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PIESEŇ PIESNÍ ŽENA
¼úbim •a tisíc rokov, •ena,
tisíc rokov a jeden deò
ako sne•enie rozne•nená
je pieseò, ktorou neprejdem.

Lebo si neha chvenia hviezdy,
si neha rybky v poludní,
si neha vzduchu, keï sa brie•di,
si neha tmy, keï zamrú dni.

A si môj pokoj oceánu
pokoj, v ktorom rád utoniem,
pokoj, ktorý mi hojí ranu,
si pokoj mäkký ako tieò.

Si moja vernos•, moje slovo
nepovedané do vetra
a si môj prapôvodný pôvod,
si prebúdzanie èloveka.

Si moja dreò a miazga srdca,
•iariš mi v krvnom obehu.
Si mlieèna cesta beloskvúca,
ktorou nemô•em dobehnú•

do cie¾a svojej veènej vášne,
do ohnivého slneèna.
¼úbim •a dokonale strašne,
keï riavou citu strhneš ma.

Si moje nedosti•né vtáèa
a vyrovnanie so svetom.
pokora moja ticho kráèa
po chráme •enstva posvätnom.

Pavel Koyš: Človek a básnik

Prihovárame sa básňou...
... všetkým ženám s úžasným poslaním darkýň života s nežnou
a láskavou dlaňou starostlivej matky...
Všetkým patrí naša úcta a vďaka, náš obdiv.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prihovárame sa bás−
ňou a k tomu prajeme šťastie, zdravie, radosť i pohodu.        r.r.
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V utorok 12.2.2008 o 15. hod sa usku−
točnilo v malej zasadačke Mestského
úradu Stará Turá 7. riadne zasadnutie
mestskej rady. Rokovania sa zúčastnili
poslanci v plnom počte. Rokovanie otvorila
primátorka mesta Ing. Anna Halinárová.
Rokovania sa zúčastnil prednosta úradu
a hlavný kontrolór mesta.

Úvod zasadnutia patril prerokovaniu
materiálov týkajúcich sa majetkových
záležitostí mesta, ktoré rada odporučila
na rokovanie MsZ, konajúce sa
28.2.2008.

Na rokovanie mestského zastupiteľ−
stva odporučila rada ďalšie materiály, a
to:

− Návrh rokovacieho poriadku MsZ
− Aktualizácia stavu pohľadávok a

záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2007
− Aktualizácia stavu pohľadávok a

záväzkov m.p.o. Technické služby Sta−

rá Turá k 31.12.2007
− Aktualizácia stavu pohľadávok a

záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará
Turá k 31.12.2007

− Správa o činnosti Mestskej polície
Stará Turá za rok 2007

− Správa o kontrolnej činnosti
− Vyhodnotenie plnenia úloh primátor−

ky mesta pre priznanie odmeny za rok
2007

− Návrh cenníka a trhového poriadku
XVIII. Staroturianskeho jarmoku

− Zmena uznesenie č. 8−IX/2007 o
poskytovaní dotácií

− Informácia o platných VZN mesta
− Petícia „Stop uránu“.
V závere rokovania podala informá−

ciu primátorka mesta o pripravenosti pro−
jektovej dokumentácie k projektu rekon−
štrukcie ZŠ.

Bc. Ľubica Klimáčková

Z rokovania Mestskej rady

V utorok 5. februára 2008 o 15. hod
sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke
Mestského úradu Stará Turá X. mimo−
riadne zasadnutie mestského zastupiteľ−
stva. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 13
poslanci. Rokovanie otvorila primátorka
mesta Ing. Anna Halinárová.

Z dôvodu vzdania sa poslaneckého
mandátu p. Romanom Paškom, zložil
slávnostný sľub poslanca do rúk primá−
torky nový poslanec p. Ján Durec, by−
tom Papraď 1665.

Zároveň bol navrhnutý za člena ko−
misie športu a mládeže, čo poslanci hla−
sovaním jednohlasne schválili.

K ďalšiemu bodu programu Návrh
uznesenia k predloženiu žiadosti o NFP
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
Základnej školy Stará Turá, Komenské−
ho ulica 320/1“ podala informáciu primá−

torka mesta. Informovala poslancov o
termíne vypísania výzvy na podanie žia−
dosti o NFP, o možnostiach registrácie
žiadosti a hraničných podmienkach žia−
dosti. Maximálna výška poskytnutia NFP
je 70 tis. Sk na žiaka, čo v našom prípa−
de predstavuje objem 35 840 tis. Sk.
Prednosta doplnil informáciu o pôvodne
predpokladaných rozpočtovaných nákla−
doch na rekonštrukciu ZŠ v objeme 57
mil. Sk, ktoré sú zahrnuté do schválené−
ho rozpočtu na rok 2008. Kofinancova−
nie bude 1 800 tis. Sk z prostriedkov
mesta.

