ospravedl−
nenie uvádzam, že tento môj príspevok nie je prácou ve−
deckej kategórie a tolerancie, s ktorými tu pracujem, po−

kladám za prime−
rané a v koneč−
nom dôsledku pre
tento prípad zane−
dbateľne pôsobia−
ce na celkový vý−
sledok!

Z máp som si
určil, odčítal a vy−
počítal nasledov−
né:

− Stará veža,
300 m n. m., kóta
Nad Krížie, 369 m
n. m., Čachtický
hrad, 426m n. m.

Všetky tieto ze−
mepisné kóty ležia
na jednej priamke.

− Vzdialenosť
Stará veža – Nad
Krížie 2,3 km, Sta−
rá veža – Čach−
tický hrad 8 km.

− S prevýšení a
vzdialeností zo−
strojil som troju−
holníky, z ktorých

výpočtom mi vyšlo, že za predpokladu odlesnenej kóty
369 bude priamej viditeľnosti Stará veža – Čachtický hrad
stáť prekážka 33 výškových metrov.

− Zo zakrivenia Zeme (R = 6500) vyplýva, že oblúk
zemegule nad tetivou dĺžky 8 km je 1,2 m. Vzhľadom na
výstrednú polohu kóty 369 voči stredu vzdialenosti Stará
veža – Čachtický hrad, bude táto veľkosť menšia, ako
vypočívaná. Rátajme s hodnotou 1m. Prekážka priamej
viditeľnosti bude asi 33+1=34 m.

Úvaha: Zemepisné kóty Starej veže a Čachtického hradu
sú na povrchu. Potrebné vyvýšenia, či už vrchola veže
Starej veže, či výšky hradieb hradu, na ktorých sa mohol
vysielať, či prijímať svetelný signál, ich mohli reálne dostať
do priamej viditeľnosti. Patričných vymeriavačov, ktorí to
mohli prepočítať a uskutočniť, tiež mali vtedy zemepáni
pre svoje obranné stavby, či armádu k dispozícii. Je len
otázkou, či sa tak stalo. Každopádne to bolo na tú dobu
realizovateľné!

K prípadnému reálnemu využitiu tu uvedených podmie−
nok prenosu sveteľného signálu je žiadúce zvážiť, či v
dobe vybudovania Starej veže sa tento spôsob prenosu
signálu prakticky ešte vôbec využíval!

Ing. Gustáv Rumánek, foto Ján Mikláš

Kto by sa netešil na Vianoce! Niet
pochýb, že nás je absolútna väčšina. Ale
myslím si, že niet pochýb, že absolútna
väčšina so spomínanej väčšiny je rada,
že je to všetko za nami. Vianoce, Silves−
ter aj Nový rok a pred nami je naozajst−
ný nový rok s priestorom pre plnenie
našich predsavzatí...

Ale celé toto obdobie mi (o. i. ) stojí za
to, aby som sa zamyslel nad niektorými
javmi, ktorým hovoríme sprievodné...

Po prvýkrát som v médiách počul
„šťastné a veselé“ už 8. októbra, teda to
„materiálne“ značne predbehlo to „du−
chovné“− nič nového, ešte je v roku pár
sviatkov, či kadejakých pseudovýznam−
ných dní, ktoré niekedy viac útočia na
naše peňaženky, ako na naše city...

Markety avizovali zimné výpredaje
ešte pred oficiálnym (kalendárnym) prí−
chodom zimy, čo je tiež dosť nezvyčaj−
né. Počas sviatkov v komerčných TV
bola „čierna kronika“, teda správy z ha−
várií, vrážd, požiarov, krádeží, znásilne−
ní a pod. až na druhom mieste, zvíťazilo
to vianočné „duchovné“.

Vianočné trhy a zabíjačky (ako keby
tie svinky za to mohli...) určite prispeli ku
kráse predvianočných chvíľ...

Bol som však na týchto podujatiach
neoblomný k otvorenému žobraniu i tomu
skrytému popri predaji Nota bene a do−
konca aj k neskutočnému množstvu rôz−
nych „výberčích“ na charitu (hovorím o
našom hlavnom meste). Charitatívnych
aktivít už máme na našom malom Slo−
vensku toľko, že strácajú nielen účinnosť
ale predovšetkým dôveru. Kedysi bola
známka solidarity− zmienka o jej výške
sa niekedy objavila dokonca aj v kádro−
vom posudku menovaného− ale zdá sa
mi− keď už známka bola− že tam bolo
aspoň viac dôvery, hoci tiež sme sa ne−
zaujímali o to, či do nemenovaného afric−
kého štátu putovali za naše peniaze pri−
krývky alebo samopaly. A keby sme sa
aj zaujímali, tak sa pravdu nikdy nedo−
zvieme. A teraz? Už snáď niet celebrity,
ktorá by nemala vlastnú „charitu“...A o
použití prostriedkov – tých na správu a
chod charitatívnej organizácie a ani tých
zostávajúcich ,podstatných, nemáme ani
chýru, akosi sa o to ani nezaujímame... A
keby aj, tiež sa asi pravdu nedozvieme.

Apropos− celebrity: Na malom (ale
našom) hviezdnom piesočku neustále
pribúdajú. Navyše aj tie z druhého, tre−
tieho či ďalšieho kolena− teda mamy,
svokry, sestry i bratia, sesternice a
bratranci , ale i kamaráti tých akože sku−
točných celebrít...A niektoré sa nimi stali
dokonca ešte pred svojim narodením!

Niektorí ministri vlády navštívili svoje

príslušné rezorty a ľudí, ktorí k nim pri−
náležia− požiarnikov, vojakov, väzňov...
(Priniesli i dostali dary...).

Korunu takémuto „duchovnu“ nasadi−
la reportáž a rozhovor s mamičkou –
väzenkyňou− o tom, ako je na Vianoce
vo väzení bez rodiny smutno... Nadmie−
ru dojímavé a neskutočne pravdivé, mu−
síte však radikálne zmeniť uhol pohľadu.
Pripomínalo mi to tak trocha priame TV
prenosy z väzníc krátko po revolúcii tiež
v takomto sviatočnom období.

V prvú sekundu roku 2008 sa narodil
prvý Slovák! Nuž, keby neexistovali na
Zemi časové pásma a dokázali by sme
tento čas stiahnuť ešte aspoň na pol
sekundy, určite by sme boli svetoví!

Hneď v úvode roka pokračovali ata−
ky na peňaženky− zlacnenie v obcho−
doch od 10 do 70 %, dokonca v jednom
markete (podľa nemenovaného denníka)
zlacneli záhradný nábytok o 100 %!!! Ako
sa hovorí: Nekúp to! Nuž čo− o rok oča−
kávam zlacnenie najmenej o 120 %, aby
mi k stolíku za 1000 Sk prihodili ešte 200
Sk v hotovosti! A vlastne už v euro!

Informácie o tom, koľko premrhali
samosprávy na vianočnú výzdobu, vy−
striedali informácie o sumách na novo−
ročné ohňostroje. Minuli málo − sú žgrlo−
ši, minuli veľa − nehospodárne nakladajú
z prostriedkami obecnej kasy! A čo je
málo a čo veľa − to je na nás!

