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Z OBSAHU:Druhý v poradí
... a najkratší. Nemenná pozícia februára. Ešte

ani poriadne zima nebolo a už hovoríme, že sa
Zima vrátila... Nevrátila, nemôže sa vrátiť to, čo
neodišlo, a Zima, ako ročné obdobie, nemôže
odísť... Teplotami nás však prekvapuje a bude pre−
kvapovať stále, vedcom a prognostikom to „nahrá−
va“ do ich výpočtov, prognóz a varovaní. Veď pre−
stávajú platiť už i osvedčené pranostiky, napr. Hrom−
nice− koniec sanice. Stavil som sa, že tento rok
sanica bude aj po 2. februári...

A znova je tu Valetnín, pre niekoho svätý, pre
niekoho „zaľúbený“, pre niekoho „pseudozaľúbe−
ný“, veď o čom by písali burvárne stránky! O tlaku
na peňaženky ani nehovorím! Snáď to prežijeme...
Február je ešte kráľovstvom Zimy, ale jeho koniec
už dýcha Jarou. Začíname druhú dvanástinu roka
a podvedome myslíme na cválajúci čas, myslím,
že tak, ako pri každom striedaní mesiaca. Začali
sme plniť novoročné predsavzatia, hoci možno niek−
torí si ich ešte ani nestihli dať, tak rýchle to beží...
Ale na dobré skutky je vždy času dosť, aj na šťastie...
Ale zasa nenechávajte si to všetko na poslednú
chvíľu, čas beží...

Želám vám príjemný február, priatelia!         J.M.

2. − 3. február Zápis detí do 1. ročníka ZŠ, 13.00 – 16.00 h,
 ZŠ na Komenského ul.

5. február  Kopaničiarsky ples, KD Papraď
12. február  Turnaj v nohejbale, 8. 30 h, telocvičňa v ZŠ

na Hurbanovej ulici
21. − 23. február Zápis detí do MŠ, MŠ na Hurbanovej 153

28. 2. − 2. 3.  Zápis detí do MŠ, MŠ na Hurbanovej 153

! Informácia z rokovania MsZ

! Silvester na Javorine

! Činnosť soc. komisie a MsP v r. 2010

! Počet obyvateľov stále klesá...

! Podujatia v našom meste  v r. 2011

! Novinky zo ZŠ

!!!!! Z Centra voľného času

! Cenník palivového dreva

! Kultúra, šport, matrika...

Dom kultúry Javorina pripravuje:

Kurz tkania a krúžok pre
záujemcov o ochotnícke divadlo.
Inf. na 776 3366
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom 2. zasadnutí dňa 12.1.2011 okrem

iného zvolilo predsedov komisií a zástupcov mesta v spoločnostiach s účasťou
mesta Stará Turá. Primátor mesta Ing. Ján Kišš informoval poslancov MsZ o meno−
vaní Mgr. Soni Krištofíkovej do funkcie zástupkyne primátora mesta a Ing. Jána
Volára do fumkcie prednostu mestského úradu.

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta:
Predseda: Ing. Miroslav Nerád. Členovia: Pharm. Dr. Leopold Barszcz, Mgr.

Peter Škriečka, Martin Ozimý, Bc. Dalibor Jankovič, Ing. Radoslav Krivčík. Tajom−
níčka: Ing Iveta Petrovičová. Za MsÚ: Ing. Lívia Galovičová

Komisia pre sociálne veci a bývanie:
Predseda: Pharm.Dr. Leopold Barszcz. Členovia: MUDr. Eva Sadloňová, Mgr.

Soňa Krištofíková, Marek Mlynek, Júlia Bublavá, Mgr. Jarmila Lužná. Tajomníčka:
Ing. Viera Zapletalová. Za MsÚ: Ing. Lívia Galovičová

Komisia pre školstvo a kultúru:
Predseda: Mgr. Soňa Krištofíková. Členovia: Ing. Richard Bunčiak, MUDr. Lýdia

Michalcová, Ing. Igor Slezáček, Mgr. Danka Kohútová, Ing. Anna Halinárová, Mgr.
Miloslav Masár, Eva Adámková, Ing. Zdenka Adamkovičová

Komisia pre mládež a šport:
Predseda: MUDr. Lýdia Michalcová. Členovia: Ing. Miroslav Nerád, Zuzana Dur−

cová, Ing. Ján Hodermarský, Eva Krapková, Stanislav Slamka, Věra Tepličková,
Ján Hochel, Mgr. Ivan Klimáček. Tajomník: Ing. Iveta Petrovičová

Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít:
Predseda: JUDr. Oľga Baranová. Členovia: Mgr. Ivan Klimáček, Mgr. Iveta Ga−

vačová, Ing. Ján Zloch, Ing. Fedor Dunajčík. Tajomník: Mgr. Milan Klimáček

Komisia MsZ pre životné prostredie:
Predseda: Milan Skovajsa. Členovia: Marek Mlynek, Ing. Juraj Gavač, Ing. Jana

Vráblová, Mgr. Peter Škriečka, Ing. Ivan Durec, Jozef Toman. Tajomníčka: Mgr.
Jarmila Knapová

Komisia MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu:
Predseda: Ing. Juraj Gavač. Členovia: Ing. Miroslav Nerád, Ing. Richard Bunčiak,

Ing. Ľuboš Balažovič, Juraj Straka, Peter Pecho, Ing. Peter Krúpa. Tajomníčka: Ing.
Jana Mináriková

Zbor pre občianske záležitosti v tomto v zložení:
Predseda: Janka Trúsiková. Členovia: Ing. Ján Kišš, Pharm.Dr. Leopold Bar−

szcz, Mgr. Soňa Krištofíková, Marta Adamusová, Elena Sládková, Božena Michalco−
vá, Ján Pavlovič, Miroslav Kovačovic, RNDr. Jana Podhradská, Milada Potfajová,
Ľubica Gondárová, Anna Barišová, Ing. Eva Tomisová, Jaroslav Peťko. Tajomníčka:
Blanka Mocková

Komisie MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií:
(Je vytvorená podľa čl. 7 ods. 5, písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov). Predseda: MUDr. Eva
Sadloňová. Členovia: Pharm.Dr. Leopold Barszcz, JUDr. Oľga Baranová, Janka
Trúsiková. Tajomník: JUDr. Branislav Pribiš

Sobášiaci:
Ing. Ján Kišš, primátor mesta, Pharm.Dr. Leopold Barszcz, Mgr. Soňa Krištofíková

MsZ menovalo zástupcu spoločníka za mesto Stará Turá v spoločnosti DOLINY,
spol. s r.o. so sídlom Stará Turá, SNP č. 1/2, Ing. Jána Kišša a konateľa spoločnosti
Ing. Jána Volára.

MsZ menovalo do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Lesotur s.r.o. Mgr.
Peter Škriečku a Milan Skovajsa

MsZ menovalo do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Technotur s.r.o.
Stará Turá PharmDr. Leopolda Barszcza, MUDr. Lýdiu Michalcovú a Ing. Miroslava
Neráda

MsZ menovalo do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mestský športový
areál s.r.o. Stará Turá Ing. Jána Volára

Za predsedu predstavenstva spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť
AQUATUR a.s. Stará Turá bol zvolený Ing. Dean Paška, za členov predstavenstva
Mgr. Soňa Krištofíková, Ing. Juraj Gavač

MsZ zvolilo členov dozornej rady spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť
AQUATUR a.s. Stará Turá: Ing. Richarda Bunčiaka, Mgr. Ivana Klimáčeka, Mareka
Mlynka

Pred voľbou a menovaním všetkých uvedených osôb boli predchádzajúci zá−
stupcovia v týchto orgánoch odvolaní.

MsZ schválilo
aj návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stará Turá č. 1/2011 – Nar. o

nakladaní s odpadmi. Úplné znenie uznesenia z tohto rokovania nájdete aj na
www.staratura.sk                                                                               j.m.

Stretnutie na Javorine
Stalo sa už peknou tradíciou, že posledný deň kalendárne−

ho roka, na Silvestra, sa stretajú obyvatelia oboch strán česko
− slovenskej hranice na vrchu Javorina. Posledné stretnutie
zase prepísalo rekord návštevnosti, prišlo viac ako tisíc ľudí.

Ku krásnej atmosfére stretnutia prispeli spevácke zbory
žien a mužov z Kunovíc a Mikovíc.

Po zaspievaní českej a slovenskej štátnej hymny prítom−
ných návštevníkov srdečne privítali zástupca hejtmana zlín−
skeho kraja Libor Lukáš a starostka Kunovíc Ivana Majíčko−
vá. Vo svojich srdečných príhovoroch sa zhodli, keď kladne
vyzdvihli pekné vzájomné vzťahy medzi obomi národmi žijú−
cimi na pomedzí. Bolo aj na škodu, že sa nenašiel medzi
rečníkmi ani jeden zástupca zo slovenskej strany.

S plameňmi Vatry česko − slovenského priateľstva sa
medzi účastníkmi rozhorela dobrá nálada. Ani zima nebránila
k peknému priateľskému stretnutiu, k čomu prispeli aj done−
sené tekuté plody jesene. Tie prinášali postupne zaujímavé
myšlienky, ale aj pesničky.

Medzi účastníkmi podujatia sme stretli aj známe tváre
politického života ako poslankyňu NR SR Tatianu Rosovú,
ktorá s radosťou konštatovala: “Rada sem chodím medzi
týchto príjemných, múdrych a veselých ľudí, na ktorých nie
je poznať, že sa naše štáty rozdelili. To je dobré znamenie aj
pre budúcnosť našich národov“.

Stretnutie sa konalo pod záštitou hajtmana zlínskeho kra−
ja. Vďaka patrí všetkým účastníkom, najmä tým, ktorí toto
stretnutie zorganizovali a prispeli k zblíženiu oboch národov.

Text a foto: Vladimír Brezinský
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Činnosť komisie pre sociálne veci a bý−
vanie v roku 2010

Náplňou komisie pre sociálne veci a bývanie je v spolupráci s oddelením
sociálnych vecí a školstva a majetkovým oddelením MsÚ napomáhať pri rie−
šení vážnych sociálnych problémov, osobných a rodinných zlyhaní a tiež pri
optimálnom využívaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta (VZN 1/2002, 9/
2006) pre rodiny a osoby, ktoré potrebujú riešiť svoju bytovú otázku. K ďal−
ším dôležitým činnostiam komisie patrí aj posudzovanie a schvaľovanie žia−
dostí o jednorázovú sociálnu dávku (VZN 7/2008), podpora z charitatívneho
fondu (Zásady pre poskytnutie sociálnej pomoci z charitatívneho fondu mes−
ta Stará Turá) v prípade vážnej sociálnej situácie ktorú nie je možné riešiť
vlastným pričinením.

Komisia zasadala počas roka 11 krát, na zasadanie bolo predvolaných 6 obča−
nov, s ktorými sa riešili predovšetkým problémy meškania úhrad nájomného a váž−
ne vzťahové problémy. Dôsledky krízy pretrvávajú, niektorí užívatelia obecných
bytov stratili prácu a novú hľadajú ťažko. Dostávajú sa do situácie, že nie sú schopní
hradiť povinné nájomné. Upozorňujem podnájomníkov, že v podmienkach nájomnej
zmluvy bolo dohodnuté, že v prípade 1−mesačného meškania platby podnájomník
porušil svoje povinnosti a začína plynúť 1 mesačná výpovedná lehota. Táto sa
počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Možno vply−
vom iných problémov a povinností sa nám opakovane vyskytujú situácie, že nájom−
níci si nepodajú žiadosti o predĺženie nájmu 2 mesiace pred jeho ukončením, napriek
tomu, že v podmienkach nájomných zmlúv je ukotvená i táto povinnosť.

V júni sa členky komisie zapojili do humanitárnej zbierky textilu pre OZ Broumov,
počas ktorej sa nám podarilo vyzbierať vyše 80 vriec textilu. Na pomoc Handlovej
po povodni sme zorganizovali humanitárnu a finančnú zbierku. Naplnili sme 12 ška−
túľ predovšetkým s čistiacimi prostriedkami ktoré boli odoslané do Handlovej a
poukázali sme Verejnej zbierke organizovanej Červeným krížom v Prievidzi hoto−
vosť vo výške 386 eur.

V lete 2008 sme po prvý krát zabezpečili a uhradili týždenný letný tábor pre deti
z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii a vďaka veľmi pozitívnej odozve sme sa
rozhodli obdobný tábor zorganizovať i počas roku 2011. Finančne bol týždenný
tábor v Podvišňovom hradený z charitatívneho fondu a Nadácie Život, organizačne
i programovo zabezpečilo tábor CVČ Stará Turá.

Mesiac december je pre členky komisie náročný nielen návštevami rodín, ktorým
bola odsúhlasená finančná pomoc, ale i prípravou a personálnym zabezpečením
charitatívnej zbierky, varením a predajom punču počas vianočného trhu.

V tejto časti sa mi žiada poďakovať všetkým členkám komisie, menovite: Sadlo−
ňovej Eve, Trúsikovej Janke, Stančíkovej Elene, Hornovej Viere, Robekovej Vlaste,
Lužnej Jarmile, Mockovčiakovej Alene, Zapletalovej Viere, Zaťkovej Zdenke a Galo−
vičovej Lívii za spoluprácu, čas venovaný bohatej činnosti komisie, ochotu kedykoľ−
vek pomôcť i za vecné dary a financie, ktorými podporili predovšetkým aktivity v
rámci charitatívneho fondu.

Záverom chcem informovať o financiách o ktorých rozhodovala komisia − počas roka
2010 bolo priznaných 25 jednorázových sociálnych dávok v celkovej výške 3 780 eur.

CHARITATÍVNY ÚČET
Počas uplynulého roka sociálna a bytová komisia v rámci charitatívneho fondu:
Zorganizovala a zabezpečila letný tábor pre 14 detí z rodín v nepriaznivej sociálnej
situácii 1 679,18 eur
Finančne podporila 11 detí s ťažkým zdravotným postihnutím 550,00 eur
Finančne podporila 20 detí zo sociálne odkázaných rodín 663,68 eur
Finančne podporila 7 dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím 350,00 eur
Finančne podporila 5 osôb zo sociálne odkázaných rodín 738,23 eur
Celková pomoc z charitatívneho fondu 3 981,09 eur

Získané prostriedky do charitatívneho fondu počas roku 2010:
Predaj hrnčekov z vianočného trhu 20,00 eur
Zbierka z Plesu mernej techniky 270,38 eur
Zbierka počas koncertu nemeckej skupiny Lyra
                     a Dychovej hudby DK Javorina 224,44 eur

Zbierka počas vianočného trhu, predaj punču 1 215,40 eur
Dar od firmy Eur−med 1 000,00 eur
Príjem spolu 2 730,22 eur
Stav na účte k 1.1.2010 3 581,00 eur
Stav na účte k 31.12.2010 2 326,00 eur

V závere chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli do nášho
fondu a vytvorili nám možnosť realizovať naše zámery na podporu a pomoc ľuďom,
ktorým touto formou môžeme uľahčiť ich ťažkú situáciu.                   Júlia Bublavá

Činnosť Mestského múzea
 v Starej Turej v r. 2010

Na sklonku roka vyšla dlho pripravovaná a očakávaná
monografia Stará Turá – naše mesto. Je to hodnotná a pek−
ná kniha, ktorá zachytáva prírodné pomery a celkový vývoj
mesta od najstarších čias až po súčasnosť. Spomínam to
preto, lebo činnosť múzea bola tiež ovplyvnená touto udalos−
ťou. Autori monografie tu hľadali materiál k spracovaniu kapi−
tol o staršej i novšej histórii, hospodárskom a kultúrnom vý−
voji, života a jazyku na kopaniciach, fotografický materiál. Pri
tejto príležitosti sme vytiahli i vzácne listiny s kráľovskými
privilégiami pre staroturancov, ktoré inak odpočívajú v trezo−
re v DK Javorina. Teda autori nielen hľadali, ale aj našli a tak
sa exponáty múzea tiež pričinili o zdarné vydanie publikácie.