Záver rokovania patril návrhom a
otázkam poslancov. V rámci neho bol
navrhnutý za nového člena komisie špor−
tu a mládeže a poslancami schválený p.
Miroslav Martinček, trvale bytom Brati−
slava.             Bc. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Po európsky...
Možno výraz ešte trocha nezvyklý, ale o pár rokov − či

chceme alebo nie − bude určite všednejší. Ale teraz som ho
spomenul v súvislosti s účasťou na prezentácii projektu „Eu−
rópsky štýl práce“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Novom Meste nad Váhom. A možno o pár rokov aj mnohé
z predmetu tohto projektu, s ktorým oboznámil zástupcov
médií jeho riaditeľ Dr. Marián Mesiarik, bude zaužívaný v
mnohých inštitúciách. Veď sú to naozaj zmeny, ktoré sú

prirodzené a účelné, ktoré klienti tohto úradu určite pocítia a
privítajú. Na druhej strane osobne som bol príjemne prekva−
pený, že už konečne niekto seriózne začal s komplexnou
zmenou predovšetkým vo vzťahu k tomu podstatnému − k
občanovi, klientovi a to zmenou, ktorá sa nedá prehliadnuť.
Veď – ruku na srdce − koľko nelacných školení absolvovali
pracovníci nejednej inštitúcie o tom, ako sa správne pozdra−
viť, predstaviť, zoznámiť, ako si podať ruku, ako telefonovať,
ako sa obliekať, resp. neobliekať na pracovisku... Zdá sa
vám to nepodstatné, či dokonca smiešne? Každý absolvent
takéhoto „školenia“ vie, prečo je to potrebné... Efekt nám
však uniká− pár dní je z toho na pracovisku „dusno“ a potom
ide všetko znova v starých, zabehnutých „koľajách“.

Spomínanému úradu držím palce, aby nielen jednotné slu−
šivé oblečenie vo farbách EÚ zvýraznilo dôstojnosť každého
pracovníka, aby tabuľky na chodbe úradu i v kanceláriách
motivovali pracovníkov a dodávali zdravú odvahu ustrácha−
ným klientom...Aby popri vizuálnych zmenách zvýšil úrad
svoj kredit aj úspešnou realizáciou plánovaných obsahových
zmien činnosti: postupne naďalej stabilizovať trh práce už−
šou, konkrétnou spoluprácou s podnikateľskou sférou a v
spolupráci so školami pozitívne ovplyvňovať tých, ktorí sa
rozhodujú pre svoje budúce povolanie spĺňajúc tak skutočné
požiadavky na pracovnú silu. Aby sa dostali mimo zvláštnej
evidencie nezamestnanosti aj tí, ktorí sú pre zamestnávate−
ľov v „nevhodnom“ veku nad 50 rokov a aby sa našiel spô−
sob motivovať k práci aj tých, ktorí sú častokrát k práci
svojsky imúnni...

O postupnej realizácii spomínaného projektu, o nových
možnostiach i obsahových zmenách činnosti tohto úradu
vás budeme informovať na stránkach nášho mesačníka.

text a foto Ján Mikláš

V období vegetačného kľudu si mnohí
občania, záhradkári, organizácie, či okolité
obce robia menšie či väčšie prerezávky
drevín.

Technické služby Stará Turá by
chceli v tomto smere ponúknuť službu v
podobe štiepkovania či drvenia drevnej
hmoty.

Na obrázku č.1 je tzv. drviaci voz, kto−
rý má kapacitu 15 m3. Tento stroj rozo−
mieľa, drví a mieša bioodpady (trávy, lís−
tia, vetiev stromov do priemeru 15 cm,
paliet a pod.). Objem materiálu sa tým
redukuje pomerom cca 7:1. Podrvená
hmota je vhodná do prípravy kompostu.

Na obrázku č.2 je vidieť ďalší stroj, kto−
rý máme na spracovanie drevnej hmoty
– štiepkovač. Výsledný produkt – štiepka
− je vhodný na úpravu záhonov, alebo
ako povrchová úprava detských ihrísk,
príp. na kúrenie (v suchej podobe).

Využite našu ponuku, kontaktujte nás
na tel. č. 776 32 15 – TECH.SLUŽBY
Stará Turá.

PS: Rýchlosť spracovania (drvenia a
štiepkovania) veľmi záleží od uloženia
konárov, všetky podmienky vykonania
služby prekonzultujte s nami.

Ing. Jana Vráblová, TSST,

Jarná ponuka Technických služieb Stará Turá

foto Ján Mikláš

Tabuľky, ktoré klientom napomáhajú...

S novým štýlom práce prí−
tomných oboznámil riaditeľ
úradu Dr. Marián Mesiarik
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Komisia, ktorá sa skladá z de−
siatich členov, počas roku 2007
mala 10 zasadaní, z toho dve boli
v azylovom byte a v Zariadení opat−
rovateľskej služby v Starej Turej.

Medzi hlavné náplne činnosti
komisie patria posudzovanie a
schvaľovanie žiadostí o jednorazo−
vú peňažnú dávku z rozpočtu mes−
ta, z charitatívneho fondu mesta,
osobné prejednávanie závažných
sociálnych problémov jednotlivých
občanov a rodín s maloletými deť−
mi za aktívnej spolupráce so ško−
lami, posudzovanie a schvaľova−
nie návrhov na výber do obecných
a nájomných bytov. Počas roka ko−
misia schválila Štatút azylovej izby
a odporučila návrhy VZN 6/2007 o
úhrade nákladov za bývanie a sta−
rostlivosť v ZOS, VZN 7/2007 o
úhrade nákladov za poskytovanie
úkonov opatrovateľskej služby,
VZN 2/2007 o poskytovaní finanč−
nej podpory pre narodené dieťa a
VZN 16/2007 dodatok k VZN 2/
2007.