Akúsi hrubú čiaru, ktorá chce dať
zabudnúť na dni radosti a hojnosti zrazu
urobila zima! Prišla! A „prekvapivo“ v ja−
nuári! A nebyť zimy a nezodpovedných
a neopatrných vodičov, tak asi niet čo v
hlavných TV správach vysielať!

Pamätám na iné zimy, dlhšie, tuhšie
s oveľa väčšou snehovou nádielkou. O
zimných pneumatikách sme vtedy ani
nechyrovali a aj napriek tomu akosi ne−
bolo čo dať do čiernej kroniky... Že by to
bolo tým, že sme nemali silné, takmer
obrnené autá s náhonom na všetky šty−
ri, pomaly aj na to rezervné koleso? Ale−
bo sme boli rozumnejší a dokázali sme
si okrem života viac vážiť všetko okolo?
Veď ani pri najväčšej snahe nedokážem
pochopiť, ako môže niekto v čase hmly
a námrazy naraziť autom do betónového
piliera vo viac ako 100 kilometrovej rých−
losti!

Máme to teda za sebou, život sa vra−
cia do normálnejších koľají a určite väč−
šina z nás túži po tom, aby sa vrátil do
celkom normálnych... A aby to do budú−
cich „šťastných a veselých“ stihol!

J.K.(Prevzaté z Kopaničiar expres)
Pozn. red.: A už sa nám v spomína−

ných marketoch objavujú Veľkonočné
sviatky...

Máme to za sebou...

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM KLUB PODJAVORINSKÝCH
RODÁKOV BRATISLAVA POBOČKA KLUBU PODJAVORINSKÝCH

RODÁKOV NOVÉ MESTO NAD VÁHOM OZ JAVOR
v rámci 15. výročia vzniku SR a slávnosti Podjavoriny JAVORINA, JAVORI−

NA poriadanej v Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom
13. januára 2008 udelil nášmu občanovi Ing. Gustávovi Rumánkovi čestný titul

VÝZNAMNÁ OSOBNOS• PODJAVORINY
Čestný titul udelil primátor mesta Ing. J. Trstenský, predseda klubu podjavo−

rinských rodákov z Bratislavy Ing. S. Štepanovič a predseda klubu podjavorin−
ských rodákov v Novom Meste nad Váhom PhDr. A. Koreň.

V rámci slávnosti bolo odmenených deväť osobností a tri organizácie.            rr
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V CVČ Stará Turá sa môžete opäť hlásiť
do záujmových krúžkov

Už v mesiaci január sa rozbehla propagácia pravidelnej
záujmovej činnosti na II. polrok školského roka 2007/08. Infor−
mujte sa priamo v CVČ na krúžky, o ktoré máte záu−
jem.Upozornenie: Pre vyčerpanie kapacity miest do krúžkov
orientálnych tancov nepriberáme vo februári nové záujemkyne.

Súťaž „O najzaľúbenejší pár“
CVČ Stará Turá vyhlasuje pre zaľúbencov od 12 do 18

rokov valentínsku súťaž O najzaľúbenejší pár 2008. V rôz−
nych súťažných disciplínach si môžete preveriť, ako dobre
sa so svojou láskou poznáte a čo všetko ste ochotní pre
lásku urobiť.Podmienkou súťaže je, že pár (chlapec a diev−
ča) musí doručiť prihlášku do súťaže do CVČ najneskôr do
8. 2. 2008.Súťaž prebehne priamo na Valentína vo štvrtok
14. 2. 2008 o 14.00 hod v CVČ.Na víťazný pár čakajú ro−
mantické ceny.

Prázdninové Majstrovstvá
základných škôl 2008

CVČ Stará Turá vyhlasuje ďalší ročník Majstrovstiev ZŠ
v Pinball, a to počas polročných prázdnin v piatok 1. 2. 2008
o 10.00 hod v CVČ.Zoberte si so sebou prezuvky. Jarné
prázdniny budú už tradične vypĺňať tieto majstrovstvá:
Pondelok 18.2.2008 – Majstrovstvá ZŠ v šípkach
Utorok 19.2.2008 − Majstrovstvá ZŠ v kolkoch (zraz o 10.00
hod v kolkárni na štadióne)
Streda 20.2.2008 − Majstrovstvá ZŠ v „Člověče, nezlob se“
Štvrtok 21.2.2008 − Majstrovstvá ZŠ v scrabble
Piatok 22.2.2008 − Majstrovstvá ZŠ v puzzlle

Všetky majstrovstvá (okrem majstrovstiev v kolkoch)
prebiehajú v CVČ Stará Turá a začiatok je o 10.00 hod.
Podmienkou účasti sú prezuvky.

CVČ upozorňuje, že počas prázdnin okrem hore uvede−
ných majstrovstiev fungujú v popoludňajších hodinách i všetky
záujmové krúžky.

Nová tvár Babyclubu
Už pred niekoľkými rokmi sa v CVČ Stará Turá rozbehla

činnosť Babyclubu, ktorý sa striedavo stretával so záujmom
i nezáujmom zo strany cieľovej skupiny – mamičiek s deťmi
do 3 rokov.

V tomto školskom roku sme pre Babyclub vyhradili sa−
mostatnú miestnosť, vybavili sme ju modernými hračkami a
pomôckami a deti so svojimi mamičkami môžu využívať i
zrekonštruovanú telocvičňu a malý ZOO kútik.

Príďte sa pozrieť.

Prázdninový turnaj
Centrum voľného času Stará Turá organizuje počas jar−

ných prázdnin i Prázdninový turnaj v stolnom futbale rodičov
s deťmi, a to v stredu 20. 2. 2008 o 15.00 hod.

Podmienky:
− tím tvorí dieťa (ZŠ) + rodič
− obuv na prezutie
− prihlásiť sa treba vopred, a to najneskôr do 19. 2. 2008

do 16.00 hod.                                      CVČ Stará Turá

Už tri roky úspešne funguje v našom
meste projekt z názvom Nočné havra−
ny. Počas víkendov Nočné havrany− hliad−
kujúci občania, rodičia− prispeli k zníže−
niu počtu vandalských činov v uliciach
mesta. Dozvedeli sa o niektorých prob−
lémoch mládeže, ktoré s nimi ochotne
prediskutovali. Kamarátskou formou stí−
šili podgurážených a hlučných spoluob−
čanov. Občas prebrali a zodvihli zo zeme
spiaceho mladíka, ktorý podcenil silné
účinky alkoholu, skontrolovali životné
funkcie a v prípade potreby skutočnosť
nahlásili hliadke MsP. Odprevadili domov
mladé dievča, ktoré sa bálo ísť samo
domov. Ako tvrdili, môžeme ich nazvať „
naši dobrovoľníci“. Je veľmi pozitívne že
mnohí mladí ľudia, ktorí sa často pod vply−
vom alkoholu bezdôvodne potulujú noč−
nými ulicami mesta sa pri stretnutí s hliad−
kou NH dokážu otvorene porozprávať o
svojich osobných problémoch, ale i o
veciach, ktoré sa im nepáčia a trápia ich.