Do múzea prichádzajú i študenti a získané materiály vy−
užívajú vo svojich prácach, ktoré niekedy venujú múzeu.
Tento rok tak urobil Lukáš Líška, ktorý dôkladne spracoval
tému Pamätníky II. Svetovej vojny v Starej Turej a tiež Lukáš
Klimáček dal prácu na tému História Starej Turej. P. Elena
Kovárová priniesla do múzea ručnú kalkulačku, p. Jozefína
Oreská a p. Miroslav Durec články a sériu fotografií o T. G.
Masarykovi. Od r. 1954 sa každoročne konala súťaž o Štít
n. p. Prema v skoku o žrdi. Víťazi dostávali putovnú plaketu,
ktorú opatroval a do múzea priniesol p. Marián Kontina. P.
Mgr. Vilma Truhlíková obohatila naše zbierky o materiály zo
sednice spolku Tatrín v Čachticiach z 10. augusta 1847, kde
povýšili slovenčinu na spisovný jazyk. Múzeum navštívila
príbuzná sochára Fraňa Štefunku, ktorý tu v r. 1922 až
1925 chodil do rezbárskej školy. Napísal spomienky na toto
obdobie a sú to veľmi pekné spomienky nielen na školu, ale
i život v obci a na rodinu Kýškovcov z Dolného mlyna, kde
našiel druhý domov. Tieto spomienky nám p. Zuzana Falat−
ková venovala. P. Janka Trúsiková uložila do múzea kroni−
ku speváckeho zboru Kytica, ktorý obetavo 14 rokov viedla
p. uč. Baginová. Ďakujem p. Ing. Oľge Hrabovskej, ktorá
nám pravidlene posiela dvojmesačník Lubina – informátor,
ale i ďaľším priaznivcom múzea, ktorí majú záujem aby sa
rozrástlo nielen o množstvo exponátov, ale aby rástlo i do
kvality, keď poskytujú výsledky svojho štúdia a bádania.Za
dobrú spoluprácu sa treba poďakovať Dr. Miroslavovi Kýš−
kovi s manželkou Vierkou, Ing. Milanovi Ježovi, Ing.Eve To−
misovej, Mgr.Vilme Truhlíkovej, Ing. Gustávovi Rumánkovi,
Mgr. Alžbete Cibulkovej.

Cestu do múzea si i tento rok našli žiaci pod vedením
svojich pedagógov. Prišli 2 triedy detí z MŠ s p. uč. Václav−
kovou, Miklášovou, Michalcovou a Potfajovou. Zo ZŠ na−
štívili múzeum 3.A, B,C, s p. uč. Kotrasovou, Mgr. Nedbalko−
vou a Mgr. Vrkočovou, 4.B, C, D, pod vedením p. Mgr.
Ambrušovej, Mgr. Vrkočovej a Mgr. Dingovej a 5.C s p. Mgr
Redajovou a Mgr. Rojkovou. Vrelý záujem o exponáty preja−
vili deti z krúžku Prechádzky históriou so svojou vedúcou p.
Mgr. Biesikovou. Potešiteľné je, že cestu do múzea si našli i
žiaci SOŠ pod vedením p. Mgr. Jančálkovej, p. Mgr. Dzuro−
vej a p. vychovávateľky RNDr. Marty Kučerovej. Je to správne,
že pedagógovia učia deti poznávať históriu nášho mesta,
korene, z ktorých vyrástla naša prítomnosť.

V tomto roku navštívilo múzeum 363 jednotlivcov, spoloč−
ne prišlo 336 návštevníkov, spolu to bolo 699 návštevníkov.
Pozývam i ďalších záujemcov, vstup je bezplatný.

Elena Ondrášiková, sprievodkyňa
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V rámci prevencie tak, ako i po pred−
chádzajúce roky dosahujeme veľmi dobré
výsledky. O činnosť našej polície majú
stály záujem média – články a rozhovo−
ry v denníkoch a časopisoch, rozhovory
v televízii a v rádiách. Pretrváva i záu−
jem iných polícií o našu prácu, ktoré sa
chodia k nám školiť.

Monitorovací kamerový systém (MKS)
so 7 kamerami − pôsobí najmä preven−
tívne, ale vďaka MKS sa podarilo odhaliť
i rôznu drobnú trestnú činnosť, hlavne v
oblasti vandalizmu, budenia verejného
pohoršenia a priestupkov na úseku dr−
žania psov. Spolu bolo za rok 2010 pra−
covníkmi MKS vyhľadaných a následne
hliadke MsP hlásených 506 zistení a zá−
vad. Na úhradu prevádzkových nákla−
dov chránenej dielne MKS bolo zo štát−
neho rozpočtu SR získaných 13 648 EUR.

Prednášková činnosť na školách −
celkovo bolo vykonaných 21 prednášok,
v rámci projektu „Správaj sa normálne!“.
Ďalšie prednášky boli zamerané na do−
pravu, zneužívanie alkoholu a tabaku, ale
i na samotné správanie žiakov na sídlis−
ku a ulici – spolu bolo takto oslovených
867 detí.

Pre škôlkarov bola vykonaná doprav−
no−preventívna akcia, v spolupráci s au−
toškolou Maja. Na aktivite sa zúčastnilo
40 detí z materskej školy.

„Nestaňte sa ďalšou obeťou“ – 45
vykonaných kontrol a upozorňovanie
vodičov na nezabezpečené vozidlá a
majetok v nich prostredníctvom letákov.

Kontrola rekreačných objektov – 20−
krát boli fyzicky kontrolované objekty a
v 4 prípadoch bol kontaktovaný majiteľ,
aby si odstránil nedostatky zistené pri
kontrole.

Nočné Havrany(NH) – hliadky, ktoré
sú vytvorené občanmi nášho mesta, boli
počas 26 hodín cez víkendy v nočných
hodinách priamo v teréne. 15 dobrovoľní−
kov sa zúčastnilo aktivity Nočné havrany
rozvoj kompetencií. Aktivita sa uskutočni−
la v mesiacoch september − október 2010
v celkovom rozsahu 60 hodín. Na túto
aktivitu sa podarilo získať finančné
prostriedky cez Radu vlády pre preven−
ciu kriminality v celkovej výške 2700 EUR.
Účastníci budú nadobudnuté zručnosti
využívať v projekte Nočné havrany.

V roku 2010 sme sa intenzívne veno−
vali i preventívnym kontrolám požívania
alkoholu mladistvými , najmä v okolí noč−
ných podnikov, autobusových a vlako−
vých staníc, cintorínoch...

Na uvedených miestach sme zistili
požitie alkoholu u 11 mladistvých. Zistené
skutočnosti boli zdokumentované a ozná−
mené Úradu práce a sociálnych vecí. V
roku 2010 boli v spolupráci s OO PZ Sta−
rá Turá opakovane vykonané kontrolno−
preventívne akcie, zamerané na použí−
vanie alkoholických a iných návykových
látok v nočných podnikoch, na internáte,
ako i v školách počas vyučovania.

V rámci represívnej činnosti bolo
zistených a následne riešených:

− 339 priestupkov obyčajných (najmä

priestupky proti verejnému poriadku, ru−
šenie nočného kľudu, proti občianskemu
spolunažívaniu, priestupky proti majetku,
porušovanie VZN...)

− 83 priestupkov v doprave
Spolu bolo riešených 422 priestupkov,

z toho bolo 78 priestupkov prejednaných
v blokovom konaní. Za tieto priestupky
boli uložené blokové pokuty v celkovej
hodnote 950 EUR.

Celkovo bolo za rok 2010 riešených
4 584 priestupkov, oznámení, závad a
spisov.

V dôsledku vyššie uvedených krimi−
nálno−preventívnych aktivít MsP, kame−
rovému systému, ako i koordinácie ob−
chôdzok s OO PZ došlo k stagnácii kri−
minality hlavne v oblasti vandalských či−
nov. Za rok 2010 sme zaznamenali 3
vandalské činy.

V roku 2010 bolo na MsP prijatých
1034 telefonických oznámení od obča−
nov, čo je doteraz najviac v histórii MsP.
V porovnaní s rokom 1999 (179 ozná−
mení) počet telefonických oznámení
vzrástol o 578 %. Vo väčšine telefoná−
tov nás občania žiadajú o pomoc, ale
často nás i upozorňujú na porušovanie
zákona, alebo na podozrivé osoby v ich
okolí. Každoročne zvyšujúci sa počet
telefonátov nám signalizuje rastúcu dô−
veru k MsP a vďaka tomu sa nám darí i
úspešnejšie zasahovať.

Napriek tomu, že MsP vykonáva od−
chyt psov nad rámec zákona o obecnej
polícii (nie je v kompetencii MsP vykoná−
vať odchyt psov a takisto MsP nemá na
túto činnosť vhodné vybavenie), bolo v
našom meste odchytených 20 psov, ktorí
sa vrátili pôvodným majiteľom, novým
majiteľom, alebo boli umiestnení v útulku.

Spolupráca s OO PZ Stará Turá −
bola i v roku 2010 veľmi dobrá. Náčelník
MsP a riaditeľ OO PZ sa pravidelne každý
týždeň stretávajú a plánujú spoločné
služby, akcie a opatrenia na najbližšie
obdobie. V rámci spolupráce sa kombi−
nujú hliadky a vykonávajú akcie zame−
rané na alkohol, drogy, dopravné akcie,
taktiež prebehli úspešné pátrania po ne−
zvestných a hľadaných osobách.

Počas roka 2010 MsP zabezpečo−
vala nasledovné kontroly: verejného po−
riadku počas konania sa pietnej spomien−
ky padlým rumunským vojakom, regulo−
vanie dopravy pri dovoze a skladaní mája,
verejného poriadku a hladkého priebehu
Staroturianskeho jarmoku, verejného
poriadku a dopravného značenia počas
konania sa motorkárskeho zrazu v RO
Dubník pod názvom „Tanec slnka“, ve−
rejného poriadku a regulovania dopravy
počas príchodu motorkárov do ulíc mes−
ta a následného vystúpenia kaskadéra
na Ul. SNP, verejného poriadku, čistoty
a kontrolami zameranými na krádeže
vencov na cintorínoch, verejného poriad−
ku a hladkého priebehu Vianočných tr−
hov na námestí, verejného poriadku po−
čas osláv Silvestra a vítania Nového roku
na námestí a na ďalších akciách uspo−
riadaných mestom Stará Turá.

Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Informatívna správa o činnosti
MsP Stará Turá za rok 2010

Výbor združenia rodičov pri SOŠ Stará Turá
organizuje dňa 26.2.2011 (sobota) tradičný

Spoločenský večer
Začiatok: o 19.00 hod.

Miesto: Jedáleň SOŠ, Športová 675
Hudba: DUO KAMASI

Cena vstupenky: 15 eur/osoba
V cene vstupenky je prípitok, večera,

druhá večera (raut) a tombola
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ,

tel. 776 30 77, 0905 647 874
Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia.

PRÍĎTE, URČITE SA ZABAVÍTE !!!

Vianočný charitatívny bál
V predvianočnom čase 18. decembra 2010 si mládež zor−

ganizovala v Kultúrnom dome na Papradi uzatvorenú akciu
Vianočný bál. Tento krát to nebolo len o zábave, ale aj o ľud−
skosti a charite. Práve títo mladí ľudia vyšli s iniciatívou usporia−
dať charitatívnu zbierku na pomoc deťom s onkologickým ocho−
rením. Na dokreslenie situácie citujem z listu ich priateľa, ktorý
sa akcie nemohol zúčastniť a aspoň prostredníctvom tohto emailu
bol s nimi. „Milí priatelia, milí účastníci bálu.

Rád by som sa poďakoval za Vašu priazeň a prejavenú
dôveru, inými slovami, že ste prišli na túto akciu na Papradi.
Dnes sme sa výnimočne neprišli len zabávať, ale takisto aj
pomôcť ľuďom, ktorí by za obyčajný, úprimný úsmev dali
nepredstaviteľné veci.

Rakovina je hnusná vec, to vieme všetci. Za pár dní sú
Vianoce a napriek tomu existujú ľudia, hlavne deti, pre ktoré
by bolo najkrajším darčekom sláviť ich doma namiesto ne−
mocničného lôžka, sláviť ich s už spomínaným úprimným
úsmevom, sláviť ich s vedomím, že sa nemusia ničoho obá−
vať. Sú takisto aj deti, ktoré si vôbec nemusia uvedomovať
čo sa s nimi deje a vedia vyčarovať úsmev na svojej tvári a
tým aj úsmev svojim najbližším. Či už však priamo tieto deti,
alebo ich rodina, vedia, že niekde tam vnútri sa odohráva
krutý boj, ktorý možno rozhodne, koľko vianočných strom−
čekov ešte tento človiečik zazrie za svoj život.

 Preto sa dnes aspoň nachvíľku, hoc aj teraz, zamysli−
me, čo takýto ľudia cítia.

Ukážme dnes popri zábave aj našu ozajstnú ľudskú strán−
ku a skúsme pomôcť deťom na oddelení onkológie v Banskej
Bystrici. Skúsme prispieť tým, na čom bohužiaľ dnes najviac
záleží, peniazmi. Skúsme premeniť ich ekonomickú a politic−
kú moc na moc čarovnú a vyčarujme svetielko nádeje, ktoré
bude svietiť deťom počas týchto výnimočných sviatkov, kedy
ľudia nemyslia len na seba a dúfajme, že náš spoločný dar
zabezpečí, že svetielko bude svietiť nie len počas sviatkov
tohtoročných, ale aj tých ďalších. Nebojme sa prispieť aj
malou čiastočkou navyše, možno práve ten jeden cent nie−
komu chýba na liek, ktorý môže stáť aj 50eur...“

Slová, ktoré hovoria za všetko. Skupina mládeže zo Sta−
rej Turej, Paprade, Myjavy i okolia zaslala 303,− eur Centru
pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici.

Krásny ľudský čin a zároveň i zamyslenie pre dospelých.
Okrem kritiky, ktorú tak často na mládež znášate si zaslúžia
i Váš obdiv.                                         Eva Adámková
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JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE
SLOVÁKOV A ČECHOV

Mesto Stará Turá bola v roku 2010 partnerom Regiónu
Biele Karpaty v projekte „Javorina – symbol spolupráce Slo−
vákov a Čechov“ s podtitulom „Prírodné perly Euroregiónu –
vrcholy, rozhľadne a chaty“. Predmetom projektu boli aktivity
a výstupy, súvisiace s Veľkou Javorinou a jej bezprostred−
ným okolím. A najprirodzenejším východiskom na jej vrchol
je práve mesto Stará Turá.