Jednorazové peňažné dávky
Počet posudzovaných žiadostí

36
Zamietnutých žiadostí 11
Schválených žiadostí 25 s po−

skytnutou pomocou vo výške 78
000 Sk

Na zasadaniach sme posudzo−
vali a rozhodovali o žiadostiach o
jednorazové dávky sociálnej pomo−
ci. Jednorazovú dávku je možné
poskytnúť občanovi, ktorý sa do−
stal do hmotnej núdze z objektív−
nych dôvodov, na úhradu mimo−
riadnych výdavkov jedenkrát za
kalendárny rok

Sociálnu dávku možno poskyt−
núť rodinám s deťmi:

− jednému z rodičov, ktorý za−
bezpečuje starostlivosť o nezaopat−
rené dieťa / deti

− iným osobám, ktoré zabezpe−
čujú túto starostlivosť na základe
rozhodnutia súdu

− osamelým tehotným ženám
Účel tejto dávky:
− nákup nevyhnutných základ−

ných potrieb pre domácnosť
− nákup školských potrieb
− nákup oblečenia
− záujmová činnosť dieťaťa, vy−

bavenie dieťaťa do školy v prírode,
na lyžiarsky výcvik organizovaný
školou alebo na nevyhnutnú kúpeľ−
nú liečbu

− na úhradu iných nevyhnutne
potrebných výdavkov

Peňažnú alebo vecnú dávku pre
rodiny s deťmi je možné poskytnúť
do výšky 4 000 Sk.

Dávku pre poberateľov sta−
robných, invalidných, osamelých
občanov možno poskytnúť na:

− nákup nevyhnutných život−
ných potrieb pre domácnosť

− nákup palivového dreva, uhlia

Dávka sa môže priznať do výš−
ky 2 000 Sk.

Pri poskytovaní dávky je potreb−
né vykonať:

− šetrenie sociálnych a rodin−
ných pomerov žiadateľa, pričom sa
skúma čistý mesačný príjem žia−
dateľa a spoločne posudzovaných
osôb

− šetrenie na základe Zákona o
rodine, či nie je možné hmotnú
núdzu zabezpečiť zo strany detí
voči rodičom, i keď nežijú v spo−
ločnej domácnosti.

Obecné byty vo vlastníctve
mesta

Mesto vlastní byty:
Obecné nájomné byty pre soci−

álne slabšie vrstvy obyvateľstva
Ul. gen. Štefánika 380 14 bytov

1 – izbových /skolaudované 30. 1.
1997/

Ul. Jiráskova 165 2 byty 2 − iz−
bové

Ul. mýtna 595 8 bytov 1 – izbo−
vých

6 bytov 2 – izbových /skolau−
dované 29. 5. 1998/

Pre túto skupinu občanov mesto
má iba 1 – a 2 – izbové byty, nie 3
– izbové.

Obecné nájomné byty postave−
né s podporou štátu − Ul. mýtna
537

39 bytových jednotiek 4 byty 1
– izbové

15 bytov 2 – izbových
5 bytov 2 – izbových bezbarié−

rových
15 bytov 3 – izbových /skolau−

dované 9. 4. 2003/
22 bytových jednotiek 7 bytov

1 – izbových
15 bytov 2 – izbových /skolau−

dované 21. 12. 2006/
Vzhľadom na rôznu výšku náj−

mu v jednotlivých bytoch sú pod−
mienky pre nájomníkov stanovené
smernicou a odvíjajú sa od výšky
životného minima. Životné minimum
sa každoročne k 1. 7. upravuje.

V súčasnosti platné životné mi−
nimum je pre hlavného člena 5 130
Sk

pre ďalšieho člena 3 580 Sk
pre dieťa 2 340 Sk
Podmienky pri výbere nájomní−

kov sú stanovené vo:
VZN 3/2000 O obecných bytoch

/Ul. gen. Štefánika, Mýtna, Jirás−
kova/

Žiadosti sú evidované na ma−
jetkovom oddelení, žiadateľ je po−
vinný svoju žiadosť každoročne ak−
tualizovať do 30. 6. V prípade, že
táto nebude aktualizovaná, žiada−
teľ je vyradený zo zoznamu uchá−
dzačov. Podmienky pre žiadateľov
a spoločne posudzovaných osôb
je príjem maximálne do dvojnásob−
ku životného minima, čo napr. u 1
dospelého 2 detí predstavuje prí−
jem 19 620 Sk.

VZN 1/2002 O podmienkach pri−
deľovania bytov určených na ná−
jom − /39 bytových jednotiek, Mýt−
na 537/

Žiadosti sú evidované na ma−
jetkovom oddelení, mesačný príjem
žiadateľa a spoločne posudzova−
ných osôb je vyšší ako 1,5 náso−
bok a nižší ako 3−násobok život−
ného minima, čo predstavuje v tom
istom prípade – 1 dospelý a 2 deti
sumu od 14 715 Sk do 29 430 Sk.

VZN 9/2006 O podmienkach pri−
deľovania bytov určených na ná−
jom − /22 bytových jednotiek, Mýt−
na 537/

Podobne ako v predchádzajú−
cich prípadoch sú žiadosti evido−
vané na majetkovom oddelení.
Mesačný príjem žiadateľa a osôb
spoločne posudzovaných musí byť
v hranici od 2 násobku do 3 ná−
sobku životného minima, čo pred−
stavuje v prípade 1 dospelého a 2
detí sumu od 19 620 Sk do 29 430
Sk.

Zásady, ktorými je viazané roz−
hodovanie komisie, sú dané me−
novanými VZN. Ponúkam vám
stručné zhrnutie:

− evidencia uchádzača
− preskúmanie majetkových po−

merov
− preverenie počtu členov do−

mácnosti
− mesačný príjem žiadateľa s

spoločne posudzovaných osôb
Počas roka 2007 sme na komi−

sii riešili množstvo žiadostí o predĺ−
ženie nájmu, výmenu bytov, ukon−
čenie nájmu a nové nájomné vzťa−
hy v uvoľnených bytoch. Pri roz−
hodovaní sa vždy snažíme riešiť
predovšetkým rodiny s malými deť−
mi a rodiny, v ktorých je veľmi zlo−
žitá sociálna situácia. Aktuálny stav
v jednotlivých rodinách preveruje−
me osobne alebo telefonicky.