Hliadkujúci rodičia sa mali možnosť pria−
mo v ulici dozvedieť, ako ľahko je do−
stupný alkohol, prečo ho radi požívajú,
aké vyskúšali drogy a kde sa dajú zo−
hnať najlacnejšie... Taktiež sa dozvedeli
názory na prácu polície a mnoho iných
zaujímavostí. Ako tvrdili rodičia – dobro−
voľníci, sami zmenili názor na prácu po−
lície ale hlavne zistili, ako sa skutočne
zabáva dnešná mládež v čase keď rodi−
čia už spia.

V roku 2007 naši dobrovoľníci hliad−
kovali v uliciach mesta necelých 40 ho−
dín v čase svojho osobného voľna a to
počas 21 víkendov. Svojou dobrovoľnou
prácou tiež dôstojne reprezentovali naše
mesto a to prostredníctvom TV Markíza,
ktorá odvysielala jednu reportáž v TV
spravodajstve a druhú v relácii Reflex.
Za výbornú spoluprácu a ochotu prispieť
k bezpečnosti nášho mesta ďakuje celý
kolektív Mestskej polície Stará Turá.

Michalec, MsP

Hliadka MsP začala v období od me−
siaca november 2007 prísnejšie vyko−
návať kontroly v okolí nočných podni−
kov, autobusových zastávok , tržnice a
iných miest a to hlavne na miestach,
kde sa zgrupuje mládež, ktorá tam po−
žíva alkoholické nápoje. Kontroly sa
vykonávali v spolupráci s hliadkou OO
PZ, ktorá vykonávala dychovú skúšku
podozrivých jednotlivcov. Za uvedené
obdobie /november – december 2007/
bolo zistené požitie alkoholu u 22 osôb ,
ktoré nedovŕšili vek 18 rokov. Všetkých
22 osôb bolo postúpených na sociálne

oddelenie obvodného úradu− pracovis−
ko v Starej Turej. S mladistvými a ich
rodičmi boli vykonané pohovory a na−
ďalej sú sledovaní a to hlavne ich sprá−
vanie sa počas víkendov. Jeden z nich
bol ohlásený do pedagogicko− psycho−
logickej poradne v Myjave a jeden sa
zúčastňuje výchovných pobytov v Du−
chonka− lande pri Topoľčanoch. Mest−
ská polícia bude pravidelne vykonávať
kontroly na požívanie alkoholu i v roku
2008, či už v uliciach mesta alebo pria−
mo v nočných podnikoch.

Michalec, MsP

O skutočnosti, že trhový poriadok platí
pre všetkých a tovar musí byť zreteľne
označený cenovkami, sa dňa 14.12. pre−
svedčila A. K. z Ratnoviec. Počas kon−
troly Mestskou políciou boli zistené ne−
dostatky a za nedodržanie povinnosti o
označovaní tovaru cenovkami jej bola
uložená bloková pokuta.

Dňa 5.1. prijala v ranných hodinách
Mestská polícia oznam, že v jednom
z činžiakov sa na siedmom poschodí
nachádza spiaci muž. Oznam bol pre−
verený a na mieste bol nájdený G. K.

z Jazvín. Bol pod vplyvom alkoholu
a zrejme si potreboval nutne pospať,
preto si ustlal na rohoži pred dvera−
mi jedného z bytov. Z miesta bol
hliadkou vykázaný.

O tom, že na parkovisku vyhrade−
nom pre osoby zdravotne postihnuté sa
nemá parkovať sa presvedčíl mladý vo−
dič z Bratislavy. Vianočné nákupy sa mu
predražili o 1000,− Sk v podobe blokovej
pokuty, ktorú mu udelila hliadka MsP za
neoprávnené parkovanie na takto vyhra−
denom mieste.                             MsP

NOČNÉ HAVRANY v roku 2007

Pravidelné kontroly na alkohol budú pokračovať...

Z denníka MsP

Odber krvi
Uskutoční sa v DK Javorina 25. februára 2008 od 7.30 h

Pozvánka na výstavu
Dom kultúry Javorina a členky klubu paličkovanej čipky

pripravuje výstavu Krása v paličkovaní, ktorá bude otvorená
v kaviarni DK Javorina od 9.3. do 15.3.2008. Bližšie informá−
cie v budúcom čísle!

Pozvánka na Nedvìda
Dom kultúra Javorina pripravuje vystúpenie Honzy Ne−

dvěda na mesiac apríl 2008.

Západoslovenská energetika, a.s.,
Bratislava, Tím služieb regionálnej
správy sietí vn, nn Sever

VÝZVA
Západoslovenská energetika, a.s. ako

správca elektrických sietí na distribúciu
elektrickej energie v súlade so Zákonom
č. 656/2004 Zb.z. §010 odst.1 VYZÝVA
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo
správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľ−
ností, na ktorých sa nachádzajú nadzem−
né i podzemné elektrické vedenia v sprá−
ve ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádz−

ky vedení distribučnej sústavy a to v roz−
sahu podľa §36 Zák.č. 656/2004 Zb.z.

Požadovaný konečný termín vykona−
nia prác je 31. 3. 2008

V prípade, že táto lehota uplynie már−
ne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a
okliesnenie stromov a porastov v zmysle
oprávnenia vyplývajúceho z §10 zák.
656/2004 Zb.z. Využitie drevnej hmoty
po oreze alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia pre
prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na
ZSE, a.s., tel. č. 032/6533320             r.r.

V Ý Z V A
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Začiatok školského roka bol pre
nás všetkých veľmi ťažký a hektic−
ký. Každý pozná, čo je to sťahova−
nie a prestavba – hrôza len pomys−
lieť. Našťastie toto už máme úspeš−
ne za sebou, aj keď sme v prvý
školský deň neverili, že bude môcť
začať fungovať normálna výučba –
začala. Všetci sme už pod jednou
strechou v priestoroch ZSŠE (bý−
valé učilište, Športová 675). Aby sme
sa všetci pomestili do jedných
priestorov, celé prázdniny v škole
prebiehali stavebné a maliarske prá−
ce. Budovali sa nové odborné učeb−
ne, laboratóriá, ale i klasické triedy.
Samozrejme, že toto všetko zabez−
pečovali firmy, ale aj tak veľa práce
mali zamestnanci ZSŠE, riaditeľ ško−
ly, učitelia, majstri, vychovávatelia,
upratovačky, údržbári, kuchári, ba i
žiaci. Nebolo snáď človeka, ktorý
by väčšou, či menšou mierou ne−
priložil ruku k dielu. No žiadny od−
dych nikoho nečakal, tak ako býva
zvykom po namáhavej, dobre vy−
konanej práci. Školský rok sme
začali v plnom nasadení, ani sme
sa nenazdali a štyri mesiace sú za
nami. To, že bolo dáke sťahovanie,
nikto už ani nevníma, obavy, aké to
bude, keď budeme pod jednou stre−
chou sú už preč. Žiaci i zamest−
nanci si veľmi rýchlo zvykli a spolu−
žitie sa ukazuje dobré. Máme spo−
ločný cieľ a záujem, aby našu ško−
lu opúšťali mladí ľudia dobre pripra−
vení do života po všetkých strán−
kach − odbornej i osobnostnej. ZSŠE
v Starej Turej má v šk. roku 2007/
2008 450 žiakov, ktorí sa učia v 12
triedach, 8 výpočtových laboratóri−
ách, 2 jazykových učebniach, 3
odborných učebniach, 1 multimedi−
álnej učebni, dielenských učebniach
a telocvični. Novinkou je, že v ško−
le máme 8 žiakov zo Srbska – Voj−
vodinských Slovákov.