Projekt bol pokračovaním aktivít z roku 2009, kedy bol
spracovaný model prvej Holubyho chaty v mierke 1:40. V
roku 2010 sa vydali 16 stranové čiernobiele noviny, v ktorých
sa prepísali historické články súvisiace s Veľkou Javorinou,
chatami na jej vrchole, rozhľadňou a inými aktivitami. Špeciál−
ne vydanie propagačného farebného materiálu formátu A2 −
TIP NA VÝLET – Javorina symbol spolupráce Slovákov a
Čechov sa takisto venuje histórii oboch chát na Javorine,
histórii rozhľadní, výhľadovým parametrom vrcholu a prírode.
Je ilustrovaný mnohými atraktívnymi a vzácnymi fotografiami,
je na ňom i výhľadová ružica, dá sa použiť i ako plagát. Zau−
jímavý je i čiernobiely plagát, na ktorom sú zachytené historic−
ké pohľadnice a fotografie Holubyho chate na Javorine. Je ich
tu 28, ako aj 7 pečiatok a pochádzajú z rokov 1923 − 1992.

Ďalším výstupom v tom−
to projekte je farebný mate−
riál formátu A3 venovaný prí−
rode Javoriny. Pre milovní−
kov Veľkej Javoriny sú za−
ujímavé 3D modely bývalej
rozhľadne ne Veľkej Javori−
ne z roku 1928 a druhej
Holubyho chaty na Veľkej
Javorine z roku 1931 v mier−
ke 1:40. Záujemcovia si ich
budú môcť pozrieť v letnej
sezóne v parku miniatúr v
obci Podolie. Modelári si
zasa prídu na svoje, môžu

si Holubyho chatu zlepiť ako papierový model v mierke 1:150.
Ten je voľne stiahnuteľný na webovej stránke Regiónu Biele
Karpaty (www.erbbk.sk). Mesto spolupracovalo na príprave
viacerých týchto materiálov, poskytlo archívne údaje i foto−
grafie. Viaceré materiály budú od februára 2011 dostupné aj
v informačnej kancelárii mesta Stará Turá.

V druhom projekte Regiónu Biele Karpaty s názvom „Hrad−
ná cesta – Legendy, povesti a feudálne osobnosti na Hrad−
nej ceste“ sa Združenia obcí Veľká Javorina – Bradlo, ktoré−
ho členom je aj mesto Stará Turá, dotkol výstup, pri ktorom
bolo nainštalovaných 60 kusov obrázkových smeroviek na
cyklotrasách a peších turistických trasách, navigujúcich k
stavebným a prírodným pamiatkam regiónu.

Oba popisované projekty boli podporené zo štátneho roz−
počtu SR.                                                 Juraj Hlatký

Január je za nami a mne pricho−
dí poinformovať vás ako sme tento
pre nás mimoriadny mesiac v škole
prežili. Prečo píšem o mimoriadnosti
tohto mesiaca? Nuž pre všetkých je
to prvý mesiac nového roka, ale pre
školákov je prvým a zároveň posled−
ným. Je prvým v roku 2011 a sú−
časne posledným v prvom polroku
školského roka 2010/2011, v ktorom
hodnotíme svoju polročnú prácu.

Školské brány sa pre našich žia−
kov otvorili 10.1., kedy sa skončili
vianočné prázdniny a my všetci sme
sa s plným nasadením pustili do
práce, veď do klasifikačnej porady ,
ktorá bola 24.1. bolo málo času.
Lebo darmo sa hovorí, že učiť sa
majú priebežne, ale prax je taká, že
sa vždy nájde menší alebo väčší ne−
dostatok, ktorý treba napraviť a čo−
to vylepšiť.

Do 14.1. sme posielali upozorne−
nie tým rodičom, ktorých deti závaž−
ným spôsobom porušovali školský
poriadok, a preto budú mať zníženú
známku zo správania . Je mi ľúto,
že v tomto polroku dostane dvojku
zo správania spolu 21 žiakov, zní−
ženú známku zo správania na tretí
stupeň 8 a na štvrtý 3 žiaci. Zníženú
známku zo správania sme dali žia−
kom, ktorí naozaj závažným spôso−
bom porušili školský poriadok –
napr. krádež , fajčenie v priestoroch
školy alebo užitie alkoholu v škole,
či príchod do školy pod vplyvom al−
koholu. Okrem znížených známok
sme udelili 23 napomenutí od tried−
neho učiteľa, 16 pokarhaní od tried−
neho učiteľa a 12 pokarhaní od ria−
diteľky školy za menšie priestupky.
Všetky tieto opatrenia sme urobili
preto, aby sme udržali disciplínu na
úrovni, na akú sme boli zvyknutí. Veď
sa hovorí, že škola bez disciplíny je
ako mlyn bez vody. Ak chceme vy−
chovať z našich detí slušných a zod−
povedných ľudí, musíme ich naučiť,
že za svoje činy musia vedieť niesť
zodpovednosť.

17. a 18.1 sa mohli rodičia stret−
núť s učiteľmi svojich detí a vyriešiť
prípadné problémy na rodičovských
združeniach. Sme vďační tým rodi−
čom, ktorí prídu do školy, pretože
spolupráca rodiny a školy je veľmi
dôležitá a často krát sa takýmto spô−
sobom dá predísť prípadným prob−
lémom.

24.1. sme na pedagogickej rade
hodnotili výchovno – vyučovacie vý−
sledky za 1. polrok šk. r. 2010/2011.
V tomto polroku do našej školy cho−
dilo 7721 žiakov, z toho na prvý stu−
peň 308 a na 2. stupeň 413. Na
samé jednotky sa učilo na 1. stupni

100 detí a na 2. stupni bolo vyzna−
menaných 160 žiakov. V škole však
nie sú iba dobrí žiaci. Na prvom stup−
ni prospeli síce všetci žiaci, ale na
2. stupni neprospelo 19 detí. Títo by
sa mali nad sebou zamyslieť, lebo
ja si myslím, že každý z nich má na
to, aby si mohol zlepšiť svoj pro−
spech. všetko je len v ich rukách.
Dúfam, že to chápu a na konci škol−
ského roka budú na vysvedčení lep−
šie známky.

Pretože sa blíži zápis detí do pr−
vého ročníka, pani učiteľky 1. stup−
ňa pripravili pre deti zo škôlky kul−
túrny program, ktorý sa uskutočnil
25.2. v telocvični budovy školy na
Komenského ulici. Chceme totiž
našim budúcim žiačikom ukázať, že
v škole býva aj veselo a je tu okrem
vážneho učenia aj zábava. Majú sa
teda na čo tešiť

28.1. sme rozdali polročné vy−
svedčenia, o ktorých zmysle sa veľa
diskutovalo, ale zatiaľ je v platnosti
pôvodné nariadenie, ktoré musíme
rešpektovať.

1 deň prázdnin zakončil 1. pol−
rok školského roka 2010/2011.
Všetkým zamestnancom školy, rodi−
čom a predovšetkým našim žiakom
želám do druhého polroka veľa
úspechov. Tým, ktorým sa ich práca
darila, nech sa naďalej darí a tým,
ktorým sa nedarilo podľa ich pred−
stáv, nech sa darí lepšie.

Vážení čitatelia, niekedy v minu−
losti som napísala článok, ktorý mal
titulok Nad čím mi zostáva rozum
stáť. Dnes to nebude samostatný
článok, ale iba súčasť môjho pravi−
delného príspevku, i keď zmysel má
rovnaký.

Prenajímame telocvičňu. Je to so
súhlasom zriaďovateľa a nájomné
odvádzame. Jeho výška je veľmi vý−
hodná pre prenajímateľov. Robíme
to v rámci otvorenej školy a aby mali
možnosť zašportovať si ľudia, ktorí o
to stoja. Predpokladáme, že sú to
slušní spoluobčania, ktorí si túto
možnosť vážia. Aké však bolo naše
prekvapenie, keď po zimných prázd−
ninách pani upratovačka našla na
chodbe psie exkrementy a v koši
množstvo fliaš od alkoholu.

Fakt, že sa nedalo zistiť, kto si te−
locvičňu pomýlil s krčmou, ma pri−
viedol k tomu, že sa mu musím pri−
hovoriť touto formou, vyjadriť svoje
pohoršenie a dúfať, že sa bude
(budú) aspoň trocha hanbiť. Verím,
že tento prípad je a zostane ojedi−
nelý, pretože dosiaľ sa nič také ne−
prihodilo a som presvedčená, že sa
to viac nezopakuje.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Novinky zo ZŠ

Model Holubyho chaty

Model rozhľadne
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Možnosti štúdia v
Strednej odbornej škole

Športová 675, STARÁ TURÁ

Študijné odbory

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
− 2675 6 elektrotechnika so zameraním na: počítačové systémy,

priemyselnú informatiku, oznamovaciu techniku, prístrojové a zdravot−
nícke zariadenia, televíznu a komunikačnú techniku

− 2694 6 informačné a sieťové technológie (elektrotechnický odbor −
NOVINKA!): elektrotechnika, elektronika, informačné technológie, počí−
tačové systémy

Absolventi získajú maturitné vysvedčenie
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA
− 2682 4 mechanik počítačových sietí (elektrotechnický odbor)
− 2411 4 mechanik nastavovač (strojársky odbor)
− 3759 4 komerčný pracovník v doprave (ekonomicko−dopravný

odbor)
− 3447 4 grafik digitálnych médií (polygrafický odbor) − NOVINKA
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list
UČEBNÉ ODBORY
− 2683 2 elektromechanik (elektrotechnický odbor)
− 2433 2 obrábač kovov (strojársky odbor)
Absolventi získajú výučný list, možnosť pokračovať v štúdiu a doro−

biť maturitu
ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
Získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhl. 508/

2009 Z.z., krúžková činnosť, účasť v súťažiach (ZENIT v elektro.,
stroj. a programovaní, SOČ, olympiády), CISCO Networking Academy
program, Mikrosoft IT Academy, športové súťaže, Lego RoboLab −
výmenné pobyty študentov v Anglicku

Ubytovanie v školskom internáte za 18 eur mesačne (542,27 Sk) a
celodenná strava 2,52 (76 Sk)

DNI OTVORENÝCH DVETRÍ
Každý utorok a streda, alebo iný termín (po telefonickej dohode na

tel. 0905−647874)
Kontakt: tel. 032/7763077, e−mail: office@sosst.sk, http: www.sosst.sk

Najlepšia SOŠ v Trenčianskom
kraji je opäť zo Starej Turej

Dňa 8. decembra 2010 sa v Trenčíne kona−
la koncoročná porada riaditeľov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho sa−
mosprávneho kraja. Tá mala, okrem iného aj
slávnostný rozmer.  Župan MUDr. Pavol Sedlá−
ček, MPH  odovzdal Putovné poháre predsedu
TSK riaditeľom najúspešnejších škôl vo vedo−
mostných a športových súťažiach.

Pohár o najúspešnej−
šiu školu v  kategórii
stredných odborných
škôl (1. miesto) prevzal
z jeho rúk aj riaditeľ Stred−
nej odbornej školy v Sta−
rej Turej Ing. Milan Du−
roška. Na prvom mieste
sa SOŠ v Starej Turej v
tejto kategórii umiestnila
už tretí krát. Je to vďaka
výborným výsledkom žia−
kov školy v súťažiach v
rámci kraja i na celoštát−
nej úrovni – hlavne v od−
boroch elektrotechnika a
elektronika, informatika,
strojárstvo, ale i iné. Po−
ďakovanie patrí aj
všetkým pedagógom,
ktorí ich na tieto úspechy
pripravili.                 SOŠ

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ
NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
1. Zápis pre obidva objekty MŠ Hurbanova Stará Turá prebieha

na Hurbanovej ulici č. 153 − u riaditeľky MŠ od 7.00 do 15.00 h
v určenom termíne vždy v pondelok − streda. Pre tento rok od
21.2.2011 do 23.2.2011 a od 28.2.2011 do 2.3.2011.

2. Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zá−
stupcu, ktorú pri zápise predloží zákonný zástupca spolu s potvr−
dením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast zákonného zástupcu riaditeľke školy.

3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať jako
potvrdenie o akútnom zdravotnom stave, ale ako potvrdenie toho,
že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dô−
sledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne
ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno− vzdelávacími potre−
bami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o
zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného poradenského
zariadenia. Ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím (zmys−
lovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení prí−
slušného odborného lekára.

5. Do MŠ sa prijímajú deti v čase zápisu k nasledujúcemu škol−
skému roku alebo priebežne, ak to umožňuje kapacita.

6. Pred zápisom majú rodičia možnosť oboznámiť sa s MŠ for−
mou „Dňa otvorených dverí“− 8.2.2011 a vzorové tlačivo Žiadosti o
prijatie si môžete stiahnuť na internetovej stránke www.msstaratura.sk
v časti tlačivá alebo aktuality.

7. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené
v čase vyhláseného zápisu.

8. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a
deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku a deti s do−
datočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádz−
ky.

9. Prednostne sa prijímajú deti staršie, to znamená nad tri roky,
prihlásené na celodenný pobyt.

10. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa upred−
nostnia pri prijímaní deti zo Starej Turej a deti zamestnaných rodi−
čov.

11. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádz−
ku predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. Roz−
hodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný
zástupca riaditeľovi MŠ spravidla do 15. apríla kalendárneho roka.

12. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky a do−
sahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a se−
baobsluhy. Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú upred−
nostniť pred staršími deťmi, lebo ich prijímanie má byť v súlade so
školským zákonom výnimočné, teda len vtedy, ak sú vybavené
ostatné žiadosti o prijatie.

13. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky
veku, a to ani na adaptačný pobyt.

14. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ
počas školského roka vydá riaditeľka MŠ. V rozhodnutí o prijatí
dieťaťa môže riaditeľka zaradiť dieťa na adaptačný alebo diagnos−
tický pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Dĺžku adaptač−
ného pobytu dohodne riaditeľ so zákonným zástupcom dieťaťa s
prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Pri zníženej adap−
tačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákon−
ným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do ma−
terskej školy na dohodnutý čas.

15. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa integrovať aj deti
so špeciálnymi výchovno− vzdelávacími potrebami, deti nadané a
talentované, ak sú vytvorené v MŠ vhodné materiálne, hygienické
a iné špecifické podmienky potrebné pre integráciu.

16. Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d)
povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťa−
ťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnos−
tiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

17. Písomné rozhodnutie o prijatí do MŠ si príde zákonný zá−
stupca osobne prevziať do konca marca 2011.                       MŠ
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Dom kultúry Javorina organizuje

Program kina Javorina na február 2011

www.dkjavorina.sk, e−mail: dkstaratura@zoznam.sk

Piatok 4. februára 19.00 h
TACHO

ČR. Tri navzájom prepojené príbehy o osudových vzťahoch, plné na−
pätia, adrenalínu a túžbe po víťazstve. Bonusom filmu je úžasná hudba
Daniela Landu. Hrajú: Daniel Landa, Oľga Lounová, Rudolf Hrušinský,
Roman Pomajbo, Kamila Magálová, Daniel Dangl a iní.
Vstupné: 2,20 eura  100 min. Mládeži prístupný

Piatok 11. februára 19.00 h
RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční

USA akčná komédia. Príbeh penziónovaného agenta CIA, ktorý žije kľud−
ným idylickým životom na vidieku až do tej doby, keda sa ich nové
oddelenie CIA rozhodne zlikvidovať. V tú chvíľu nastáva súboj na život a
na smrť medzi špičkovým, ale zostarnutým agentom a celým zvyškom
CIA. Hrajú: Bruce Willis, Morgam Truiman, John Malkovich. České titulky.
Vstupné: 2 eura 90 min. Mládeži prístupný

Piatok 18. februára 19.00 h
KATKA

ČR. 14 rokov zápasu s drogovou závislosťou v dokumentárnom filme
Heleny Třeštíkovej.
Vstupné: 2 eura 90 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 20. februára 16.00 h
MEGAMOZOK

USA animovaný film. Keď superpandúch Mega Mind porazí svojho
úhlavného nepriateľa Metro Mana, upadne do depresií. Ukáže sa, že
život bez protivníka nemá pre Mega Minda zmysel, takže si vytvorí
nového superhrdinu Titana.
Vstupné: 2 eura 100 min. Mládeži prístupný

Piatok 25. februára 19.00 h
MACHETE

USA akčný. Dostal návrh, aký sa neodmieta. S týmto mexičanom sa
zahrávať nemali. Hrajú: Dany Trejo, Michelle Rotrignez, Robert de Niro,
Steven Segal…České titulky.
Vstupné: 2 eura 90 min. MP od 12 rokov

− Dom kultúry Javorina v spolupráci so Slovenským skautingom
organizuje kurz tkania. Kurz obsahuje 20 hodín. Účatník kurzu sa má
možnosť naučiť nasledovné: snovanie osnovy a naťahovanie na kros−
ná, tkanie plátnovej väzby, tkanie na ráme, tkanie na cievke, tkanie
tkaníc na doštičke produkty, ktoré si účastníci môžu vytvoriť: handrič−
kové koberce, hrubé plátno − na prestieranie, vankúše, ozdobné plátno
s vkladaním rôznych materiálov, tkanice = ozdobné popruhy a hrubot−
kané stuhy, ozdobné šnúrky, menšie tkané obrázky – gobelíny.

Kurzovné je 25 eur Záujemci sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK
Javorina osobne, alebo telefonicky na č. telefónu 776 3366. Kurz sa
otvorí pri minimálnom počte 8 účastníkov od februára 2011.

11. marca 2011 autobusový zájazd do Bratislavy NTC Sibamac
arény na vystúpenie írskej tanečnej skupiny

LORD OF THE DANCE.
Poplatok: 33 eur Odchod autobusu je 16.00 hodine.

14. mája 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla Kalich na
muzikál

ROBIN HOOD,
v réžii Jozefa Ďurovčíka. V hlavných úlohách Nora Pocisková a

Václav Noid Bárta. Vstupné + doprava: 40 eur.

Myslíte si, že máte herecké bunky? Neváhajte a prihlás−
te sa! Dom kultúry Javorina oznamuje, že otvára krúžok
ochotníckeho divadla. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sek−
retariáte DK Javorina, alebo na čísle telefónu 776 3366.

Kino Javorina bilancuje
Začal nový rok a to je obdobie na bilancovanie toho predošlého. Aj Kino

Javorina hodnotí do akej miery sa mu podarilo splniť ciele, zabezpečiť
využitie voľného času a prilákať diváka.

Vrátim sa troška do minulosti. Rok 2009 bol na Slovensku, čo sa týka
návštevnosti najlepší od roku 1996 /naše kino sa umiestnilo na 126 mies−
te/. Dôvodom priaznivého výsledku je nástup digitálnych kín, multiplexov a
3D filmov. Celkový vývoj technológií v oblasti filmovej tvorby ide závrat−
ným tempom, ale kiná ako je naše, s klasickým spôsobom premietania sa
nachádzajú vo veľmi nepriaznivej situácií. Podľa vyjadrenia kolegov – ki−
nárov, tak ako my, sa snažia udržať diváka a premietajú i pre 5 ľudí.
Viaceré kroky Ministerstva kultúry i požičovní sú diskriminujúce − zavede−
nie nového odvodu do audiovizuálneho fondu za každého návštevníka /
doteraz sme odvádzali len autorský poplatok za každého návštevníka do
Slovenského ochranného zväzu autorského/, možnosť použitia len 1 kul−
túrneho poukazu z možných 6 /ostatné len na kultúrne akcie/, čiastočne
obmedzený výber filmov z dôvodu vysokej ceny požičovného. Znova sú
vo výhode veľké kiná, ktoré majú možnosť čerpať dotácie z Audiovizuál−
neho fondu. V roku 2010 tento fond prerozdelil na digitalizáciu kín na
Slovensku 170 tis. eur, čím uspokojil 5 kín, čo je z celkového počtu veľmi
málo. Kritériá na podanie žiadosti sú prijateľné len pre kiná s veľmi vyso−
kým počtom odpremietaných filmov do roka a vysokou návštevnosťou.
Tak ako vo svete i u nás kiná prechádzajú na digitálne premietanie a
klasický spôsob premietania bojuje o prežitie. 35 mm kópií, ktoré používa−
me i my je čoraz menej a výhliadky sú neradostné.

V roku 2010 naše kino navštívilo 2255 divákov, čo je o 540 menej ako
v roku 2009. Pre porovnanie uvádzam, že v 1. polroku bola účasť 683
divákov, čo je viac ako napr. v okresnom meste Bánovce nad Bebravou.
Najviac divákov navštívilo film Toy Story 3 a Lets Dance 3. Výber filmov
sme volili podľa ponuky požičovní, finančných možnosti a vekového zlo−
ženia našich návštevníkov. Z celkovej štatistiky najväčší záujem je o
detské filmy a u dospelých o české filmy. Tí, čo sa aspoň trocha o kino
zaujímate, ste zaregistrovali, že od januára premietame v piatok. K tomuto
kroku sme pristúpili na základe pripomienok občanov. Od otvorenia kina v
r. 1992 boli premietacími dňami pondelok a streda, a od roku 1999 v rámci
úsporných opatrení, zostala streda, aby aj študenti z internátu strednej
školy mali možnosť návštevy kina. Aj keď počet ubytovaných študentov
oproti 90−tym rokov podstatne klesol, kino navštevovali naďalej a občas
zachraňovali situáciu, aby sa vôbec premietalo.

Sme otvorení diskusií, radi si vypočujeme Váš názor, naším cieľom sú
spokojní diváci. Na plátno kina budeme i naďalej prinášať filmové novinky
umiestnené na popredných miestach v rebríčku návštevnosti.

Vy, milí spoluobčania využite záver pracovného týždňa na návštevu
kina, kým ho máme. Verím, že okrem našich stálych fanúšikov v kine
stretneme nové tváre, na podnet ktorých sme zmenu vykonali.

Teda v piatok v kine...                                       Eva Adámková

HAIKU
Krása hniezd je v tom,
že obdivujeme to,
čo z nich vychádza!

FEBRUÁROVE KALENDÁRIUM
Ladislav Novomestský (27.6.1897 Svätoplukovo − 1.2.1971 Stará Turá),

vlastenec, otec Ladislav, pseudonym Meakulpínsky, matka Zuzana, rod.
Holvayová. V Prahe bol členom Detvana, nedoštududoval medicínu, učil v
Čáčove, od r.1923 Stará Turá. Bol kantorom, katechétom, pracoval v peňaž−
nom ústave. Organizoval ochotnícke divadlo, spevokol, hasičskú dychovku,
robil vo včelárstve a v ovocinárstve. Od jeho smrti uplynulo 40 rokov.

Michal Pleško (2.2.1901 Stará Turá − 11.4.1962 Bratislava), učiteľ,
osvetový pracovník, brat Štefana Plešku, otec Michal Pleško st., manžel−
ka Mária, rod. Frycová. Študoval na Učiteľskom. ústave v Turčianských
Tepliciach, na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Bol učiteľom a
inšpektorom, pracoval i na povereníctve informácií a kultúry. Organizoval
osvetu, písal učebnice pre meštianske školy, pedagogické články. Od
jeho narodenia uplynulo 110 rokov.

Peter Uhlík (4.2.1906 Stará Turá − 12.5.1954 Bratislava), drevorezbár,
pedagóg, spoluautor učebnice trigonometrie. Manželka Alžbeta, rod. Ma−
chajdíková. Mal veľké umelecké nadanie, „Rezbársku školu“ absolvoval
vo svojom rodisku. V živote dosiahol vynikajúce výsledky i ako rezbár i
ako vysokoškolský učiteľ matematiky. Bol nositeľom Radu práce. Je tomu
105 rokov, čo sa narodil.

Vojtech Fajta (19.2.1921 Lutila − 7.9.1999 Piešťany), pedagóg, organis−
ta, člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Študoval na Gymnáziu v
Levoči, na Učiteľskom ústave v Bánovciach n. Bebravou Učil v Pružine, od
r.1945 v Starej Turej na národnej škole. R.1948 spoluzakladal. Ľudovú
školu umenia, učil hru na klavír a husle. V Piešťanoch bol organista a
zbormajster súboru Coro Laudamus. Od jeho narodenia uplynulo 90 rokov.

Gustáv Rumámek
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Naši jubilanti v mesiaci február 2011

Matričné okienkoSmútočné poďakovanie
Dakujeme za všetky prejavy úprimnej sústrasti,
dôstojnú rozlúčku a kvetinové dary pri poslednej rozLúč−
ke s našou mamičkou, babičkou a prababičkou
Emíliou LISOU
ktorá nás navždy opustila 7.1.2011 vo veku 96 rokov.

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla
chvíľa, keď som Vás musel opustiť.
Neplačte za mnou moji drahí, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené muselo sa stať.
Ďakujeme za všetky prejavy úprimnej sústrasti a za dôs−
tojnú rozlúčku s manželom, otcom a starým otcom
Gustávom STANČÍKOM,
ktorý nas opustil 28. decembra 2010.

S láskou a úctou milujúca manželka, syn Igor,
Ľubomír a dcéra Lenka s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 9.2.2011 uplynuli 4 roky čo tichúčko odišla moja man−
želka a naša mama a babička
Filka MELIŠOVÁ
Odišla tíško, ale v našich srdciach stále žije medzi nami.

Smutiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Životom skúšaná, tíško si zaspala, zanechala si všetkých,
ktorých si rada mala, z očí Ti hľadela láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať do konca života.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, pria−
teľom, susedom a známym, ktorí dňa 13.1.2011 odpreva−
dili na poslednej ceste našu drahú mamičku, babičku, pra−
babičku, krstnú, švagrinú
Annu BIELIČKOVÚ z Paprade,
ktorá nás navždy opustila 8.1.2011 vo veku 83 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary
a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Tak náhle odišla duša Tvoja, nestihol si povedať ani zbo−
hom, rodina moja.
Dňa 11.2.2011 uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustil
náš brat, švagor, priateľ a ujo
Vladislav KUBEČKA
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 9.2.2011 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamička, babička a prababička
Antónia DUDÍKOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 1.2.2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila
manželka, matka, babička a sestra
Anna HORNÁČKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej spoločne s nami tichú spo−
mienku

Manžel s rodinou

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme za všetky prejavy úprimnej sústrasti a za dôs−
tojnú rozlúčku s manželom, otcom a starým otcom
Martinom DURCOM

Smútiaca rodina

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Aneta Bachárová, Mia Yasmin Bachárová, Dominika Vydare−
ná, Dominika Melicherová, Emma Haruštiaková

ROZLÚČILI SME SA
Anna Čubanáková, Gustav Stančík, Ján Vráblik, Peter Durec,
Mária Medňanská, Emília Lisá, Anna Bielčiková, Jozef Čiernik

70.r. − Dušan NOVÁK, Pavol NEDOROST, Jozef HULMAN,
Vladimír SEDLÁČEK, Augustín ČERNÁK, Viktor PARČI,
Ján BORSUK, Oľga DVORSKÁ, Oľga STUPAVSKÁ

75.r. − Kristína FERIANCOVÁ, Pavol PREDNÝ
80.r. − Ida JURÁŇOVÁ, Valéria PAVLOVIČOVÁ
81.r. − Mária JEŽOVÁ, Anna KOSTELNÁ, Ján ŤAŽKÝ,

Marta ŠURINOVÁ
82.r. − Ľudmila MATUŠÍKOVÁ
83.r. − Juliana MAGYAROVÁ, Emília KOTULOVÁ,

Emília SRNÁNKOVÁ
85.r. − Štefan BIELČIK
87.r. − Oľga HUDCOVICOVÁ
88.r. − Emília KLAČKOVÁ, Anna AMMEROVÁ, Štefan KLČ

Spomienky...
V decembri r. 2010 dožila by sa 80 rokov pani Mária Mikulcová, riadi−

teľka Základnej školy na Papradi.
V krásnom podhorskom prostredí, asi v polovici osady Papraď je bu−

dova, v ktorej je dnes Domov sociálnych služieb. Pár rokov dozadu táto
budova slúžila na celkom iné účely. Po celé dni sa z jej priestorov ozývali
detské hlásky a sledovali sme šantiace deti. Bola to škola.

S touto školou dlhoročne ako učiteľka, neskôr ako riaditeľka školy bola
spojená, žiaľ už zosnulá, páni Mária Mikulcová, rodáčka z Paprade.

Narodila sa 28.12.1930 v maloroľníckej rodine. Po skončení základnej
školy vtedajšej „národnej a meštianky“ pokračovala v štúdiu na Gymnáziu
v Novom Meste nad Váhom.

Nakoľko sa jej túžba stať sa lekárkou nesplnila, po doplnkovom štúdiu
na Pedagogickej škole v Trenčíne celý svoj život až do odchodu do
dôchodku, venovala pedagogickej práci. Najprv ako učiteľka v učilišti v
Starej Turej a po roku v ZŠ v Papradi. Učila ešte v starej škole a od roku
1968 už v peknej novej budove.

Učiteľstvo nebolo jej prácou – ale poslaním. Mala k nej veľmi pekný
vzťah, pekný vzťah k deťom, svojim žiakom. Mnohí jej žiaci prichádzali za
ňou už ako študenti o radu, pomoc, či len tak pozrieť a potešiť „svoju pani
učiteľku“. Za svedomitú prácu v škole bola vyznamenaná titulom „Vzorný
učiteľ“.

Jej veľkou láskou boli knihy. Táto láska ju sprevádzala po celý život.
Vzťah ku knihám aj k prírode vštepovala aj svojim žiakom.

Jej záujem o históriu Paprade a k tradíciám boli pohnútkou, aby spolu
so svojim kolektívom v jednej triede vybudovali „Izbu revolučných tradícií“,
kde okrem exponátov zo SNP, boli panely zamerané na históriu Paprade
a krásny bol kútik, ktorý návštevníkom priblížil zariadenie izby kedysi a
staroturanský kroj. Izbu navštívilo stovky detí, ale i dospelých, dokonca
sme mali návštevy i z cudziny.

Veľa zo svojho voľného času venovala osvete. Bol to ako nepísaný
zákon, že učiteľ na dedine pracuje a pomáha, kde bolo treba. No najviac
sa venovala práci v organizácii SČK. Dlhé roky bola predsedníčkou, orga−
nizovala rôzne akcie, prednášky a besedy s lekármi. Spolupracovala s
lekármi, s OV SČK v Trenčíne. Jej zásluhou sa veľmi rozšírilo na Papradi
darcovstvo krvi. Členov SČK z Paprade dobre poznali v nemocnici na
Myjave, kde pravidelne dlhé roky chodili darovať krv. Mnohí z nich získali
až zlaté Janského plakety.

No v spomienkach sa najradšej vracala do čias, keď ešte v mladom
veku pod vedením vtedajšieho pána riaditeľa Poláčka hrávali divadelné
hry. Boli to veselé a nezabudnuteľné chvíle.