 K ďalšej náplni komisie patrí i
osobné prejednávanie závažných
rodinných, ekonomických, byto−
vých problémov a hľadanie rieše−
nia v narušených vzťahoch. Počas
roka sme osobne jednali a spoloč−
ným úsilím sa snažili nájsť vhodné
možnosti so siedmymi občanmi.

Pomoc z charitatívneho fon−
du mesta

Finančná pomoc počas roka bola
poskytnutá trom rodinám: po živel−
nej pohrome, náhlom úmrtí matky
maloletých detí, osobe v ťažkom
zdravotnom stave s náročnou ope−
ráciou, celkove v sume 14 000 Sk.

Ďalšia finančná a vecná výpo−
moc bola poskytnutá dvanástim ro−
dinám s deťmi s ťažkým zdravot−
ným postihnutím, rodiny ktoré sú
na hranici hmotnej núdze, prípad−
ne rodičom maloletých detí, ktorí sú
nevyliečiteľne chorí a starajú sa o
tieto deti. Tieto dávky boli odovzda−
né jednotlivým rodinám osobne

členkami komisie. Celková čiastka
tejto pomoci bola 19 800 Sk.

Aktívna účasť členiek komisie na
Vianočných trhoch sa už stala tra−
díciou. Počas trhu ponúkame ka−
pustnicu a hríbovú omáčku pre bez−
domovcov a rodiny v hmotnej núdzi.
Súčasťou nášho stánku je i zbierka
do charitatívneho fondu. Tým, ktorí
prispejú akoukoľvek čiastkou, sa po−
ďakujeme drobným sladkým peči−
vom, prípadne omasteným chlebom
s cibuľou. Výška vyzbieranej sumy
do charity sa každým rokom zvy−
šuje. Počas Vianočného trhu roku
2007 sme získali 14 453 Sk.

Stav na charitatívnom účte k
1.1.2007 61 456 Sk

Poskytnutá pomoc v roku 2007
33 800 Sk

Zbierka počas Vianočného trhu
14 453 Sk

Stav na účte k 31.12.2007 42
109 Sk

Vzhľadom na závažnosť život−
nej situácie rodiny Ďurigovej a sil−
ného záujmu pomôcť tejto rodine
zo strany obyvateľov mesta sme
umožnili pod samostatným varia−
bilným symbolom nášho charitatív−
neho účtu ľuďom finančne prispieť
a napomôcť tejto rodine. Počas roka
ste prispeli na tento účel čiastkou
80 452 Sk. Tieto prostriedky boli
prevedené priamo na účet rodiny.

V závere tejto časti chcem po−
ďakovať všetkým, ktorí sa aj touto
formou snažia pomôcť ľuďom, kto−
rí často nie vlastným pričinením sa
dostanú do veľmi ťaživej situácie.
Veľkosť človeka sa prejavuje aj v
jeho schopnosti pomôcť slabším a
zraniteľnejším.

Pre tých, ktorí chcú i naďalej pri−
spieť na pomoc ľuďom, ktorí túto
pomoc potrebujú, ponúkame číslo
charitatívneho fondu: 188 0593 151/
0200.

Pre finančnú podporu rodiny Ďu−
rigovej platí to isté číslo – 188 0593
151/0200 s variabilným symbolom
407.

Podrobnosťou tejto správy som
chcela prispieť k lepšej a dôklad−
nejšej informovanosti. Všetky zá−
kladné informácie o podmienkach
získania jednorazovej dávky, mož−
nosti uchádzať sa o nájom v obec−
ných a nájomných bytoch máte
možnosť získať aj na webovej
stránke nášho mesta:
www.staratura.sk.

V prípade záujmu rada privítam
akékoľvek reálne návrhy a podne−
ty zo strany ľudí, žijúcich v našom
meste. Túto možnosť ponúkam pri
stretnutí osobne, alebo cez pevnú
linku – 776 40 13, prípadne e−mai−
lovým kontaktom:
julia_bublava@post.sk.

Júlia Bublavá
predseda komisie

pre sociálne veci a bývanie

Činnosť komisie pre sociálne veci a bývanie v roku 2007
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Novinky zo základnej školy
Hoci je mesiac február najkratším mesiacom v ka−

lendári a v tomto roku je v škole ešte kratší, pretože
od 18.2. sa začali týždňové jarné prázdniny, predsa
sme toho veľa zažili. Prirodzene našou prioritou je
kvalitný výchovno – vzdelávací proces, ale aj ostat−
né aktivity školy sú pre naše deti prínosom.

Hoci tohtoročná zima nie je na sneh štedrá, pred−
sa sa podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik v Starej
Myjave. Napriek tomu, že podmienky neboli ideálne,
deti si tento šport užili ako sa len dalo a neprekážalo
im ani to, že streda bola upršaná. Ďakujem všetkým
inštruktorom, hlavne externým, že svoj čas venovali
deťom iba za symbolickú odmenu a dobrý pocit z toho,
že urobili dobrú vec. Veľmi si to vážime a sme pre−
svedčení, že dokedy budú takíto ľudia na svete, ne−
musíme sa báť, že sa ľudskosť celkom stratí.

Šiesty február bol dôležitým dňom pre deviata−
kov. V tento deň prebehlo v celej republike testova−
nie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a mate−
matiky. Testy písalo 89 žiakov a ich výsledky sa do−
zvieme v marci.