Škola by nebola školou, ak by
okrem základnej povinnosti – vzde−
lávania žiakov – nezabezpečovala

rôzne iné aktivity, ktoré podporujú
všestranný rozvoj osobnosti mladé−
ho človeka, ktoré by neoživovali
študenský život. Ako v každej ško−
le aj u nás sa mali žiaci možnosť
zapojiť do krúžkovej činnosti
prostredníctvom vzdelávacích pou−
kazov. Učitelia vypracovali niekoľ−
ko projektov, ktoré boli aj schvále−
né. Druhý šk. rok pracujeme na pro−
jekte e−Twinning. V súčasnosti beží
projekt „Predstavujeme sa“ medzi
školami v Českej republike (Přerov),
Poľsku (Kielce, Wlodawie) a Sloven−
sku (Stará Turá). Žiaci sa v rámci

odborného vzdelávania zúčastnili
exkurzií – Elosys v Trenčíne, me−
dzinárodného strojárenského veľtr−
hu v Brne, INVEX Brno. Dňa 3. 10.
2007 žiaci štvrtého ročníka mali
možnosť zúčastniť sa v Bratislave
veľtrhu pomaturitného vzdelávania,
práce a cestovania v zahraničí.
Hlavným cieľom je pomôcť mladej
generácii pri výbere a informovať o
možnostiach štúdia na univerzitách,
vysokých školách, o jazykových
pobytoch a kurzoch.

11. októbra 2007 navštívila ZSŠE
pani primátorka Ing. Halinárová a
besedovala so žiakmi 4. ročníka. V
živej debate o rôznych problémoch

nášho mesta, možnostiach kultúr−
neho vyžitia mladých ľudí, športe, o
alkohole, pôsobení mestskej polície,
o rozvoji mesta a pod. sa ukázalo,
že mladí ľudia majú záujem o dianie
v našom meste. Naši stredoškoláci
ocenili, že p. primátorka napriek
veľkému pracovnému vyťaženiu si
našla čas i na nich a so záujmom si
vypočula ich názory.

Koncom októbra sme mali ne−
čakanú návštevu členov štátnej
polície zo Starej Turej i so psom
vycvičeným na vyhľadávanie drog.
Navštívili školské, dielenské priesto−

ry i jedno poschodie na internáte.
Sme radi, že polícia odchádzala „ne−
úspešná“ a v ZSŠE nič nenašli.
Následne bola beseda o právnom
vedomí mladých ľudí s Bc. Máriom
Jamriškom, náčelníkom štátnej po−
lície v Starej Turej. Žiaci i učitelia
boli tak nadšení odbornou fundova−
nosťou a charizmou p. Jamrišku,
preto sme besedu zorganizovali
postupne pre všetky ročníky. Žiaci
sa zúčastnili aj koncertu „Hviezdy
proti drogám“ poriadaným Zvolen−
ským divadlom MASKA, v Dome
kultúry Javorina. Žiaci prvého roč−
níka ubytovaní v DM navštívili mest−
ské múzeum. Bola usporiadaná

Èo nového v ZSŠE Stará Turá - bilancia
beseda na tému Aplikácia etických
princípov na konkrétne problémy v
rodine, škole a spoločnosti. ZSŠE
dýcha i športovým duchom. Žiaci
denne využívajú telocvičnu v rámci
športových hier, kde si môžu vy−
brať: kondičné posilňovanie, kondič−
nú gymnastiku, futbal, florbal, volej−
bal, basketbal, nohejbal, st. tenis,
badminton. Úspešne nás reprezen−
tovali v cezpoľnom behu aj vo fut−
bale. Obľúbená je školská súťaž v
nohejbale a halovom futbale. 20. 11.
bolo družobné športové stretnutie so
SSŠ Kunovice. Tradíciu má súťaž
ZENIT, v ktorej naši žiaci preuka−
zujú vysoké odborné vedomosti.
Stále sú aktuálne aj ďalšie aktivity –
CISCO ACADEMY, LEGO ROBO−
LAB, MAKS, fyzIQ, OLYMPIÁDA
ĽUDSKÝCH PRÁV... V jednom člán−
ku sa dá ťažko všetko obsiahnuť a
pokiaľ by ste chceli vedieť viac,
nájdete nás i na stránkach
www.sosst.sk.

Žiaci 4. ročníka privítali oficiálne
svojich nástupcov – prvákov –
IMATRIKULÁCIOU a v novembri a
decembri absolvovali stužkové sláv−
nosti. Gaudeamus zaznelo i v Mest−
skej radnici.

Naši žiaci i pracovníci preuká−
zali aj humánne cítenie a zúčastnili
sa hromadného odberu krvi v Dome
kultúry Javorina poriadaného Čer−
veným krížom. 30 mladých ľudí pr−
vodarcov z našej školy svedčí o
tom, že naša mládež má v sebe
veľa dobrého a oplatí sa jej veno−
vať. A o to sa všetci usilujeme.

A na záver?
S prichádzajúcim novým rokom

si dovoľujeme všetkým občanom
mesta Stará Turá, ale i všetkým
dobrým ľuďom priať, aby človek člo−
veka mal stále rád, aby jeden druhé−
mu viac šťastia prial, aby ten rok
2008 za to stál.

riaditeľ Ing. Milan Duroška
a kolektív zamestnancov

ZSŠE Stará Turá

Poskytnúť pomoc inému človeku, ktorý sa ocitol v núdzi, pramení
z ľudskosti, citu človeka a z ochoty pomôcť. V dnešnej modernej,
uponáhľanej dobe nikto z nás nevie, či sa raz neocitne v takej situá−
cii, že bude potrebovať pomoc.

V minulom roku 2007, na poslednom decembrovom riadnom za−
sadnutí Komisie pre sociálne veci a bývanie pri MsZ, na podnet pra−
covníčok sociálneho odd., členovia komisie prerokovali možnosť po−
skytnúť z charitatívneho fondu mesta, finančnú a vecnú výpomoc
rodinám so zdravotne postihnutým členom rodiny. Po zodpovednom
výbere členovia komisie odsúhlasili a doporučili priznať finančnú a
vecnú výpomoc 18−tim zdravotne postihnutým občanom, v celkovej
výške 19 800 Sk. Pri osobnom odovzdávaní darov sme sa dozvedeli
s akými ťažkosťami a problémami sa v živote stretávajú zdravotne
postihnutí. Obdarovaní prijali poskytnutú výpomoc s úprimným úsme−
vom a nadšením.

V závere tohto príspevku pripomíname, že charitatívny fond mes−
ta, ktorý je určený na pomoc všetkým občanom mesta, ktorí sa nie
vlastným pričinením dostali do sociálnej, či hmotnej núdze, je založe−
ný vo VÚB a číslo účtu je: 188 0593 151/0200.