Po odchode na dôchodok začali sa hlásiť rôzne zdravotné ťažkosti, až
vyústili do tej najhoršej, ktorej dňa 28.3.2003 podľahla.

Za svoju svedomitú pedagogickú prácu, za všetku činnosť pre Papraď
a obyvateľov Paprade, za ochotu pomáhať, si zaslúži pozornosť, úctu a
vďaku.                                                               Mária Peprníková
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Pri spracúvaní útlej knižky Bryndziar−
ske pastorále v r. 2008 až 2009, ktorá
predstavila čitateľovi nášho rodáka, Mi−
chala Klimáčka od Klimáčkov, starého
otca Ľudmily Podjavorinskej a bryndzia−
ra v Mošovciach, zoznámil som sa s
prácou vysokoškolského pedagóga Jo−
zefa Tatára, 120 rokov dobrovoľného
požiarneho zboru v Mošovciach (1875
– 1995). Niečo som s týmto autorom
pretelefonoval, ujasnil niektoré informá−
cie a nakoniec som mu podaroval moje
Pastorále. Aké bolo moje príjemné pre−
kvapenie, keď mu v jeseni r. 2010 vy−
šla jeho ďalšia práca, Štvrtá kniha o
Mošovciach a dostal som ju od autora
darom. Prekvapenie bolo i ďalšie. V tejto
svojej poslednej knihe, v kapitole Re−
meslá, domáca výroba a obchod, na
str.65 uvádza informácie z mojej kniž−
ky! V úvode píše, citujem: „V širokom
spektre remeselníckych a obchodných
činností minulosti mala osobitné posta−
venie atypická ekonomická aktivita –
výroba bryndze, ktorú úspešne vyko−
nával Michal Klimáček, starý otec zná−
mej poetky a spisovateľky Ľudmily Pod−
javorinskej“... V ďalšom skrátenom tex−
te predkladá informácie o našom bryn−
dziarovi tak, ako som o nich písal. Jo−
zef Tatár snažil sa ďalej pátrať a vy−
pátral dátum a miesto úmrtia Michala
Klimáčka st.: 3.2.1873, Štubnianske
Teplice. Príčina smrti bola mŕtvica. Jo−
zef Tatár píše: „Michalovi Klimáčkovi,
ktorý zomrel vo veku 54 rokov na mŕt−
vicu v (neďalekých)Štubnianských Tep−
liciach sa muselo v „milom a pohostin−
nom meste Mošovce,“ kde sa stal „spo−
lumešťanom“, dariť, čo nepriamo vyplý−
va aj z Dobruckého odobierky“. (tieto
informácie získal z dokumentov z po−
zostalosti vtedajšieho mošovského
evanjelického farára Jána Dobrucké−
ho, z jeho oltárnej reči a reči nad hro−
bom). I v tomto prípade sa potvrdilo,
že manko vo vedení kroník, či ich ne−
dostupnosť, či rôzne iné opomenutia v
zaznamenávaní našej histórie, spôso−
bujú vážne výpadky o poznaní kona−
nia našich predkov. I bryndziarstvo v
Mošovciach týmto skutočnostiam za−
platilo svoju daň, keď sa spomína až
vo Štvrtej knihe o Mošovciach, po na−
šom upozornení a teda až po viac, ako
jednom storočí, kedy tu toto remeslo
rozkvitalo. I tak patrí vďaka autorovi.

Poznanie dátumu úmrtia Michala Kli−
máčka st. zmenilo v knižke Bryndziar−
ske pastorále niektoré dielčie úvahy a
konštatovania. Náš bryndziar, po znač−
nom fyzickom opotrebovaní za roky pa−
ralelného sezónneho gazdovania na rod−
ných kopaniciach popri bryndziarských
aktivitách v Mošovciach, zrejme váž−
ne ochorel. Choroba ho asi zasiahla
pri pobyte v Turci v ročnej dobe, v kto−
rej nedal sa dopraviť na Starú Turú,
alebo bol v takom stave, že nebol
schopný absolvovať nonstop viachodi−
novú dopravu do rodiska. Hypoteticky

vylúčme však túto možnosť, lebo man−
želka doma, popri nie malom hospo−
dárstve, starala sa v tom čase aspoň
o štyri dospievajúce deti vo veku od
13 do 20 rokov. A dodajme, že pohľa−
dom tých rokov (1873), Starej Turej,
menovite kopaniciam, najbližšie zdra−
votnícke zariadenie nebolo vtedy pre
dopravu až tak snadno prístupné, i keď
mohlo byť vtedy v nie ďalekých Piešťa−
noch v rámci jeho kúpelných zariade−
ní. Predpokladáme, že vtedajšia voľba
blízkych kúpeľov, Štubnianskych Tep−
líc, kde sa nakoniec Michal Klimáček
st. liečil, bola optimálna. Zdá sa, že jeho
syn, ktorý otcovi už akýsi čas pomá−
hal v jeho bryndziarstve, sa rozhodol
správne! Otcovi to však nepomohlo.
Jeho smrť isto následne urýchlila uzav−
retie sobáša Michala Klimáčka ml. s
Máriou Kornéliou Lilge.

Dá sa predpokladať, že do bryn−
dziarských aktivít započatých Micha−
lom Klimáčkom st. sa akýmsi spôso−
bom zapojil i brat Štefan. Nevieme kedy,
mohlo sa tak stať po r.1854, kedy mo−
hol začať predávať bratovu bryndzu. Pri
tejto činnosti, neskôr ako mladý vdo−
vec zoznámil sa vo Viedni, s otcom
svojej druhej manželky, ktorou sa sta−
la Karolína Šimková z Mošoviec. Tá mu
povila na Starej Turej syna Alexandra
r.1885. Onedlho odišli bývať do Mošo−
viec, azda i preto, aby mohol Štefan
Klimáček priamo pomáhať synovcovi vo
výrobe a obchodovaní s bryndzou.

Ako sme tu uviedli, zasa jeden zo
staroturianskej podnikateľskej elity, do
ktorej vtedy bryndziari patrili, zložil svoje
kosti ďaleko od rodiska a od svojich
blízkych. Na kopaniciach osirel hospo−
dársky dvor, osirela pálenica v Pavú−
kech jarku. Ako pokračovalo gazdova−
nie ďalej, nevieme. Isté je, že po smrti
um a ruky gazdu chýbali, možno čias−
točne začas vypomáhal syn Michal Kli−
máček z Mošoviec.

Ľudmila Podjavorinská v dobe úmr−
tia svojho deda mala jeden rok. Vo svo−
jej dospelosti jedinečne popísala život
na tejto hospodárskej usadlosti v čase,
keď dospievala jej matka, azda i z jej
spomienok. Návštevy v dospelosti ne−
boli jej cudzie, ale to sa už pomery u
Klimáčkovcov iste značne pomenili.

Manželka Katarína, rod. Koštálová
prežila tak svojho manžela o 18. ro−
kov!

Je zaujímavé, ako i objavenie jed−
ného dátumu úmrtia umožnilo doformu−
lovať niekoľko ďalších úvah práve v tak
málo poznanom živote nášho bryndzia−
ra Michala Klimáčka st. Všetko je to
vlastne mozaika života!

Odhalovanie osudov našich predkov
nie je samoúčelné. Pomáha dotvárať po−
znanie histórie nášho bydliska, Starej
Turej, náš lokálpatriotizmus, lásku k
svojeti, naše národné povedomie i bez
vstýčovania drevených krížov!

Gustáv Rumánek

Ešte niečo o bryndziarovi Michalovi Klimáčkovi st.
(2.11.1819 – 3.2.1873)Zimná chata Donovaly

V čase od 3. − 9. januára 2011 sme boli na zimnej
chate na Donovaloch, ktoré zorganizovali naši miestni path−
finderi. Počet účastníkov 33. Chata je pekne vsadená do
prírody a rovno z nej si môžete nasadiť lyže,či sane a
hybaj na kopčeky. Paráda. Tak sme to robili skoro každý
deň.Mnohí z nás sa boli lyžovať, iní sa sánkovali a iní zase
snowboardovali. Počasie nás nesklamalo a snehu sme si
užili bohate. Dokonca sme boli aj na nočnom lyžovaní. V

chate sme hrali rôzne stolové hry ako dostihy, scrabble,
lode, investor, UNO ai. Jednotlivé družiny súťažili v ping−
pongovom a futbalovom turnaji, za čo dostali patričné body.
Nechýbala ani bojovka o poklad, či snehová olympiáda.
Vo večerných hodinách sme veľmi radi spievali piesne a
počúvali príbeh od našej rodáčky Kristíny Royovej − Traja
kamaráti. Čítanie príbehu má svoje čaro zvlášť, keď v
sebe nesie poučenie pre život. Piatkový odmäk sa nám
parádne hodil na naše snehové stavby. Postavili sme zo
snehu obrovského snehuliaka, iglu, hradby, zámok, rodin−
nú chalupu či tunely. Náhodní turisti sa pri nich fotili a
obdivovali ich.

Na záver sme vyhodnotili celý týždeň a všetkých od−
menili sladkými cenami a knihou. Jednohlasne sme zhod−
notili, že tí, čo s nami neboli, urobili chybu a túžime, žeby
na budúci rok boli s nami.

Sme vďační pánovi Nerádovi za zapožičanie autobusu
a pánovi Masárovi za zapožičanie ťažného vozíka.

Za pathfinderov Mária Slamková − Horská včielka

INZERCIA
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdo−

slavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, ponúka
na prenájom kancelárske priestory na Hviezdoslavo−
vej ul. č. 36 v objekte ObÚ Nové Mesto nad Váhom, o
celkovej výmere 40,85 m2. Výška nájomného: obvyklá
výška nájomného v danej lokalite je 35 eur/m2/rok. Kon−
taktná osoba: Ing. Holec, 032/7745920, 0905575634

Oceňovanie Podjavorincov...
Na XIV. ročníku podujatia Javorina, Javorina... dňa

23.1.2011 v Novom Meste nad Váhom boli ocenené
osobnosti nášho podjavorinského kraja. Titul Vý−
znamná osobnosť Podjavoriny získal o. i. aj Mgr.
Milan Kubík, dlhoročný ev. farár v našom meste.
Ďakovné listy za propagáciu Podjavoriny dostali aj
staroturanci Viliam Solovič a Vladimír Brezinský.

Podľa Kopaničiar expresu č. 4/2011
spracoval J. M.
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Žiť dvom rodinám,aj keď to boli ta−
krieč rodina, na skoro spoločnom
dvore, bývalo vždy zaujímavé a vzru−
šujúce. Zaujímavejšie ako spolužitie
dvadsiatich rodín napchatých v jed−
nom panelákovom vchode.

Už len preto sa na tých našich ko−
paničkách žilo veselšie, lebo ich oby−
vatelia mali svoje akurátne nátury−
povahy.

Naše známe susedky Kača a Zuz−
ka sa nemuseli jedna druhej pýtať
„čosis neskaj klohnila“,stačilo vyjsť na
dvor a hneď bolo jasné,že na jed−
nom šporhelte frfoce fazuľa a z nej
rozvoniava údené rebro a z druhej
kuchyne cítiť kysnuté buchty alebo o
jeseni dlhé slivkové koblihy. Ak „za−
hrmelo“medzi manželmi v jednom
dome, nechtiac boli svedkami, aj keď
nie očitými, susedia na druhej stra−
ne dvora.

Tetka Kača mali namudušu nátu−
ru takú akurátnu a nebohý Juro tiež
neboli nemtavý, takže u nich „hrmie−
valo“ dosť často. A to nielen pre novú
šijačku, na ktorej tetka nevedeli šiť a
pre harmoniku, čo tiež bez úžitku vi−
sela v gánku na klinci. Vždy sa nie−
čo našlo, čo sa riešilo „štabarcom“.

Aby sme im však nekrivdili, spra−
vodlivo musíme priznať, že občas
bolo počuť krik aj od strýka Štefana
a tetky Zuzky. Zuzka boli ženička vrt−
ká, robotná, nevyhľadávali príležitosti
na klebety ani sama im nezavdávali
príčiny. Odjakživa však mali rada
pekné veci: červené muškáty v ok−
nách, vyškrobené a napigľované suk−
ne na sebe, čistučké na deťoch. Tak
ako vo všetkých kopaničiarskych cha−
lupách v tej dobe, aj u nich viseli na
fogašoch (vešiakoch) hlinené habán−
ske džbány a džbánky, v štelážach
(policiach) boli naukladané misy a
taniere tiež habánskej výroby, zo So−
botišťa a Senice.

V tridsiatych rokoch minulého sto−
ročia − to boli obe naše susedky ešte
mladé frkulice − habánstvo už znač−
ne upadalo. Obchodníci na Myjave,
na Starej Turej i v Novom Meste po−
núkali ženičkám „porcinál“.

Porcelánové hrnčeky a taniere boli
krajšie, pestrejšie a ľahšie. A k tomu
na mnohých bolo ešte aj zlatým pís−
mom napíeané: Na pamiatku z My−
javy, niekedy tam bol pripísaný aj rok.

Niet divu, že esteticky cítiaca tet−
ka Zuzka začali po takomto maľova−
nom „porcinále“ túžiť. Zakaždým, keď
prišli do mesta na trh s maslom, sy−
rom a vajciami, obchodníka − žida sa
vypytovali, koľko také pekné hrnče−
ky „čerepánky“ stoja.Pred mužom ob−
čas opatrne nadštrkli, že veru také
pekné hrnky by sa v dome zišli, ked

sa príklanne mlácí alebo pri zabíjač−
ke, ked pri stole sedzí vácej ludzí.

„Šak byc ti to zachvílu potúkli, ško−
da penez za takú ledačinu“, odbili ju
strýko, vtedy ešte mladý chlap. Tetka
sa však svojho plánu nevzdali.

Keď v jeseni zaviezli do mesta
predať husi, s peniazmi ukrytými pod
fertochom v širokej sukni sa hneď
vybrali do obchodu s porcelánom.

Nakúpili krásnych hrnčekov − če−
repániek a maľovaných tanierov: s
ružičkami, vtáčikmi, každý bol inakší.
Ledva−preledva doteperili dva koše
pred krčmu, kde parkovali strýko Šte−
fan s vozom a koňmi.“Šak je to tašké
jak vred“, povedali si len tak pre seba,
keď vykladali koše na voz. Tetka sa
už uvelebili na panskom koženom
sici“(sedadle), ale strýkovi sa ešte
nechcelo isť domov. „Ná, ked ty bu−
deš mat porcinály, já si eščejki vypi−
jem,“ a vrátili sa do krčmy. „Vieš,
Peter, oslovili krčmára, mojjéj žene
už nestaččá hlinené a plechové rády,
ona mosela icit kupuvat porcinály.“
Domov sa viezli v tichosti a šťastlivo
sa doviezli aj so vzácnym nákupom.
Kým gazda vypriahal kone, tetka
Zuzka nedočkavo vybaľovali zo
stružlín porcelánové poklady. Muž len
nakukol do kuchyne, čo žena robi,
vyšiel späť na dvor a vrátil sa s po−
riadným drúkom v ruke.

A začal tĺcť, nie nový porcelán ani
ženu, ale palicou zrážal z fogaša a
šteláží hlinené habánske džbány a
džbánky, misy a taniere.

A pritom z plného hrdla vykriko−
val: „Dolu habány, idú porcinály, dolu
habány,idú porcinály....“ a stále do−
kola, až kým nerozbil posledný kú−
sok.