7. 2 a 8.2. sa konali okresné súťaže v basketbale
chlapcov i dievčat. Obidve družstvá sa stali víťazmi
okresného kola. Blahoželáme a máme z toho ra−
dosť.

9.2. niekoľko pedagógov navštívilo základné ško−
ly v družobnom meste Kunovice s cieľom naviazať
družbu medzi našimi školami. Bola to veľmi pekná
akcia, pretože sa nám dostalo veľmi pekného prija−
tia. Stretli sme sa s milými a príjemnými ľuďmi, vy−
menili sme si skúsenosti a dohodli sme nové stret−
nutie, tentoraz v Starej Turej.

Ďalšou významnou športovou akciou bolo oblast−
né kolo vo vybíjanej, kde naši žiaci získali výborné
umiestnene, 1. miesto, a budú reprezentovať školu v
okresnom kole.

28.2. sa zúčastníme vystúpenia súboru, ktorý tan−
cuje írske tance, čo je pre deti i dospelých veľmi
atraktívny žáner.

Žiaci deviateho ročníka boli na exkurzii v ZSŠE
Stará Turá a bývalých podnikoch Chirana..

Odoslali sme prihlášky do stredných škôl, v kto−
rých treba robiť talentové skúšky.

I v tomto mesiaci vysielali v školskom rozhlase
rozhlasové krúžky, ktoré pracujú v obidvoch budo−
vách.

Okrem týchto príjemných zážitkov máme však aj
nepríjemné. Viete si predstaviť, aký šok sme dostali,
keď sme našli 7.2.2008 na Hurbanovej ulici rozbitý
oblok, vestibul plný vody a iné škody, ktoré tu na−
páchli noční návštevníci. Nemôžem napísať zlodeji,
pretože v postate nič neukradli, iba sa prišli na škol−
skú pôdu zabaviť. Že je to veľmi úbohý spôsob zá−
bavy, to pre normálnych ľudí ani netreba písať. Chcela
by som vás milí čitatelia požiadať o pomoc. Ak by
ste niečo o tejto udalosti vedeli, spojte sa s políciou
alebo s riaditeľstvom školy. Bolo by dobre nájsť týchto
výtržníkov a vysvetliť im, že síce v demokracii môžu
páchať zlo, ale musia sa zaň zodpovedať.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Sú práve ako sťahovavé vtáky
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky
a oni − vážni − s dlaňou plnou lásky
naveky v nás hniezdia.

28. marec sa u nás považuje za
sviatok učiteľov. Je spätý s menom
Jána Ámosa Komenského. Tento pe−
dagóg sa zaradil medzi významné
osobnosti v dejinách myslenia. Bol
priekopníkom za poskytnutie vzdela−
nia ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy
a sociálneho postavenia. Jeho myš−
lienky sú aktuálne aj dnes. Povedal:
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž
rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a
pomáhať sú vlastnosti vznešených
ľudí.“

Viem, Deň učiteľov je deň taký
ako iné dni, ale mali by sme si uve−
domiť, že učitelia vo svete žiakov to
nemajú ľahké. Zalistujme si vo svo−
jej pamäti a spomeňme si, že všetci
sme potrebovali učiteľa. Vytvoril z
nás mysliacu bytosť!

Prácu učiteľa mladí vedia oceniť
až keď dospejú. Vtedy ohodnotia
vzťah, ktorí k nim učitelia mali. Mož−
no si spomenú na pohladenie pani
učiteľky, spomenú si na pani učiteľ−
ku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a
písať. Spomenú si i na pána učiteľa,
či pani učiteľku, ktorí k nim boli prís−
ni a pomohli im vniknúť do tajov ma−
tematiky, poznania prírody, nádhery
literatúry a naučili ich spievať, maľo−
vať a športovať.

Som tiež učiteľkou a verte, že prá−
ca učiteľa nikdy nekončí zvonením.

Mgr. Katarína Kovárová

Mojej pani učiteľke
Prvýkrát pred nami stála,
priznám sa, že som sa bála.
Dobrú som pomoc hľadala,
v tom som nehu v očiach zbadala.

Báť vtedy som sa prestala,
mať vás rada, iste viete, som začala.
Moja úcta k vám je veľká,
vďaka, pani učiteľka.

Adriana Kubišová, 4.C

VŠETKÝM UČITEĽOM

Naša trieda
Naša trieda, triedička
čistučká je celučká.
Deti do nej rady chodia,
občas aj mamy ich tam vodia.

Pani učiteľka Katarínka
nás veľa naučí
a o všetkom poučí.
Ale nám aj pomáha,
keď je veľká námaha.

Vladimír Sládek, 4.C

ŠKOLA
V škole čaká trieda veľká
a v nej pani učiteľka.
Naučí nás niečo nové,
o prírode, o domove.
Básničku jej vymýšľam
pretože ju rada mám.

Soňa Bušová, 4.C

Marec je bohatý na sviatky a je me−
siacom jari. Je túžobne očakávaným me−
siacom.

Jar – z teplých krajín prilietajú vtáci,
rozkvitajú kvety na stromoch a kríkoch,
vykukujú prvé jarné kvietky. Marec je
symbolom prebúdzania sa prírody a prí−
roda je kolískou života. Buďme k nej cit−
liví, počúvajme jej hlasy!