Prípadným záujemcom, ktorí chcú finančne pomôcť rodine Ďurigo−

vej ponúkame možnosť vložiť peniaze na to isté číslo účtu: 188 0593
151/0200, so špecifikáciou VS (variabilný symbol) 407, KS (konštant−
ný symbol) 0558.

Ďakujeme všetkým dobrovoľným prispievateľom, vďaka ktorým mô−
žeme pomáhať tým, ktorí sú skutočne odkázaní na pomoc druhých.

Zdenka Zaťková, soc. odd. MsÚ

Poïakovanie
Chcem sa takýmto spôsobom poďakovať všetkým spoluobčanom,

ktorí nám poukázali 2 % z odvedenej dane za rok 2006. Keďže sa
blíži termín podávania daňových priznaní chcem osloviť všetkých tých,
ktorí sa práve rozhodujú komu svoj 2% diel odvedenej dane za rok
2007 darujú. Ak ich venujú Nadácii Socia (Legionárska 13, 831 04
Bratislava, IČO 31816398), ich prostriedky budú použité na financo−
vanie zahraničnej liečby a rehabilitačných pomôcok pre Rastíka a
Peťka Minarechových, občanov nášho mesta.

Srdečne ďakuje matka detí
Alena Minarechová
(Tlačivá sú k dispozícii na adrese: Alena Minarechová, Ul. SNP 3/

18, 916 01 Stará Turá, tel. 0907 555818)

Pomô•me si navzájom - podporme charitu

Stužková v obradnej
sieni mesta
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Zubný kaz = choroba civilizácie
V posledných storočiach sa stravovacie návyky značne zmenili. Pred 200

rokmi sa veľká časť obyvateľstva stravovala potravinami prírodného charak−
teru. V mnohých krajinách sveta v priebehu niekoľkých desaťročí denaturova−
né potraviny nadobúdajú postupne prevahu. Následkom týchto nepriaznivých
zmien v stravovaní sa predčasne objavujú rôzne choroby, anatomické defor−
mácie kostry, čo vedie k predčasnej invalidite. Ďalej je to aj paradentóza,
anomálie zubnej čeľuste a zubné kazy – karies (lat.).

Pri nespočetnosti literatúry o poruchách chrupu sa objavujú stále nové
poznatky. Americký zubný lekár a vedec Weston A. Price prispel tiež svojím
výskumom, ktorý potvrdil, že strava značnou mierou vplýva aj na zuby.
MUDr. Price už v roku 1930 cestoval po mnohých krajinách sveta a skúmal
kvalitu zubov mnohých ľudí. Napísal knihu, ktorá sa podrobne zaoberá vply−
vom stravy na náš chrup pod názvom Ohrozené ľudstvo, príčiny a zabráne−
nie degenerácie. Uvádzam z nej aspoň podstatné informácie. Výskum bol
robený v teréne veľmi jednoduchým spôsobom.

Austrália: Pri pobreží bol čln s 18. domorodcami, 13 z nich nemalo žiadne
kazy, 5 mali 20% poškodených zubov a dvaja mali čeľustné odchýlky. Uvedení
13 muži sa živili jednoduchou stravou a 5 s poškodenými zubami sa stravovali
na misijných staniciach civilizačnou stravou v moderných podmienkach.

Aljaška: V Betheli bolo prehliadnutých 40 Eskimákov, ktorí mali 1094 zu−
bov, z nich bolo 252 poškodených. Všetci jedli civilizačnú stravu z obchodov.
Ďalších 88 skúmaných konzumovalo čiastočne aj dodávané potraviny, z ich
2490 zubov bolo 281 kazových. Ďalších 27 prehliadnutých Eskimákov sa
živilo pôvodnou stravou svojich predkov. Z ich 796 zubov mal kaz len 1 zub.

Afrika: Na tomto kontinente sa tiež zúčastnil výskumník Haller. Na jednom
mieste náčelník kmeňa zhromaždil k slávnosti 2000 domorodcov. Haller píše,
že všetci muži a ženy mali nielen bezchybné, ale aj symetricky narastené
zuby. Náčelníka prišiel pozdraviť i učiteľ z hlavného mesta. Bol to jediný čer−
noch so značne poškodeným chrupom. Žil 10 rokov v modernom meste, kde
sa stravoval importovanou denaturovanou stravou.

Hebridy: V dedine Talbert je obchod s potravinami a pekárňou. Obyvateľ−
stvo sa živí modernou a čiastočne pôvodnou stravou. Prehliadka školákov
ukázala, že zo 100 zubov malo už 32 kazy. V dedine Scalpay len 15 km od
Talberty, kde neboli dodávané moderné potraviny, ľudia žili prevažne z doma
dopestovanej stravy. Pri prehliadke chrupu školskej mládeže zo 100 zubov
mal len 1 zub stopy kazu.

V ďalšej časti MUDr. Price uvádza tabuľku, ktorá porovnáva zubné kazy v
% pri konzumácii jednoduchej a civilizačnej stravy z viacerých oblastí sveta.
Zubný kaz sa zvýšil aj pôvodným skupinám, ktoré sa postupne preorientovali
na modernú stravu. Rozdiely sú tu veľmi značné. Je tu uvedený aj poznatok
z jednej alpskej oblasti Švajčiarska, kde sa ľudia v minulosti stravovali tiež
jednoducho.

Obyvateľstvo Oblasti s jednod. Oblasti s civil.
stravou, kazy v % stravou, kazy v %

Švajčiarsko 4,6 29,8
Hebridy /ostr./ 1,2 30
Eskimáci 0,09 13
Indiáni na severe 0,16 21,5
Melanézia /súostr./ 0,38 29
Polynézia /súostr./ 0,32 21,9
Africké kmene 0,2 6,8
Praobyvat. Austrálie 0 70,9
Mariány /súostr./ 0,01 55,3
Malajzia 0,09 20,6
Indiáni na pobr. Peru 0,04 40
Indiáni v Andách 0 40
Indiáni v amaz. Džungli 0 40

MUDr. Price vybral od strednej Európy vzdialené oblasti, na ktorých sa
akosi viditeľnejšie javí rozdiel medzi jednoduchou a modernou (fast−food) stra−
vou. Asi do roku 1930 sa potraviny prevažne dorábali v domácich podmien−
kach. Obilie sa mlelo na hrubú múku v jednoduchých mlynoch často na
kruhových kameňoch, z ktorej sa piekol chlieb a cestoviny. K denným pokr−
mom patrili aj mliečne výrobky. Cukor sa sotva používal. Je známe, že cukor
spôsobuje množenie kyselinotvorných baktérií, ktoré nahlodávajú zubnú sklo−
vinu. Spomeniem napr. vývoz nášho cukru v 80. rokoch do Nigérie, kde sa
zubný kaz zvýšil o 65%.

Po 40. rokoch sa vo Švajčiarsku cestou osvety a fluoridácie podarilo znížiť
karies u 12−ročných detí z pôvodných 9 na 1 kaz. Zo štatistík je známe, že
zubný kaz školskej mládeže je u nás veľmi nepriaznivý v porovnaní s ostat−
nými krajinami EÚ. Na rozdiel od Švajčiarska 12−ročná mládež na Slovensku
má už 8 kazov. Karies nevyliečia lieky, ale môžeme im do značnej miery
predchádzať. Nejde len o zuby, ale aj o ďalšie postupne sa objavujúce choro−
by. Zdravie je veľkou devízou človeka, budujme preto jeho dobré základy už
u našich detí.