Vtedy sa susedia, strýko Juro a
tetka Kača veru nemálo čudovali, že
od inokedy takých cichých susedov
počuť taký rámus.

„Ná,šak sa, tuším, mosím ícit pod−
zívat, čo ten Ščefan vyvádza, aby ne−
dajbože chudere Zuzke neubližil“,
ledva ovládli svoju zvedavosť tetka
Kača a už sa brali ku dverám.

„Ani na krok, tu sedz doma na ri−
ci,tam ta ščilejki akurátne netreba,
lebo bysac mohlo njéčo ujcit a bez
teho móžeš byt“, zahriakol ju Juro,
solidárny so Štefanom.

Porcelánová móda sa ujala. One−
dlho v každej prednej izbe viseli na
stenách samé porcelánové taniere a
na hradách zas porcelánové hrnče−
ky−čerepánky: rovné,bucľaté, s pyšte−
kom i bez pyšteka.

Ich pozostatky dnes opatrujeme
ako vzácne pamiatky na svojich pred−
kov i na dobu, v ktorej oni žili.

Alžbeta Cibulková

Susedia 14. časť

Trampoty s módou
Z Centra voľného času

Stará Turá
ČO SME ZAŽILI OD POLOVICE DECEMBRA

DO POLOVICE JANUÁRA 2011?
• V utorok 21.12. sa deti vytancovali na predvianočnej

diskotéke, ktorú nám pomohol zorganizovať detský parla−
ment a Klub3 v DK Javorina.

• Na začiatku prázdnin 23.12. sme ponúkli deťom mož−
nosť zabaviť sa v staroturianskej plavárni, kde prebehla ak−
cia plná hier a súťaží vo vode pod názvom Vianočný kapor.
Zúčastnilo sa jej 10 detí a na prvom mieste sa umiestnila
Silvia Nižnanská zo 4.B. Plaváreň sme využili i 6.1., kedy
prebehla akcia Pláva celá rodina. Za pomoc a spoluprácu
ďakujeme manželom Milatovcom.

• V decembri a v januári prebehlo v dopoludňajších hodi−
nách niekoľko výukových programov pre deti základných a
mládež stredných škôl. Vzdelávalo sa u nás takmer 100
detí.

• Záujmové krúžky a kluby pre deti sme rozbehli už v
pondelok 3.1.

ČO PRIPRAVUJEME V MESIACI FEBRUÁR 2011?
• V piatok 11.2. sa v CVČ uskutoční februárové zasada−

nie Detského parlamentu mesta Stará Turá.
• Sobota plná spinningu! Lahôdka pre priaznivcov dobrej

hudby a bicyklov. Kedy? V sobotu 12.2.2011 od 14.00 hod.
Treba sa vopred prihlásiť v CVČ. K dispozícii na prihlásenie
sú iba 3 hodiny: 14.00, 15.15, 16.30 hod. Štartovné: 3 eura.

• CVČ pripravuje pre všetkých zaľúbených i nezaľúbe−
ných prázdninovú Valentínsku diskotéku. Kedy? 14.2.2011 o
16.00 hod. Kde? V klube 3 v Dome kultúry Javorina v Starej
Turej. Vstupné? 0,50 eur. Diskotéka je určená len pre deti ZŠ.

• Počas jarných prázdnin sme pripravili tradičné majstrov−
stvá detí ZŠ:

 − v šípkach (v pondelok 14.2. o 10.00 h v CVČ)
 − v kolkoch (v utorok 15.2. o 10.00 h v kolkárni)
 − v scrabble (v stredu 16.2. o 10.00 h v CVČ)
 − v „člověče, nezlob se“ (vo štvrtok 17.2. o 10.00 h v CVČ)
 − v puzzle (v piatok 18.2. o 10.00 hod v CVČ.
Na všetky aktivity si treba priniesť vhodnú obuv na pre−

zutie. Treba dodržiavať presný čas začiatku akcie!
• Počas jarných prázdnin bežia i všetky záujmové krúž−

ky a kluby.                                         Věra Tepličková

Valentínka pre manžela
Pred časom sme boli s manželom nakupovať v jednom z

nákupných centier. Všade zhon, frmol, stovky ľudí. Zrazu
ma upútal rozhovor staršieho manželského páru. No rozho−
vor... posúďte sami:

„To, čo si dal do toho košíka?“ povedala zvýšeným hla−
som pani. „Čo som ti stokrát hovorila? Nemáš tam dávať nič,
čo ti nedovolím. Ty si zasa ráno nejedol, že?! Nenažranec
jeden. To už je vrchol, čo ty robíš.“ Jej monológ gradoval
nielen intenzitou hlasu ale i vybranými slovami, ktorými čas−
tovala svojho manžela. Chudák starší pán tam len tak stál,
hlavu a možno i uši mal sklopené až na golier kabátu a bez
slova znášal búrku, ktorá mu preletela nad hlavou. Bolo na
ňom vidieť, že je na podobné situácie zvyknutý. Ľudia okolo
sa otáčali, niektorí sa smiali, niektorí krútili hlavami. A starý
pán stál a trpezlivo znášal urážky a posmech svojej ženy.

V mojich príspevkoch sa už roky snažím zastávať sa
žien. No po tomto výstupe musím priznať, že i niektorí muži
to nemajú so svojimi polovičkami na svete ľahké.

Blíži sa sviatok sv. Valentína a i napriek tomu, že sa tento
sviatok u nás zatiaľ veľmi nenosí, skúsme ho využiť ako
malú príležitosť na vyjadrenie svojich citov tomu druhému.
Že na to nepotrebujete žiadny sviatok? Že si lásku, úctu a
vďaku prejavujete pri každej príležitosti? Gratulujem. Tak to
má byť.

Romantického Valentína želá
Věra Tepličková
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Vianoce sú asi pre každého sviatky, kto−
ré majú svoje zvláštne a neopísateľné čaro.
Väčšina z nás sa na ne teší a využíva tento
čas svojim spôsobom. Pre mňa sú tieto sviat−
ky vzácne tým, že je to chvíľa oddychu, kto−
rú rád využívam aj na prečítanie si dobrej
knihy. Keďže sa mi v tomto období dostala
do rúk kniha „Stará Turá − naše mesto“, po−
tešil som sa a s chuťou som sa do nej začí−
tal. V strede knihy som sa dostal až ku kapi−
tole Lekárnicke služby a zdravotnícka sta−
rostlivosť. Priznám sa, v prvom momente som
mal pocit, že z tejto časti knihy vypadol nie
jeden, ale viac listov. Vo veľmi strohom opi−
se danej témy som sa dočítal iba encyklope−
dicky uvedené údaje. Myslím si, že vzhľa−
dom na bohatú tradíciu produkcie zdravot−
níckych prístrojov v Starej Turej, mohlo byť
tejto pasáži venovaných viac faktov, súvis−
lostí a údajov o tých, ktorí ich reálne použí−
vali, resp. používajú v každodennej praxi pre
spokojnosť svojich pacientov, t.j. o lekároch,
zdravotných sestrách, laborantoch. Nechcem
spochybňovať spôsob, akým sa autor tejto
kapitoly rozhodol napĺňať jej obsah. Je vše−
obecne známe, že dejiny tvoria ľudia. Ne−
viem sa však dopátrať ku kritériám, aké boli
zvolené pri zmienkach o jednotlivých zdra−
votníckych pracovníkoch. Či už budeme na−
zerať na spomínanú kapitolu cez faktor his−
toricko−časový, alebo medicínsko−odborný,
oba vytvárajú objektívny základ na publiko−
vanie aj ďalších mien pracovníkov zdravot−
níctva pôsobiacich v našom meste. Pokú−
sim sa byť konkrétnejší. Mnohí z nás si iste
spomínajú na jednu z prvých detských leká−
rok v Starej Turej MUDr. Vilmu Krč−Turbovú
a jej ambulanciu na ulici SNP. Ak bola Stará
Turá dlhé roky právom označovaná ako vý−
znamný producent zubolekárskej techniky,
tak práve v tejto oblasti nedošlo zďaleka k
úplnému naplneniu údajov o tých, ktorí s ňou
reálne a denno−denne pracovali. Pamätníci
staršej generácie iste nezabudli na MUDr.
Ivana Sabkova, dlhoročného zubného leká−
ra v Starej Turej. Snáď mnohým nevyprcha−
lo z pamäte ani meno ďalšieho zubného le−
kára MUDr. V. Koňana, ktorý odišiel do za−
hraničia v roku 1969. Mne osobne je veľmi
ľúto, že nedošlo k zmienke ani o mojom ot−
covi, MUDr. Leopoldovi Barszczovi, ktorý v
Starej Turej odpracoval 25 rokov. Bol takmer
celý čas vedúcim lekárom zubného oddele−
nia, ktoré malo spolu 8 lekárov, pričom sa
všetci zapájali do mnohých inovatívnych ak−
tivít v spolupráci s pracovníkmi Chirany. Ak
je v kapitole venovaná aj časť o lekárenskej
starostlivosti, myslím si, že nespomenúť popri
iných menách odborne erudované a ľudsky
prístupné lekárničky Mgr. V. Kubíkovú, resp.
Mgr. A. Ammerovú nie je tiež najšťastnejšie.

Myslím si, že svoje miesto by si v spomí−
nanej publikácii zaslúžili aj tí, ktorí boli neod−
mysliteľnou súčasťou zdravotného personá−
lu, t.j. zdravotné sestry ako napr. p. Sviteko−
vá, p. Šidlová, p. Václavková, p. Bálentová,
p. A. Uhrová a mnohé ďalšie. Podobne ako
aj zubní, resp. farmaceutickí laboranti, či už
p. J. Straka, p. A. Cibulková (rod. Horáko−
vá), resp p. V. Uhrová.

Možno som tiež nespomenul niekoho, kto
mal byť spomenutý. Ak však autor zvolil aj
takúto formu ako súčasť prezentácie danej
oblasti, myslím si, že pri vymenovávaní kon−
krétnych osôb malo ísť o dôslednejšiu a sys−
témovejšiu rekapituláciu mien zdravotníckych
pracovníkov pracujúcich v našom meste, či
už v súčasnosti, resp. v minulosti. Všeobec−

ne platí, že náhodný a nesystémový výber
faktov a údajov dáva prevahu subjektívneho
pohľadu nad objektívnym.

Každopádne, nie je mojim úmyslom vyvo−
lávať zbytočnú polemiku a názorovú prestrel−
ku. Svojim príspevkom som nechcel byť ge−
nerálom po boji. Samotnú knihu považujem
za veľmi potrebnú a užitočnú. Aj vzhľadom
na to, ako ťažko sa rodila, vážim si všetkých,
ktorí do nej prispeli a ktorí boli pri jej vzniku.
Stará Turá si takúto publikáciu zaslúži. Preto
sa nepasujem do role kritika a svoj pohľad na
túto časť knihy chápem skôr ako dopoveda−
ný príbeh k tomu, čo bolo v tejto publikácii
nedopovedané.

Leopold Barszcz

KU KNIHE...
Nemožno nesúhlasiť s názorom autora,

beriem túto oprávnenú poznámku (kritiku).
„Generálov po boji“ naozaj pribudlo a nie som
prekvapený, a to nie iba pre to, že bol som
na to upozornený. Vyše jedného roka som
zdôrazňoval, hľadal, upozorňoval, publikoval
a dokonca aj prosil vo veci akejkoľvek po−
moci pri tomto diele. Kto chcel, nemohol o
tejto aktivite nevedieť!!! Teda hľadal som tých
„pešiakov“, tých pracantov, s ktorými sa dá
úspešne bojovať s časom, peniazmi, serióz−
nymi informáciami, fotografiami... Som vďač−
ný všetkým, ktorí sa akokoľvek formou pri−
činili, povzbudili, prišli sa pýtať, či niečo nie je
treba. Boli však aj takí, ktorí sa odvrátili chrb−
tom a už pri prvom sedení s osobami, ktoré
by mohli napomôcť (aj ako zdroj informácií),
provokatívne odišli... Možno tomu neveríte,
ale bolo to tak, mohol by som napísať knihu
o tejto knihe...

Prvý zámer s obsahom diela a jeho roz−
sahom predpokladal 360 strán. Nechce sa
mi veriť, že kniha má 370 strán a že sa as−
poň rozsah podarilo ako−tak dodržať... (Ne−
viem, ako ostatné). Materiál do niektorých
kapitol bolo rozsahom dvoj i trojnásobný, s
kvalitou to bolo horšie... Do niektorých po−
skromne a neskoro a z viacerých zdrojov,
ktoré bolo neľahké skĺbiť.

Dielo tohto druhu nemôže byť kronikou
ani udalostí a ani osobností, na to sú iné
možnosti. Nemalo by tiež byť „pamätníkom“
niečomu a niekomu, hoci každé zverejnenie
mena je tomu náchylné s podozrením so
subjektivizmu... Možno polovica tém by si
zaslúžila nie samostatné brožúry (do 49
strán), ale priam knihy (49 a viac strán), zdra−
votníctvo určite medzi ne patrí. Ale v diele
tohto druhu, ktoré je obsahovo (a teda aj
finančne) limitované niet na to priestor(aj z
hľadiska významu diela tohto druhu), hoci
som si vedomý, že práca každého, kto slúžil
občanom tohto mesta, staral sa o ich zdra−
vie si zaslúži uznanie. Určite až po vodičov
sanitiek, ktorí nejedenkrát tiež zachraňovali
zdravie i životy. Avšak urobiť hierarchiu ich
zásluh, ich kvality, ich podielu− to si sotva
kto trúfne dať na papier. Pokiaľ áno, je tu v
budúcnosti priestor a možnosti sú i budú –
od kníh po brožúry, jednoduché „skladačky“
až po články napr. v našom mestskom ča−
sopise. Kto ho za tých 17 rokov vydávania
číta, nájde tam záslužné, pozoruhodné člán−
ky o histórii mesta a ľudí, ktorí ju tvorili... Pri−
pomienka autora (a niektorých ďalších) sa
určite „nestratí“, do ďalšieho obdobia pribud−
nú témy, motivácie , informátori do nového
diela, ktoré doplní toto a možno ešte i to z r.
1983. Aj v histórii nášho mesta je toho ešte
veľa neprebádaného...              Ján Mikláš

Dovetok k jednej kapitole...Mladiství a maloletí budú naďalej
kontrolovaní na požívanie

alkoholických nápojov
S pojmom alkohol sa v dnešnej spoločnosti

stretávame čoraz častejšie.
No nie len v súvislosti s dospelými osobami,

ale čo je závažnejšie, po alkohole
siahajú čoraz mladší konzumenti. Mestská

polícia, tak ako po iné roky, i v roku 2010 vyko−
návala kontrolnú činnosť na miestach ako sú
napr. :opustené budovy, autobusová a želez−
ničná stanica, okolie ZŠ a nočných podnikov,
parky, cintoríny. Sú to hlavne miesta, kde sa
mládež stretáva a kde často krát požíva alko−
holické nápoje. Okrem uvedených miest Mest−
ská polícia vykonávala kontroly na alkohol v
baroch a nočných podnikoch mesta. Počas kon−
trol na spomenutých miestach bolo v roku 2010
zistené požitie alkoholických nápojov u 11 mla−
distvých. Na miesto bola vždy privolaná hliad−
ka OOPZ Stará Turá, ktorá zabezpečila s podo−
zrivými osobami vykonanie dychovej skúšky.
Zistené skutočnosti boli riadne zdokumentova−
né a mladiství u ktorých bolo zistené požitia al−
koholu, boli služobným vozidlom Mestskej polí−
cie odvezení do miesta trvalého bydliska, kde
boli s udalosťou oboznámení rodičia. Všetky
zistenia o jednotlivcoch boli následne oznáme−
né na Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny. Na
základe dobrej spolupráce s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, bola Mestská polícia
spätne informovaná o výsledkoch šetrenia a to
nasledovne: všetci mladiství boli spolu s rodič−
mi predvolaní na Úrad práce ,soc. vecí a rodi−
ny, kde im bolo vysvetlené, že v prípade opa−
kovania sa uvedeného skutku im budú odporu−
čené konzultácie u psychológa na Referáte pe−
dagogicko−psychologických služieb v Novom
Meste nad Váhom, alebo im môže byť nariade−
ná ústavná starostlivosť a mladistvý môže byť
umiestnený do nápravného zariadenia na zá−
klade uznesenia Okresného súdu v N. M. n/V.