V marci je aj Deň vody. Vodu berie−
me ako samozrejmosť. Otočíš kohútikom
a tečie. Len málokto si vie predstaviť,
aká je cenná. Tečie cez rôzne krajiny,
spája národy. Ale skoro štvrtina obyva−
teľov sa nedostane k pitnej vode. Odha−
duje sa, že počas života každý z nás
vypije 40 tisíc litrov vody. Denne by sme
mali vypiť 2 litre vody. Neplytvajte vodou!
Neznečisťujte ju!

V tomto mesiaci je aj Veľká noc. Za−
čína Kvetnou nedeľou. Svätia sa bahniat−
ka, ktoré majú chrániť príbytok pred búr−
kou. Pokračuje Zelený štvrtok. Na Veľ−
ký piatok by sa nemalo hýbať so zemou.
Na Bielu sobotu sa pripravovali vajíčka.
Na Veľkonočnú nedeľu sa nosilo jedlo
posvätiť do kostola. Veľkonočný ponde−
lok bol najveselší.

Odjakživa dominuje na Veľkú noc vaj−
ce, ktoré je symbolom života. Biela farba
symbolizuje čistotu. Archeológovia obja−

MAREC – mesiac bohatý
vili v mnohých historických hroboch sle−
pačie, husie či pštrosie vajíčka. Prvé ná−
lezy pochádzajú z hrobov Egypťanov
2000 – 5000 rokov pred našim letopoč−
tom. Bolo to 6 hlinených vajíčok.

Aj v hroboch Slovanov z 10.− 12. sto−
ročia sa nachádzali zvyšky škrupín. Kras−
liciam s pripisovala tajomná a ochranná
moc. K symbolom Veľkej noci patrí aj
voda, ktorá zabezpečovala zdravie. Ši−
bačka prinášala šťastie a odpudzovala
moc čarodejníkov. A prečo veľkonočný
zajačik? Pohania si ho vybrali ako sym−
bol plodnosti. Objavil sa aj v r.1782 vo
švajčiarskej knižke pre deti.

Marec je aj Mesiacom protipožiarnej
ochrany. Oheň je veľmi dobrým sluhom,
ale pozor, je zlým pánom!

V marci má sviatok aj priateľ človeka
– kniha. Marec – mesiac knihy. S úctou
ju berieme do rúk, dáva nám naozaj veľa.

23. marec je Medzinárodný deň inva−
lidov. Správajme sa s láskou k ľuďom,
ktorí potrebujú našu pomoc.

V tento istý deň je aj Svetový meteo−
rologický deň, 25. marca je Deň zápasu
za ľudské práva, 27. marec je Medziná−
rodným dňom divadla. 28. marec patrí
učiteľom. Buďte k nim aspoň tento deň
zhovievavejší.
Mgr. Katarína Kovárová, učiteľka ZŠ
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V priebehu mesiaca marec 2008 sa uskutoční zápis detí do predškol−
ského zariadenia na školský rok 2008/09 na základe podania prihlášky
v Materskej škole Hurbanova 153/62 pre obidve MŠ nasledovne:

vždy v pondelok, v utorok a v stredu v čase od 7,00 do 14,30
Pri zápise dostane zákonný zástupca dieťaťa prihlášku, ktorú po vy−

plnení odovzdá riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa, ktoré je súčasťou prihlášky. Pri zápise je potrebné dohodnúť s
rodičmi podmienky zaškolenia a adaptácie na MŠ, preto tlačivo prihlášky
nezverejňujeme a uprednostňujeme osobný kontakt so zákonnými zá−
stupcami dieťaťa pri zápise do predškolského zariadenia.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského
zariadenia si treba prísť osobne prevziať do materskej školy najneskôr
do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Čo ponúkame v Materskej škole
− v rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“ cieľavedomým a sys−

tematickým plánovaním sa snažíme vychovávať deti zdravé psychicky,
fyzicky, sociálne i emocionálne – aktivity: týždeň „ochrany zúbkov“,
týždeň „zdravej výživy“, týždeň „zdravia a pohybu“ (beseda s dentist−
kou „Zdravé ďasná“, divadielka so zdravotnou tématikou, týždenný
program zdravia „Filip v krajine zdravia“....)

− kladieme dôraz na uplatňovanie princípu aktivity a tvorivosti, pričom
využívame nové progresívne metódy a formy práce (inovačné metódy,
metódy tvorivo− humanistickej výchovy)

− zabezpečujeme kvalitnú a vyváženú pripravenosť detí na vstup do
školy

− plnením cieľov „Národného plánu výchovy k ľudským právam“ uplat−
ňujeme práva dieťaťa, rozvíjame kľúčové kompetencie dieťaťa, ich samo−
statnosť a sebavedomie

− individuálnym prístupom odstraňujeme adaptačné problémy a dia−
gnostikou zistené problémy so zaškolenosťou pomocou „Rozvíjajúceho
individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti s odloženou školskou do−
chádzkou“

− realizujeme projekty a aktivity zamerané na výchovu k mravným
hodnotám, spoločenskému správaniu a prosociálnemu cíteniu –t.j. cez
pozitívne vzory modifikáciou života detí zlepšujeme vzájomný vzťah detí
i vzťah k dospelým, odstraňujeme prípadné problémy závisti, agresivity
a ľahostajnosti, vytvárame pozitívny vzťah k okoliu− besedy s význam−
nými ľuďmi a ukážky práce: beseda s horolezcom, požiarnici

− realizujeme aktivity zamerané na podporu zdravia a zdravého život−
ného štýlu, vytvárame vzťah k prírode a životnému prostrediu projekt−
predplavecká príprava 5−6 ročných detí v plavárni na Myjave, týždenný
pobyt 5−6 ročných detí v škole prírody, projekt „Kamarátka príroda“,
„Poznaj svoj rodný kraj“− poznávanie Starej Turej a okolia a jej histórie

− spolupracujeme s rodičmi – poskytujeme im rôzne informácie, od−
borné poradenstvo pri výchovných problémoch, umožňujeme im zapájať
sa do života MŠ formou projektov, spoločných aktivít počas prevádzky
i v popoludňajších hodinách formou pracovných a športových popoludní,
súťaží, vychádzok do prírody− opekačka Dubník pri príležitosti MDD,
výletov, napr. ZOO, Cvičenie rodičov s deťmi, karneval...