Ján Lysý, použitý nateriál: „Zdravotný poradca 9/2007“

Domov v Domicile
Už sama myšlienka vyžadovala nemalú odvahu. A táto myš−

lienka sa stala skutočnosťou − z objektu bývalej malotriednej zá−
kladnej školy v Papradi, ktorá sa stala reorganizáciou školstva v
našom meste nepotrebnou, sa stal dom sociálnych služieb s prilie−
havým názvom „Domicile“ (Domov).

V krátkom rozhovore s Markom Mlynekom, predsedom správnej
rady neziskovej organizácie, ktorá bude tento objekt prevádzkovať,
som sa utvrdil, že to odvaha skutočne bola. K nápadu ho priviedla

niekedy v roku 2005 tak trocha životná situácia, vzor a skúsenosti
priateľa, ktorý podobné zariadenie na Slovensku už prevádzkuje a
snaha zriadiť tak trocha „rodinnú firmu“. Objekt vyžadoval nielen
veľmi rozsiahlu rekonštrukciu, ale aj nemalú prístavbu, potrebnú ako
súčasť priestorov pre plánovaných 50
klientov a 20 stálych pracovníkov (pri
optimálnom obsadení lôžok− väčšinu tvo−
ria zdravotné sestry – sanitárky). Priesto−
ry spĺňajú všetky súčasné kritériá a nor−
my na podobné zariadenia, celé príze−
mie dvojpodlažného objektu je bezba−
riérové.

Realizácia − od myšlienky do kolau−
dácie objektu bola veľmi krátka. Začiatok
stavebných prác: 15.4.2007, kolaudácia
november 2007! Náklady na rekonštruk−
ciu a vybavenie činia okolo 12 mil. Sk.

Klienti zariadenia majú k dispozícii
novo zariadené priestranné izby, 5x za
deň stravu, 24−hodinovú opateru, 3x v
týždni prítomnosť lekára, časom podľa
potrieb aj psychológa a neurológa.

Prevádzkovateľ má v úmysle po−
stupne podľa záujmu a potrieb posky−
tovať služby pre seniorov aj mimo za−
riadenia (Papraď, Drgoňova Dolina,
okolie) o poskytovanie stravy a jej donášku do domu a tiež do−
nášku nákupu potravín do domu na základe predchádzajúcej ob−

jednávky.
Rozhovor ma usved−

čil, že zariadenie má
úprimný záujem pomôcť
každému, kto ich pomoc
bude potrebovať. Pod−
mienky je treba dohod−
núť, pretože pobyt v za−
riadení a prislúchajúce
služby si žiadajú adek−
vátne financie.

O niečom sa presved−
čili účastníci slávnostného otvorenia Domu sociálnych služieb a
domova dôchodcov Domicile v piatok, 25. januára 2008, o niečom
všetkých nás presvedčí budúcnosť. Rozhodne však je potrebné
uvítať vznik takéhoto zariadenia v Papradi – mestskej časti Starej
Turej, ktoré rozšíri možnosti dôstojného života seniorov nielen pre
toto mesto a okolie, ale aj pre klientov z celého Slovenska.

Kontakty: Ľubica Beláková, riaditeľka zariadenia, tel. 0905 214744
Marek Mlynek− predseda správnej rady Domicile, n. o., tel. 0905

217606                                           text a foto Ján Mikláš

Primátorka nášho mes−
ta Ing. Anna Halinárová
a riaditeľka zariadenia
Ľubica Beláková pre−
strihnutím pásky otvorili
Domicile.
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Predaj palivového dreva v roku 2008
Od 15.2.2008 Lesotur s.r.o. začína s predajom palivové−

ho dreva v dĺžkach 4 m a v menšom množstve i v dĺžkach
1 m. Pre rodinné domy, chaty, chalupy v k.ú. Stará Turá sa
bude predávať palivové drevo listnaté v 4 m dĺžkach so
zľavou 25% (1245 Sk/m3) a palivové drevo listnaté v 1 m
dĺžkach (750 Sk/prm), palivové drevo ihličnaté v 1 m dĺž−
kach (380 Sk/prm). Pri nárokovaní si na zľavu je potrebné
sa pri platení dreva preukázať občianskym preukazom, príp.
iným platným preukazom, kde je fotografia a adresa.

Palivové drevo listnaté pre záujemcov mimo katastra Starej
Turej bude len v dĺžkach 4 m v cene 1660 Sk/m3, v 1 m
dĺžkch len ihličnaté palivové drevo v cene 380 Sk/prm..

Po zaplatení palivového dreva v kancelárii Lesoturu v
Starej Turej (od 15.2.2008) sa občan dostane do poradovní−
ka, podľa ktorého sa pri priaznivom počasí postupne zabez−
pečuje odvoz dreva. Čakacia doba u palivového dreva dĺžky
4 m je 1 – 2 mesiace, u palivového dreva dĺžky 1m je čaka−
cia doba max. 5 mesiacov – vzhľadom na prácnosť výroby.

Keďže sa u niektorých našich spoluobčanov rôznili po−
žiadavky na palivové drevo, tak pre ujasnenie a vysvetlenie
uvedieme charakteristiku palivového dreva z noriem STN
480056 s STN 480055, podľa ktorých sa vyrábajú jednotlivé
sortimenty na celom Slovensku.

„Palivové drevo sa spracúva zo všetkých listnatých a
ihličnatých stromov, dodáva sa v kôre s hrúbkou od 3 cm,
polená hrubšie ako 35 cm sa rozštiepia (v prípade 1m dĺžok).

U palivového dreva sa dovoľujú všetky chyby na povr−
chu i vnútri polien, ktorých rozsah nepresahuje 70% plochy
čela bez ohľadu na množstvo (napr. tvrdá hniloba, poškode−
nie hmyzom, rozštiepenie dreva pri manipulácii a výrobe a
iné). Nepovoľuje sa práchnivosť a mäkká hniloba takého stup−
ňa, že dochádza pri manipulácii dreva k jeho rozpadu.“

V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok sa informujte
priamo v kancelárii Lesoturu, príp. na tel. 7764890,7764887.

Lesotur s.r.o.
Cenník dreva platný od 1.1.2008

Ceny dreva sú uvedené v SKK s DPH na odvoznom mieste
Palivo listnaté tvrdé 1 m dĺžky prm 750 Sk
(rodinné domy, chaty, chalupy v k.ú. Stará Turá)
Palivo listnaté tvrdé 4 m dĺžky m3 1660 SK
Palivo listnaté tvrdé 4 m dĺžky 1245 Sk
(rodinné domy, chaty, chalupy v k.ú. S. Turá), zľava − 25% m3

Palivo ihličnaté prm 380 Sk
Odpadové drevo listnaté prm 289 Sk
Odpadové drevo ihličnaté prm 95 Sk
Haluzina a zbytky po ťažbe prm 120 Sk
Označenie prm – znamená 1 priestorový meter, teda

drevo uložené v rovnaniach s rozmermi 1x1x1 meter vráta−
ne vzduchových medzier medzi jednotlivými polenami− pre−
dáva sa v dĺžkach 1 m.