Len tak pre zaujímavosť, najviac alkoholu
bolo namerané 15 ročnému chlapcovi, ktorý mal
v dychu 2,2 promile alkoholu.

V neposlednom rade treba spomenúť, že v
roku 2010 boli tiež v spolupráci s OO PZ v Sta−
rej Turej vykonávané kontrolno – preventívne
akcie zamerané na požívanie alkoholických
nápojov a iných omamných látok a to na inter−
náte Strednej združenej školy na ul. Športovej.

Obdobné kontroly a akcie budú pokračovať i
v roku 2011. Prvá kontrolno – prevenívna akcia
bola vykonaná začiatkom januára 2011 a to na
miestach ako sú stanice, cintoríny, tržnica, kde
bolo zistené nerešpektovanie VZN 2/2009 (po−
žívanie alkoholu na verejnom priestranstve).
Uvedené porušenie VZN bolo zistené u 6 osôb.
Všetky osoby mali viac ako 18 rokov, verejné
priestranstvo poupratovali, boli poučení, že v
prípade opakovania sa skutku budú riešení v
blokovom konaní. Následne kontrolná činnosť
pokračovala v baroch a nočných podnikoch, kde
hliadka udelila jednej osobe blokovú pokutu a
to preto, že muž umožnil požitie alkoholu oso−
be mladšej ako 18 rokov. Kontroly budú pokra−
čovať naďalej.                      V. Michalec, MsP
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Predaj palivového dreva
v roku 2011

Spoločnosť Lesotur s.r.o. začína od 1.februára 2011 s
predajom palivového dreva.

Listnaté palivové drevo sa bude predávať v dĺžkach 4 m
za cenu 44,50 eura za meter kubický, palivové drevo ihlič−
naté v 4 m dĺžkach za cenu 28 eur za m3.

Listnaté palivové drevo v 1 m dĺžkach za cenu 28 eur/
priestorový meter a ihličnaté palivové drevo v 1 m dĺžkach
za cenu 18 eur / priestorový meter sa bude predávať podľa
možnosti výroby a aktuálneho množstva na skladoch.

U listnatého palivového dreva dubového 4 m dĺžky pri
zaplatení množstva 5 m3 a viac je zľava 10 % z ceny buko−
vého paliva.

Po zaplatení palivového dreva v kancelárii Lesotur−u na
Starej Turej sa občan dostane do poradovníka, podľa ktoré−
ho sa pri priaznivom počasí postupne zabezpečuje odvoz
dreva. V prípade záujmu o odpadové drevo a chystanie ha−
luziny po ťažbe dreva je potrebné sa informovať priamo u
lesníkov v kancelárii Lesoturu v Topoleckej, príp. na č.tel.
7760025

Vývozné dni sú: pondelok – piatok, v čase od 7.00 hod
do 17.00 hod., cez sviatky, soboty a nedele je odvoz dreva
zakázaný!

Chystanie haluziny je povolené v pondelok – sobota od
7.00 hod. – 19.00 hod

Neohlásený a nezaplatený odvoz drevnej hmoty bude
riešený ako krádež.

Pri vývoze dreva a haluziny je za poškodenie zvážnic a
odvozných ciest zodpovedný vodič vozidla.

Informácie o doprave dreva vám podáme taktiež v kan−
celárii v Starej Turej a v Topoleckej.

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 platných pre celé územie Slovenska,
podľa ktorých sa vyrábajú jednotlivé sortimenty.

„Palivové drevo sa spracúva zo všetkých listnatých a
ihličnatých, 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 makká 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,

mail: hlucha@lesotur.sk                        Lesotur s.r.o.

CENNÍK PALIVOVÉHO DREVA PLATNÝ OD 1.1.2011
Ceny dreva sú uvedené v eur s DPH na odvoznom mieste
Palivo listnaté tvrdé 1 m dĺžky prm  28,− eur (843,53,−Sk)
Palivo listnaté tvrdé 4 m dĺžky m3 44,50,− eura (1340,61,−Sk)
Pri záujme o dub. palivo 4 m dĺžky
je zľava 10% z ceny buk. paliva
Palivo ihličnaté 1 m dĺžky prm 18,− eur (542,27,−Sk)
Palivo ihličnaté 4 m dĺžky prm 28,− eur (843,53,−Sk)
Odpadové drevo listnaté prm 8,− eur (241,0,− Sk)
Odpadové drevo ihličnaté prm 2,− eura (60,252,− Sk)
Cena samovýroby podľa náročnosti terénu:
Haluzina a zbytky po ťažbe prm 1−4,− eura (120,5,− 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 dĺž−
kach 4m.                         Ing. Monika Hluchá, Lesotur

Počet obyvateľov má naďalej klesajúci trend...
V tomto príspevku uvádzame niekoľko prehľadov, ktoré dokumentujú roz−

loženie počtu obyvateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých miest−
nych častiach, stav obyvateľov podľa ulíc a základné údaje o demografic−
kom vývoji s ich porovnaním za obdobie posledných 6 rokov. Tieto prehľady
sú doplnené číslami k niektorým vybraným matričným ukazovateľom.

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2005 – 2010:

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2009 a 2010:

Z celkového počtu obyvateľov Starej Turej tvoria 51,69 % ženy a 48,31%
muži, čo korešponduje s celoslovenským priemerom, ako i priemerom na
úrovni okresu a kraja.

Z čísiel v tabuľke môžeme konštatovať, že celkový prírastok obyvateľstva
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 r. 2005−
2010 sa do mesta prisťahovalo 460 osôb, pričom v tom istom období sa z
mesta odsťahovalo 964 osôb.

Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva môže byť hlavne odchod mla−
dých ľudí do veľkých migračných centier Slovenska a do zahraničia. Medzi
ďalšie faktory ovplyvňujúce vývoj migrácie

patrí celková ekonomická situácia, situácia na trhu práce, bytová výstav−
ba a možnosť získania bytu.

Jednou z prioritných úloh mesta preto v najbližších rokoch bude zastave−
nie migračného úbytku obyvateľstva zlepšením ekonomickej situácie mesta
a skvalitnením podmienok pre bývanie a život v meste vôbec.

Organizačné oddelenie MsÚ Stará Turá
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Pod týmto názvom vyšla kon−
com minulého roka kniha, ktorú na−
písal MUDr. John Virapen. Autor sa
osobne zúčastnil jej prezentácie na
Slovensku. V slovenskom rozhlase
odpovedal aj na otázky redaktora.

Autor úvodom píše, že jeho mi−
nulosť vo farmaceutickom priemys−
le, kde pracoval 35 rokov, je takmer
strašidelným príbehom, ktorý sa
píše i naďalej.

“Pravdu, celú pravdu a nič iné
iba pravdu, tak nech mi Boh pomá−
ha“. Týmito slovami začína autor
písať spomienky na svoju prácu. Noc
čo noc sa mi pre posteli schádzajú
záhadné bytosti, búšia hlavou o ste−
nu, žiletkami si režú ruky a krk.
Zobúdzam sa spotený. Svojim die−
lom som prispel k smrti ľudí a ich
tiene ma teraz mátajú. Nie, nezabil
som ich vlastnými rukami, ale fun−
goval som ako poslušný nástroj far−
maceutického priemyslu. Ľudia, ako
pacienti sú stále v hre., sú najdôle−
žitejšími figúrkami. Táto hra je pres−
ne ušitá na miery pacientov, ktorí
sa stávajú pokusnými králikmi.

Určite namietneme, že farmaceu−
tický priemysel predsa koná dobro,
skúma a snaží sa vyvinúť nové lie−
ky, aby pomáhali ľuďom. Vytvára
obraz slnkom zaliatej krajiny s ra−
dujúcimi sa deťmi a tancujúcimi star−
cami. Všetci sa usmievajú. Žiaľ,
obraz však nie je pravdivý. Farma−
ceutický priemysel si choroby aj
vymýšľa a propaguje ich cielenou
marketingovou kampaňou, len aby
si rozšíril odbyt pre svoje výrobky.
Veľmi sa zdôrazňuje veľký úžitok
liekov pre ľudí. Tieto tvrdenia sú fa−
lošné.

Pre farmaceutický priemysel
som začal pracovať od roku 1968
ako obchodný zástupca, ktorý po−
núka nové lieky a lekárom tak leští
kľučky. Vypracoval som sa pomer−
ne vysoko. Spoznal som niekoľko
nadnárodných koncernov a nako−
niec som sa stal riaditeľom spoloč−
nosti Eli Lilly & Company vo Švéd−
sku s pôsobnosťou pre celú Škan−
dináviu. Od roku 1981 do 1998
vzrástol predaj v tejto spoločnosti
zo 700 000 dolárov na 15 miliónov
ročne. Čo sa týka sortimentu vý−
robkov, raz išlo o zázračnú tablet−
ku proti artritíde, inokedy o podvod
s humánnym inzulínom, ďalej o nové
tabletky na psychické poruchy, o
ktorých sa hovorí ako o látkach na
zlepšenie nálady a pod. Takéto lie−
ky doženú človeka často k samo−
vražde alebo vražde. Jeden jediný
liek z uvedenej skupiny dokáže do−
siahnuť obrat za 1 rok až niekoľko
miliárd eur.

Do môjho smutného pracovné−
ho zaradenia patrilo aj podplácanie
úradov a osôb ovplyvňujúcich ve−
rejnú mienku, financovanie vhodných
článkov v časopisoch a príprava
vedeckých kongresov pre manažé−
rov. Schvaľoval som lieky, o kto−
rých som vedel, že sú škodlivé, zo
všetkého ma hryzie svedomie. Pod−

plácaním a peniazmi podleziete kaž−
dú legálnu hranicu. Nové účinné lát−
ky sa môžu predávať za vyššie
ceny. Či sú skutočne tieto látky
účinné a nenapáchajú viac škody
ako úžitku, to nikoho netrápi. Po
prečítaní tejto knihy získame celkom
nový pohľad na lekárov, na ich
zvyklosti pri predpisovaní liekov. Aká
je istota liečby s novým liekom sa−
mozrejme drahším ?

Naším poslaním bolo, aby lekári
pozitívne písali v časopisoch o kva−
lite našich liekov. Boli to vyberaní
tzv. mienkotvorní odborníci, ktorí mali
pre nás veľký význam. Jedným s
týchto odborníkov bol špecialista na
liečbu bolestí. Aktivitu vyvíjal iba vte−
dy, keď sa v našich liekoch objavili
nežiaduce účinky, chradnúci pa−
cienti napr. v prípade distalgesic aj
samovraždy. Tu zasiahol spomína−
ný špecialista, ktorý napísal článok
v zmysle “nie je to až také hrozné“.
Článok zabral a vzrušenie opadlo.
Je to falšovanie informácií. Týmto
sa zakrývajú aj smrteľné prípady,
aký sa stal 19 – ročnej študentke,
ktorá pôsobením nášho lieku už pri
testovaní spáchala samovraždu.

Lekári predpisujú veľa liekov, i
keď neboli vedecky dostatočne ove−
rené a môžu mať fatálne následky.
Ľudí s ochorením srdca dlhé roky
liečili tabletkami na srdcovú arytmiu.
Liek dal do poriadku rytmus srdca,
ale tisíce pacientov zomrelo. Začiat−
kom 80. rokov uviedla spoločnosť
Eli Lilly nový liek na artritídu, ktorý
obsahoval benoxaprofén, je to účin−
nejšia protizápalová látka, než aká
sa používala predtým. Pri prezen−
tácii ukazovali pacientov postihnu−
tých ťažkou artritídou ako tancovali.
Liek nielen zmierni ale chorobu do−
konca odstráni. Samozrejme, že film
nebol pravdivý. Na základe rekla−
my z počiatočných 2 000 balení pre−
daj vzrástol na 55 000 týždenne,
obrat bol 0,5 mil. dolárov.

Tento istý liek museli v Anglicku
stiahnuť z obehu, lebo firma dostala
3500 hlásení o poškodení pečene a
23 úmrtiach. V USA zomrelo v júli
1982 27 ľudí a ďalších 200 malo
postihnutú pečeň a obličky. Liek
stiahli potom z obehu.

Ďalším “zázračným“ preparátom
na artritídu bol liek Vioxx s účinnou
látkou rofecoxib. Od benoxaprofé−
nu sa líši len jedinou molekulou. Tieto
lieky nedokážu vyliečiť artritídu ani
reumu, len zmierňujú bolesť. Sveto−
vé tržby z predaja lieku Vioxx do−
siahli 2,5 miliardy dolárov, krátko na
to bol stiahnutý z predaja, lebo sa
prejavili škodlivé následky.

Spomínam si na tabletku Prozac,
ktorá dosiahla v USA a Anglicku
obrovský úspech. Predáva sa ako
preparát proti bolesti hlavy, ktorá
patrí k bežnému životu. Liek sa do−
stal na popredné priečky v hitpará−
de najlepšie predávaných liekov
ešte v roku 2006, hoci v roku 2001
končilo jeho povolenie na predaj.
Onedlho sa Prozac stal trhákom

ako antidepresívum. Prečo tak veľa
ľudí trpí depresiou, ktorá narastá ?
Pred 60. rokmi bolo definovaných
100 rozličných prejavov depresie,
dnes ich je už 300. A to farmaceu−
tické monopoly vedia dokonale vy−
užiť. Pri lieku bola uvedená celá stra−
na nežiaducich účinkov. Psychiater
David Healy dobre poznal veľkú
škodlivosť lieku Prozac, keď vo svo−
jich informáciách z roku 1999 uvá−
dza, že 25 000 ľudí spáchalo sa−
movraždu, čo je hrozivý počet.
Aby množstvo samovrážd neznelo
tak tragicky, v hláseniach spoloč−
nosť používa slovo “predávkovanie“.
Autor uvádza ďalší liek na schizo−
fréniu Zypreca , ktorý dosiahol ob−
rat šialených 30 miliárd dolárov v
jednom roku. I s týmto liekom sa
veľa ľudí “predávkovalo“.

Farmaceutické spoločnosti roz−
dávajú napr. v Nemecku lekárom
informačné brožúry o liekoch. Ko−
línski výskumníci našli v nich až 94
% nepravdivých informácií o pro−
duktoch. V rukách lekárov by ne−
mal byť balík klamstiev, ktorým dô−
verujeme.