− zabezpečujeme hygienicky a esteticky vhodné prostredie s dosta−
točným množstvom hračiek a účelových pomôcok potrebných pre vý−
chovno−vzdelávaciu činnosť

− venujeme individuálnu starostlivosť talentovaným deťom, zabezpe−
čujeme výuku anglického jazyka (výtvarná výchova− zapájame sa do
výtvarných súťaží, v mesiaci marec súťaž v recitácii a speve „Ako sa
rodia talenty“),

− prezentujeme MŠ a mesto na súťažiach, zúčastňujeme sa na kul−
túrno−spoločenských podujatiach

− spolupracujeme s ostanými inštitúciami v meste, napr. Mestská
polícia− 1. jún MDD− ukážka práce MP deťom, projekt „Bezpečko“, CVČ−
Mikuláš, návšteva enviromentálneho kútika, vychádzky do prírody, ZUŠ−
vianočné koledy, výchovné koncerty...

V záujme skvalitnenia práce a zvyšovania úrovne MŠ chceme touto
cestou osloviť širokú rodičovskú verejnosť k väčšej angažovanosti pri
organizovaní a účasti na brigádach zameraných na zlepšenie technické−
ho vybavenia a skrášlenie prostredia MŠ slúžiaceho na spríjemnenie
pobytu Vašich detí.

Významnou mierou prispieva ku skvalitneniu výchovno−vzdelávacej
práce i občianske združenie, ktoré pôsobí pri MŠ pod názvom Rodičov−
ské združenie „Zdravá škôlka“ pri IV. MŠ. RZ je poberateľom príspevku
2% z daní a tieto prostriedky využíva na podporu akcií organizovaných
v MŠ, nákup hračiek a učebných pomôcok pre deti a vybavenie det−
ských ihrísk a športovísk v exteriéri MŠ.

Elena Sládková, riaditeľka MŠ

Oznámenie o zápise do Materskej školy Zdravá a hravá materská škola
„Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná,

všetkých nás sa to týka“                                   J.A. Komenský
Ranné detstvo je najdôležitejším obdobím v živote dieťaťa. Kladú sa v

ňom základy pre ďalšie obdobia a preto je materská škola pre dieťa
dôležitá a nezastupiteľná.

Adekvátna predškolská edukácia zlepšuje kvalitu života detí a to
tým, že napomáha detskej osobnosti, ich vzdelávacieho potenciálu s
dlhodobými účinkami ich celkovej výkonnosti. Cieľová a hodnotová
orientácia predškolskej výchovy vychádza z osobnostného rozvoja
dieťaťa a predpokladu, že každé dieťa má aktívny podiel na svojom
osobnostnom raste. Dôvodom na uplatňovanie princípu aktivity dieťaťa
vo výchove a vzdelávaní v MŠ je aj skutočnosť, že dnešné dieťa je
čoraz viac vystavované pasívnemu prijímaniu poznatkov: napríklad aj
v dôsledku každodenného dlhotrvajúceho sledovania televízie, prípad−
ne sedenia pri počítačových hrách.

Snahou učiteliek na Hurbanovej 153 v Starej Turej je usporiadať den−
né činnosti tak, aby sa život detí v MŠ stal radostný, zaujímavý, príťaž−
livý, aby sa deti k novým poznatkom dopracovali vlastnou aktivitou a
prostredníctvom zážitkového učenia, aby sme u detí vypestovali zákla−
dy zdravého životného štýlu i v rámci projektu „Škola podporujúca zdra−
vie“. Pani učiteľky k dosiahnutiu spomínaného cieľa pripravujú veľa zau−

jímavých aktivít. Z nich aspoň niektoré: športová olympiáda, cvičenie na
náradí, s náčiním v interiéri MŠ, zvieratká športujú− to sú všetko aktivity
s rodičmi popoludní. 23.10.2007− 11.12.2007− predplavecká príprava v
plavárni v Myjave; turisticko−branná vychádzka do sušiarne ovocia v
Miškech dedinke, na Dubník; zimné popoludnie spojené s otvorenou
hodinou; beseda s významnou osobnosťou o zdraví a športe s horolez−
com Dodom Kopoldom, námorníkom Pepom Tomanom a iné.

Neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu je aj osobná hy−
giena a zdravé stravovanie (zdravá výživa), ktorého význam pani uči−
teľky podčiarkli aktivitami ako:

− návšteva stomatologickej ambulancie p. MUDr. Halinára, kde Mgr.
Kučerová− zdravotná sestra zaujímavou formou predstavila deťom kreslo
a zdravotnícke pomôcky v stomatológii; deti potešil darček vo forme
detskej zubnej pasty.

− divadielko so zdravotnou tématikou na tému Zuby s názvom „Pre−
čo vlk šušľal“, ktoré spracovala p. uč. D. Tomanová a spoločne s p.
uč. Záhorovou, Sadloňovou, Potfajovou a Bunovou zahrali deťom z
obidvoch MŠ.