Označenie m3 – znamená 1 meter kubický, teda len množ−
stvo dreva bez akýchkoľvek vzduchových medzier, zisťuje
sa objem dreva podľa priemeru polien – predáva sa v dĺžkach
4 m. Tel.: 032 7764890, 032 7764887, Fax: 032 7763099

Ponuka pracovného miesta
Centrum voľného času Stará Turá príjme do pracovného pomeru pedagogického
pracovníka/pracovníčku so záujmom o prácu v CVČ.
Ponúkame:
− prácu v príjemnom prostredí
− pracovný čas v poobedňajších a podvečerných hodinách
− plat podľa danej tabuľky
Požadujeme: − pedagogické vzdelanie
Prednosť má uchádzač, ktorý má príjemné vystupovanie a je komunikatívny,
dokáže pracovať so všetkými vekovými kategóriami, má organizačné schopnos−
ti, je pohybovo aktívny. Ovláda prácu s PC, je tvorivý, vie improvizovať a vie sa
prispôsobiť potrebám CVČ. Vedomosti a zručnosti, ktorými disponuje, vie odo−
vzdať ďalej.
K žiadosti priložte zoznam vašich zručností a vedomostí (pozitívne sa ohodnoťte)
Žiadosti o prijatie posielajte na adresu: Centrum voľného času, M. R. Štefánika
355, 916 01 Stará Turá do 15. 2. 2008. Informovať sa môžete na č. t. 0905612829.
Nástup do pracovného pomeru: 1.3.2008.

Dňa 20. decembra 2007 sa v Súk−
romnej hotelovej akadémii Stará Turá
uskutočnil „Deň otvorených dverí“, ktorý
pripravili študenti 1. a 2. ročníka.

Hneď pri vchode školy nás na sku−
točných veľkých saniach privítal Mikuláš
s čertom a anjelom a ponúkol nám slad−
kosti. Po vyzdobenom schodišti sme pre−
šli na 1. poschodie, kde sme so záujmom
prezerali napečené vianočné sladkosti.
Krásne domčeky striedali vyzdobené me−
dovníky a rôzne iné dobroty. Zaujalo nás
i prestieranie žiačok 2.A triedy, ktoré bolo
ladené do modra a dopĺňalo prostredie pri
vianočnom stromčeku.

V učebni technológie obsluhy sme našli
ďalšie prezentácie prestierania žiakov 2.B,
1.A a 1.B triedy. Bolo naozaj čo pozerať,

návštevníkov zaujali originálne nápady
žiakov.

Potom sme sa presunuli na 2. po−
schodie.

Každá trieda mala za úlohu
premeniť klasickú triedu na nie−
čo atraktívnejšie, zaujímavejšie.
A tak z triedy 1.A sa stala „Ľa−
dová jaskyňa“, v ktorej sa po−
dával nealkoholický punč.

1.B trieda predstavovala tro−
pické prostredie vrátane pláže
– podávali sa tropic nápoje.

2.A trieda nás privítala „Slo−
venskou izbou“ i s domácimi
pánmi v krojoch. Symbolicky
sme dostali štamperlík vody.

V 2.B triede sme sa mohli
usadiť a objednať si z veľkého
počtu rôznych káv a čajov. Ši−

kovné dievčatá predvádzali ručné zdo−
benie medovníkov. Boli sme v čajovni a
kaviarni.

Všade bolo plno vravy a všade bolo
veselo. Na tvárach žiakov bolo vidieť, že
majú radosť z toho, čo urobili a toto preja−
vili i návštevníci tohto podujatia. Bolo tu
vidieť žiakov ZŠ, žiakov SŠ, dospelých,
rodičov a pozvaných hostí. Všetci odchá−
dzali plní dojmov a s konštatovaním, že to
bolo vydarené podujatie. A tak už teraz
sa tešíme, že o rok takéto podujatie urči−
te zopakujeme a bude to ešte zaujíma−
vejšie a krajšie.            SHA Stará Turá

Deň otvorených dverí v súkromnej hotelovej akadémii

Igor Stejskal majstrom MKK Stará Turá
Poslednou previerkou hráčov MKK Stará Turá pred za−

čiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2007/ 2008 boli maj−
strovstvá klubu v kategórii mužov. Tohtoročné prebory mali
pomerne vysokú účasť, 14 hráčov.

Spomedzi všetkých účastníkov sa najviac darilo nováči−
kovi v drese Starej Turej Igorovi Stejskalovi , ktorý si výko−
nom 533 zvalených kolov vybojoval titul Majster klubu a po−
stup na majstrovstvá kraja. Druhú priečku obsadil Pavel
Hvožďara s 531 kolmi, tretí skončil Ján Maroň počtom zva−
lených kolov 520. Ďalšie poradie hráčov: 4. R. Minarech, 5.
J. Hochel, 6. Ľ. Bednár, 7. P. Nemček st., 8. K. Sadloň, 9. J.
Sako, 10. P. Tomek, 11. I. Štepanovic, 12. P. Hvožďara, 13.
P. Krecháč, 14. R. Čečot.

Stará Turá má vďaka úspechu Erika Gordíka tri vstupen−
ky na majstrovstvá trenčianskeho kraja, takže prví traja hrá−
či postupujú do týchto bojov. Majstrovstiev kraja sa taktiež
zúčastní aj náš jediný junior Peter Hvožďara.

Zdenka Hochelová



16. Staroturiansky spravodajca č. 2 − február 2008www.staratura.sk

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA, mesačník obyvateľov mesta Stará
Turá, ročník XVI., číslo 2 − február  2008. Vydáva mesto Stará Turá,
www.staratura.sk,. Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Mestský úrad, Ul.
SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá, tel. (032) 7763074, 7763443, fax 7764276, e−mail:
media@staratura.sk, msu@staratura.sk. Redakčná rada: Mgr. Ján Tomeš −
predseda, (zastupca@staratura.sk), Ján Mikláš, Mgr. Anna Chmurová, Bc.
Zuzana Zigová, Ing. Gustáv Rumánek, Věra Tepličková, Jana Roháčková.

Šéfredaktor: Ján Mikláš, (032) 7763074, 0905446984, mail: media@staratura.sk.
Zalomenie, tlač a distribúcia: Vydavateľstvo DELTA, Jiří Foldyna, e−mail: delta@naex.sk,
www.delta.ismo.sk, tel. 0905259315.Vychádza začiatkom každého mesiaca. Uzávierka čísla je
vždy do 15. v predchádzajúcom mesiaci. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuve−
rejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopi−
sy, fotografie, kresby − ak to nebolo dohodnuté inak, redakcia nevracia. Registrácia: RK−10−456/
1993 O/ Trenčín. Cena reklamy: 15 Sk/1cm2, 16 strana 20 Sk/1cm2.                        © DELTA

7. januára 2008 sa po úspešnej je−
sennej časti do prípravy zapojilo už
všetkých päť mužstiev, ktoré reprezen−
tujú MFK a naše mesto v krajských a
oblastných súťažiach. Jednotlivé mužstvá
sa do zimnej prípravy zapájali postupne.
Ako prví pod vedením trénerov Rudolfa
Heráka a Igora Sekerku začali chlapci z
prípravky a mladší žiaci. Po nich sa pod
vedením trénera Miroslava Krča zapojili
do prípravy starší žiaci a od 7.januára
začali s plnou prípravou pod vedením tré−
nerov Pavla Zríniho
a Richarda Hladíka
hráči dorastu a A−
mužstva mužov.