Farmaceutická loby je veľmi
mocná. Votrie sa do vlády i medzi

sudcov. Jej vplyv však i v globál−
nom rozmere nie je veľmi na očiach.
Dokáže meniť myslenie ľudí so za−
meraním na dezinformácie. Ako
školský príklad autor uviedol tzv.
vtáčiu a prasaciu chrípku, na ktorej
spoločnosti zarobili 5,5 miliardy do−
lárov. K tejto informácii uvádzam, že
na Slovensku sa dalo zaočkovať len
11 % ľudí.

Bolesti a choroby ľudí sú stálym
zdrojom ziskov farmaceutických
monopolov. Záverom nám pripomí−
na MUDr. John Virapen, ktorý má
64 rokov a žije s rodinou v južnom
Nemecku:

“Nikdy nie je v popredí zdravie
človeka, ale finančný prospech. Di−
abetici a chronicky chorí pacienti sú
zárukou stáleho zisku firmy. Keby
liek chorobu skutočne vyliečil, trh
by skolaboval. Vedľajšie účinky lieč−
bu komplikujú“.

Som veľmi vďačný, že nám au−
tor predkladá knihu plnú tajomstiev,
o ktorých sme sa nemali nikdy do−
zvedieť. V zahraničí vyšla vo via−
cerých rečiach a našim priaznivcom
ju srdečne odporúčam.

Z prezentácie knihy, vybral
Ján Lysý

Nežiaduci účinok − smrť

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
BELETRIA
Rúčková Enja: Čo koho do toho, Cast P. C.: Škola noci 4., 5., Bu−
less: Nový život bez chlapa, Van der Hollan Tina: Bejby sníva o mori,
Coddington Andrea: Židovka, Šebo Juraj: Také bolo PKO, Šulajo−
vá, Zuzka: Ako z románu

DETEKTÍVKY
Dán Dominik: Studňa, Hargaš Jano: Môj otec mafián, Kičin Dávid:
Mikuláš Černák, King Stephen: Pod Kupolou

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Vavrušová Lívia: Depresia, Kol.: Prehľad psychológie, Illášová Mila−
da: Zákon o rodine s dôvodovou správou, komentárom a judikatúrou,
Foret Miroslav: Marketing pro začátečníky, Koubek Josef: Řízení
lidských zdrojů, Laessoe Thomas: Houby, Wolf Rosa: Posezení na
zahradě, Vlk Václav: Udírny a zahradní krby

DETSKÁ LITERATÚRA
McCombie Karen: Alica a... Dosť dobrí kamoši, Futová Gabriela:
Poškoláci, Wilson Jacqueline: Dvojčatá v akcii

Novoročný stolnotenisový turnaj
Dňa 8. januára 2011 sa uskutočnil v Kultúrnom dome na

Papradi už 3. ročník Novoročného turnaja v stolnom tenise.
Zúčastnilo sa 28 hráčov v 3 kategóriách: žiaci, dorastenci a
dospelí.

Turnaj v kategórií dospelých mal vysokú úroveň, hral sa v
dvoch skupinách po 10 hráčov. Prví dvaja s každej skupiny
sa stretli vo finále o celkové prvenstvo.

V skupine dospelých sa víťazom bez prehry stal Miroslav
Hargaš zo Starej Turej, v skupine dorastencov obsadil prven−
stvo Martin Durec z Paprade a v kategórií žiakov Rasťo Kubiš
z Paprade. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší
ročník.

Eva Adámková
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Januárový oddych v Záhradkár−
skom okienku sa nám všetkým zišiel,
a tak, ako minulý rok, Vám ponúkame
v tomto čísle opäť prehľad osvedče−
ných šľachtených semenien od via−
cerých renomovaných dodávateľov.
Pozrieme sa takisto i na základnú ag−
rotechniku.

V odbornej literatúre sa pre väčšinu
neošetrených (nemorených) semien od−
porúča predsejbové namáčanie do hno−
jivových a stimulačných roztokov. Z do−
stupných ponúkame Darinu, Humix, Hu−
mifit a Atonik. V praxi je však rozhodujú−
ca pri vzchádzaní plodín teplota, svetel−
né podmienky a vhodný substrát.

Odporúčané hnojenie základnými
živinami (uvedené v zátvorkách) N –
dusík, P – fosfor, K – draslík je kalku−
lované počas celej vegetácie, a tak pri−
dávanie hnojív − jednotlivých zložiek,
treba upravovať podľa potreby rastlín
počas celého roka. Viaczložkové kom−
pletné hnojivá sú dnes miešané vý−
robcami spolu s organickými hnojiva−
mi. V súčasnosti je i tak uprednostne−
né tzv. jarné plnohodnotné hnojenie.

Paprika: odporúčané hnojenie (N 1,2
− P 1 − K 1,4 kg/100m2, maštaľný hnoj
700 kg/100m2). Je to vysokonáročná
plodina na teplo. Pôdu vyžaduje humóz−
nu, s pravidelným dodávaním vlahy. Pre
dobré vzchádzanie semien je potrebná
teplota 20 − 24o C a to i počas noci. Pri
padaní vzchádzajúcich rastlín je nutné
použiť postrekový prípravok Previcur
607 SL. Odporúčame ho používať i pre−
ventívne pri prvých zálievkach.

− na rýchlenie: Hamik, Oreny F1,
PCR, Theos F1, Nova, Zuzka, Pikanta,
Gelby F1, Saskia F1, Slovana F1, Ra−
faela F1, Kvadry F1, Lungy F1, Duval
F1, Elinor F1, Luciana F1, Jorga F1, Ivi−
ca F1, Rubika F1, Amy, Superamy F1,
Lydia, Slávy F1, Pálivec, Dráky,

− pole: Polanova, Slovakia, Aurea,
Katrena, Petra, Fionela, Derma, Ton−
ka, Blava, Citrina, Granova,

Rajčiak: odporúčané hnojenie (N
1,2 − P 1 − K 1,3 kg/100m2). Vyžaduje
dôkladnú agrotechniku. Patrí medzi ná−
ročné plodiny na teplo. Rastlinky sadí−
me do vopred vyhnojenej pôdy orga−
nickými hnojivami. Požiadavky na
vzchádzanie semien sú obdobné ako
u papriky.

− kolíkové veľmi skoré: − Ambros F1,
Toro F1, −skoré: Dona F1, Tipo F1,
Tornádo F1, Milicaf F1, Niki zel F1, Štart
F1, −stredne skoré: Ady zel F1, Žofka
F1, Jergus F1, Sláva Porýní,

− kríčkové veľmi skoré: Darinka F1,
Tomanova, −skoré: Karla, Minigold,
Pavlína, Tereza F1, Idyll, Ildy, Balkó−
nový, Salus, Šejk, Denár...

Zeler: odporúčané hnojenie (N 2 −
P 0,9 − K 2,2 kg /100m2, maštaľný hnoj
550 kg/100m2).Pestujeme ho z pred−
pestovanej sadby z februárového vý−
sevu. Vyžaduje hlinité, stredne ťažké
pôdy s vysokým obsahom organických
látok a dobrou zásobou vápnika. Dôle−
žitá je zálievka pri výsadbe a v druhej
polovici rastu, pri narastaní buľvy. Z
ponuky: Maxim, Kompakt, Neon

Mrkva: odporúčané hnojenie (N 0,8
− P 1,5 − K 2 kg/100m2).Vyžaduje ľah−
šiu až strednú, dostatočne hlbokú, dob−
re rozpracovanú pôdu. Na plytkú ale−

bo na jeseň nedostatočne prekyprenú
pôdu reaguje nepeknými, krátkymi,
často rozvetvenými koreňmi. Nezná−
ša čerstvé organické hnojenie, pestu−
je sa prevažne v druhej trati. Podľa
použitia mrkvy a požadovanej doby
zberu volíme odrodu i termín siatia.

− skorá: Nantes, Stupická, Karote−
la, Karnavit F1, Katrin, Lysa, Delicia,
Sylva, Katop, Marion, Vanda, Rondo,
Mignon, Kráska, Lenka, Jitka, Smirna,
Calibra, Jarana,

− poloskorá: Chamare, Karotina,
Nantes 3, Nectar,

− neskorá: Rubína, Olympia, Flak−
keer, Darina, Favorit, Korina, Olym−
pus, Tinga, Cortina, Furore, Maxima
F1, Kardila, Táborská, Koloseum F1,
Karola, Berlikumer, Karlen,

Petržlen: Odporúčané hnojenie (N
0,9 − P 0,7 − K 1,2 kg/100m2), vyžadu−
je dostatočne hlbokú, vlhkú, dobre
spracovanú pôdu. Veľmi kvalitných ko−
reňov dosiahneme pri pestovaní na
„hrobkách“. Neznáša čerstvé organic−
ké hnojenie. Vysievame ho veľmi sko−
ro na jar, aby mal dostatok zimnej vla−
hy a tú by mal mať zabezpečenú po−
čas celej vegetácie. Koreňový: Olo−
moucký dlhý, Hanácky, Jadran, Atika,
Dobra, Orbis, Alba. Vňaťový: Festival,
Gigante D´Italia , kučeravý Marunka,
Astra, Kudrnka. Petržlen u nás nájde−
te takmer v každej záhradke. Ale sto−
percentný recept na spoľahlivé vyklí−
čenie semienok má málokto. Semeno
petržlenu obsahuje furokumaríny, che−
mikálie, ktoré bránia vyklíčeniu burín.
Rastliny si tým zaisťujú životný priestor
na rast a vývin. Praktickým výsled−
kom pre záhradkárov je to, že záhon
s petržlenom nevyžaduje toľko odbu−
riňovania, ako záhony ostatné. Furo−
kumaríny sú ale jedným z dôvodov po−
malšieho vzchádzania petržlenu. V
procese klíčenia sa odbúravajú, a tým
umožňujú vyklíčenie semena. Na jar
vám nemusí vyklíčiť okamžite, ani v
prípade, že má optimálne vlhkostné
podmienky a vyhriatu pôdu.

Novinka − predklíčené osivo petrž−
lenu − u ktorého sú vyplavené inhibič−
né látky a naštartované fyziologické
procesy klíčenia, sa dostáva postup−
ne na trh. Takto špeciálne upravené
osivo klíči v porovnaní s neošetreným
rovnomernejšie a neporovnateľne rých−
lejšie (7 dní). „Nevýhodou“ však je, že
sa musí najneskôr do troch mesiacov
po nabudení zasadiť a nedá sa odkla−
dať k ďalšiemu roku.

Nový Záhradkársky kalendár 2011
vám prináša návody a upozornenia na
aktuálne zásahy proti najbežnejším cho−
robám a škodcom. Priložené fotogra−
fie škodcov a chorôb rastlín Vás ľah−
ko navedú na najpoužívanejšie povo−
lené prípravky a ich vhodný spôsob
použitia.

Do pozornosti dávame i špeciálne
štepárske nožnice na vrúbľovanie. Svo−
jím zakrivením sa jedným strihom na
oboch koncoch vrúbľov vytvorí spojo−
vací tvar, ktorý sa sám pridŕža i po−
čas spáskovania. Vrúbľovací spoj sa
dá bez problémov vytvoriť až do prie−
meru 10 mm.

tel.:7763485 − GAZDA
Váš partner nielen pre záhradu

Záhradkárske okienko Futbalová školička je tu
Peter Minárik, bývalý futbalový brankár, prišiel v júni minulého

roku na výbor futbalového klubu s myšlienkou, ktorá nepotrebo−
vala veľa. Ako sa projekt rozbiehal a ako pokračuje, zistil priamo
počas tréningového procesu Ing. Ján Hodermarský, člen športo−
vej komisie MsZ a  predseda revíznej komisie MFK Stará Turá,
ktorému poskytol krátky rozhovor.

1. Kedy a s akým cieľom ste založil futbalovú školičku
Los Niňos?

Futbalová školička vznikla na základe dohody medzi mnou a
predstaviteľmi MFK Stará Turá,  ktorý  futbalovú školičku (FŠ)
zastrešuje. Deti navštevujúce FŠ Los Ninos sa prvý krát stretli
20.08.2010. Cieľom futbalovej školičky je priviesť deti k športovej
činnosti, zlepšovať ich fyzickú zdatnosť a koordinačné schop−
nosti, učia sa rešpektovať pravidlá hry, spolupracovať v kolektíve
a prežívať radosť z pohybu.

2. Aká je kategória a ako sa môžu deti prihlásiť do klubu?
FŠ navštevujú deti (chlapci a dievčatá) v predškolskom veku

3,5 − 6 rokov. Rodičia, ktorí by mali záujem prihlásiť svoje deti do
FŠ sa môžu obrátiť priamo na mňa, alebo osloviť niekoho z čle−
nov MFK Stará Turá. Najlepšie by bolo, keby sa rodičia prišli
pozrieť na tréning, resp. privedú dieťa na tréning a nechajú ho si
zatrénovať zo svojimi rovesníkmi. Na základe zistených  dojmov
z tréningu sa rozhodnú, či svoje dieťa prihlásia alebo nie.

3. Ako a v akom rozsahu prebiehajú tréningy?
Tréning FŠ je jeden krát týždenne v telocvični ZŠ na Hurbano−

vej ulici. Tréningy sú zamerané hlavne na pohybové cvičenia, po−
hybové hry a deti si postupne začínajú osvojovať základy futbalo−
vej techniky. Deti sú rozdelené do dvoch skupín. Prvá, vo veku
3,5 − 5 rokov má tréning každý štvrtok od 16:00 do 17:00 h a dru−
há, vo veku 6 rokov, po nich od 17:00 do 18:00 h. Tréningy v
telocvični budú do konca marca. V mesiaci apríl budú tréningy na
multifunkčnom ihrisku pri ZŠ na Hurbanovej ulici a od začiatku
mája budú  na ihrisku MFK Stará Turá. Rozpis tréningov resp. ich
zmenu nájdete aj na internetovej stránke FŠ www.losninos.banda.cz.

4. Podieľali sa na podpore aj podnikatelia?
Vďaka podpore spoločností Prematlak, Sevotech a Royaldom

sme mohli zabezpečiť  tréningové futbalové lopty a tréningové
tričká s logom FŠ pre všetky deti. Ďalej sme mohli zakúpiť trénin−
gové pomôcky , t.j. prenosné skladacie bránky, koordinačný reb−
rík, penové lopty, rozlišovacie vesty , kužele a méty. Touto ces−
tou by som sa chcel spomínaným spoločnostiam ešte raz poďa−
kovať za ich podporu. Osobne si myslím, že pokiaľ sa predložia
dobré myšlienky a projekty, tak budú podnikatelia viac podporo−
vať športovú činnosť v našom meste. V prvom rade musíme
získať dôveru, ktorá sa po revolúcii vytratila. Samozrejme, že to
nepôjde bez podpory a záujmu mesta, ktoré by malo túto činnosť
koordinovať cestou Športových klubov mesta a cestou športovej
komisie mesta.

5. Čo bude ďalej s deťmi, ktoré budú staršie?
Deti prechádzajú do futbalovej prípravky MFK Stará Turá.

Prevezme ich odborný tím pod vedením viceprezidenta a trénera
pre mládež  Igora Sekerku. Každý, kto ho pozná, mi dá za prav−
du,  že sa deťom venuje v plnom rozsahu. Okrem iného má
výborné výsledky, čo dokazuje tabuľka, v ktorej  sú po jesennej
časti na prvom mieste.

Ďakujem za rozhovor a držím palce Vám a všetkým deťom.

(Rozhovor s trénerom mladších žiakov Igorom Sekerkom bude
uverejnený v budúcom čísle).
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