Jednotlivé muž−
stvá majú zabez−
pečený tréningový
proces dvakrát do
týždňa v telocvič−
niach Základnej
školy a v telocvični
na štadióne. Tým−
to by sme chceli
veľmi poďakovať
pani riaditeľke ZŠ
Mgr. Anne Chmú−
rovej a pánovi Ing.
Miroslavovi Nerádovi, ktorí veľmi ochot−
ne vyšli v ústrety nášmu MFK pri za−
bezpečení tréningov pre jednotlivé druž−
stvá. V prípade dobrého počasia začnú
jednotlivé mužstvá trénovať tiež vonku
na tréningovom ihrisku a A−mužstvo
mužov má raz do týždňa prípravu v po−
silňovni vo fitnescentre.

V krátkosti by som sa teraz rád ve−
noval našim najmladším nádejam, ktoré
začali prípravu ako prví a majú za sebou
už niekoľko halových turnajov. 8.12.2007
sa chlapci zúčastnili na kvalitnom turnaji
v Svinnej, ktorý poriadala TTS Trenčín.
Na tomto turnaji sa zúčastnili tri mužstvá
z ligových súťaží a prvoligový Spartak
Myjava. Mužstvo skončilo vo veľkej kon−
kurencii starších hráčov na poslednom
mieste so skóre 3:10. Najlepším hráčom
v našom mužstve bol Jurko Peťkov.
29.12.2007 poriadal OblFZ Trenčín tur−
naj v Svinnej. Na turnaji sa zúčastnili
mužstvá zo Starej Turej, Dolnej Súče,
Trenčianskych Stankoviec, Svinnej a
Nového Mesta nad Váhom. Chlapci sa
na turnaji zúčastnili po trojtýždňovej pre−
stávke, čo sa prejavilo na ich hre. Hra
sa im však od zápasu k zápasu lepšila
a nakoniec skončili na krásnom treťom

mieste. Chlapci si za predvedené výko−
ny zaslúžia pochvalu. Najlepším hráčom
celého turnaja bol vyhlásený veľký ta−
lent nášho futbalu Jurko Peťkov, ktorý
svojím výkonom prevýšil aj o dva roky
starších chlapcov. 20.1.2008 sa naše ná−
deje zúčastnili na turnaji Myjava Cup v
Myjave. V konkurecii mužstiev z Myja−
vy, Malaciek, Senice a Očkova sa naši
chlapci vypli k výbornému výkonu a
skončili na krásnom druhom mieste so
skóre 12:3. Najlepším strelcom nášho

mužstva bol Jurko Peťkov s tromi gólmi
a za najlepšieho brankára celého turnaja
bol vyhlásený Lukáš Vrzala. Vidíme, že
pracovať s mladými futbalistami sa oplatí
a oni úspešne reprezentujú klub a mesto
vo svojej vekovej kategórii.

Súpiska hráčov, ktorí v jesennej časti
obsadili v oblastnej súťaži tretie miesto so
17 bodmi a so skóre 39:12: Šedovič Mi−
chal, Danihel Michal, Červenka Peter,
Pavlech Juraj, Vrzala Lukáš, Vrábel Ja−
kub, Dolnák Martin, Baran Ondrej, Puš−
kár Patrik, Nikodém Jakub, Peťkov Juraj,
Eliáš Michal, Bako Peter, Uhlík Matúš,
Durec Ivan, Žoldák Daniel, Kaštíl Juraj.

Všetky mužstvá pristúpili k zimnej prí−
prave veľmi poctivo o čom svedčí aj účasť
na trénigoch, keď tréneri majú k dispozícii
s výnimkou zranených alebo chorých
všetkých hráčov, ktorí hrali v jesennej časti.
Veľmi potešiteľný je fakt, že v mužstve
dorastu majú záujem hrať aj ďalší chlapci,
ktorí boli na hosťovaní alebo chcú prestúpiť
do nášho klubu z okolitých dedín.

Keďže zimná príprava je iba v za−
čiatkoch, ostaným mužstvám sa
podrobnejšie budeme venovať v nasle−
dujúcich číslach.

Miroslav Valenčík, MFK Stará Turá

V MFK Stará Turá sa začala zimná príprava

Najmladšie družstvo „prípravky“

Záver roka 2007 patril ml. žiačkam,
úvod roka 2008 mini

Medzi sviatkami v dňoch 28.−30.12.2007 vycestovalo do
Košíc na priateľské stretnutia družstvo mladších žiačok.
Vybralo si náročný program, nakoľko odohralo 6 stretnutí, z
toho 3 s družstvami žiačok. Družstvo potrebovalo zmenu,
kvalitných súperov, čo im stretnutia poskytli a zahrali si s tou
najvyššou kvalitou. Bola to dobrá škola, kde vyučujúcimi boli
tí najlepší. Veríme, že poznatky získané týmto výjazdom
zúročia v majstrovských stretnutiach OHK−Z a aj na maj−
strovstvách Slovenska.

Výsledky s družstvami mladších žiačok (roč. nar. 1995):
Cassovia Košice (majster Slovenska) − Stará Turá (vice−

majster Slovenska) 63:47 a 75:66, Union Košice 19:68.
Výsledky s družstvami žiačok (roč. nar. 1994):
Cassovia Košice (majster Slovenska) − Stará Turá 76:37,

Poprad (tretí z MS) − Stará Turá 78:25, UKS „GIMBALL“
Tarnawa (Poľsko) − Stará Turá 56:43.

Akcie sa zúčastnili: M. Dlouhá, M. Buríková, A. Potúčko−
vá, B. Krajčušková, K. Minárechová, P. Brišková, M. Malko−
vá, K. Tóthová, R. Nedorostová, M. Hložková,

trénerka M. Minárechová, asistent R. Nedorost a vedúci
M. Minárech.

Úvodné stretnutia v roku 2008 absolvovali staršie a mladšie
mini. Staršie mini prehrali v sobotu 12.1.2008 doma v maj−
strovskom turnaji s Lúkami Bratislava nešťastne po predĺže−
ní, keď po dobrom výkone v dramatickom stretnutí sa im
nedarilo premieňať trestné hody (37:16). Potom sa trápili aj v
druhom stretnutí s Trnavou.

Výsledky:
Stará Turá – Lúky Bratislava 55:57 (17:20, 48:48, 7:9),

Slávia Trnava 51:40 (16:24).
Mladšie mini si v nedeľu 13.1.2008 doma hladko poradili v

obidvoch stretnutiach s Nitrou. Aj napriek jasným víťazstvám
sa však od nich čakal lepší výkon, predovšetkým v druhom
stretnutí, keď sa začali presadzovať sólovo.

Tým viazla súhra a tiež poľavili v obrane, čo sa prejavilo
na výsledku.

Výsledky: Stará Turá – Slávia Nitra 83:9 (42:5) a 68:15
(32:4).                                                     Milan Šustík