− Prednáška „Zdravé ďasná“ z „Denta Alarm a Kolektív OZ“, ktorú
nám predniesla p. Soňa Bublavá spojená s praktickou ukážkou správ−
neho čistenia zubov.

Bohaté zážitky deti vyjadrili vo svojich výtvarných prácach. Už za I.
polrok sme sa zapojili do viacerých výtvarných súťaží s celosloven−
skou a medzinárodnou účasťou, čím sme reprezentovali predškolskú
výchovu MŠ Starej Turej.

− X. ročník výtvarnej tvorby detí v MŠ s celoslovenskou a medziná−
rodnou účasťou „Svet okolo nás“

− Akcia „Bezpečnosť predškoláka“, ktorú vyhlásila Komunálna pois−
ťovňa

− Výtvarná súťaž „Žitnoostrovské pastelky“ IX. ročník s medziná−
rodnou účasťou

Všetkým rodičom a priaznivcom predškolskej výchovy ďakujeme
za pomoc a spoluprácu a našim deťom pri zápise do ZŠ želáme veľa
zdravia a múdrosti.

Veď základy domčeka vedomostí sa všetky p. učiteľky deťom v
materskej škole snažili vybudovať čo najpevnejšie, aby ďalší pedagógo−
via mali v čom pokračovať pri budovaní nádherného domu s názvom
„ČLOVEK“.                     Dana Bahníková, učiteľka MŠ Stará Turá
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Vlastivedná monografia o meste Stará Turá
(2. doplnené vydanie)

V piatok 22. februára sa zišli na mestskom úrade všetci tí, ktorí boli
prizvaní k spolupráci na zostavovaní a tvorbe novej knižnej monografie
a našom meste.

Vlastivedná monografia o meste Stará Turá, vydaná v r. 1983 ná−
kladom 5000 výtlačkov, splnila v danom čase a daných podmienkach
svoj účel. Avšak nová doba, nové zdroje a podnety pre ďalší výskum,
ale i čas− práve 25 rokov od jej vydania− si priam vyžaduje druhé,
doplnené vydanie, ktoré zohľadní nové skutočnosti a svojim obsahom
a prevedením bude zodpovedať súčasnej dobe.

Verím, že už príprava knihy o Starej Turej zaujme všetkých tých,
ktorým záleží na nových objektívnych informáciách, preto tvorcovia
publikácie uvítajú každú novú informáciu v ústnej i písomnej podobe,
fotografiu, či iný dokument z histórie nášho mesta. V roku 2008 by sa
malo dielo písať, budúci rok by mal byť rokom jej výroby.

Obsahová koncepcia vlastivednej monografie v skrátenej podobe:
1. Príhovor primátorky mesta Stará Turá
2. Úvod. Informácie o stave problematiky z pohľadu minulosti

i prítomnosti...
3. Prírodné podmienky− poloha, teplota, zrážky, geológia

a hydrogeológia, flóra, fauna
4. Osídlenie vo svetle archeologických nálezov
5. Od prvej písomnej zmienky (1392) po zánik feudalizmu
6. Remeselná výroba: remeslá, cechy, manufaktúry, privilégiá
7. Trh, obchod, jarmoky, privilégiá, podomový obchod, bryndziarska

výroba
8. Stará Turá a revolučné roky 1848− 1849
9. Stará Turá medzi dvoma svetovými vojnami.

10. II. sv. vojny, SNP, Slovenský štát, židovská otázka, utečenci,
oslobodenie...

11. Hospodársky rozvoj St. Turej po II. svetovej vojne, moderná
výstavba mesta

12. Iné zaujímavosti z minulosti a prítomnosti .
13. Náboženské pomery v meste
14. Vývoj školstva v Starej Turej− cirkevné, židovské, štátne
15. Zdravotníctvo− minulosť a súčasnosť (epidémie, ľudové

liečiteľstvo...)
16. Liečenie domácich zvierat – zverolekári, pôsobnosť, mená
17. Sociálna starostlivosť− domáca, útulky pre deti a dospelých, ubytovne...
18. Lekárne, lekárenské služby− minulosť a súčasnosť
19. Pošta, poštové služby, poštové spojenia Starej Turej s okolím,

druh prepravy...
20. Záujmové spolky a organizácie: športové, záujmové, kultúrne,

cirkevné, iné...
21. Významné historické objekty, kostoly, kaplnky, kalvária, sochy,

pomníky, pamätníky
22. Významné osobnosti mesta− rodáci i tí, ktorí v meste pôsobili
23. Naše mesto v umení− v krásnej literatúre, vo fotografii,

vo výtvarnom umení...
24. Periodická tlač, vychádzajúca v našom meste− minulosť,

súčasnosť
25. Reč, nárečie, príslovia, porekadlá, nárečové slová, ukážky

rozhovorov.
26. Zachované povesti o Starej Turej
27. Duchovná a hmotná kultúra− ľudová kultúra, folklór, tance, jedlá,

hry, zvyky a obyčaje
28. Chotáre, miestne názvy kopaníc, lesov, lúk, pasienkov, vodných

tokov, studničiek...
29. Názvy ulíc a miestnych častí− história a súčasnosť, zdôvodnenie
30. Osobitné etnické skupiny− Rómovia, Židia, Bulhari...Ich život,

zvyklosti, jazyk...
31. Heraldická a lexikologická symbolika, symboly mesta− história

a súčasnosť, ocenenia
32. Miestne úrady − obecný, miestny národný výbor, mestský úrad,

ich predstavitelia
33. Pohostinské, reštauračné, hotelové a rekreačné zariadenia a služby
34. Rozvoj mesta po roku 1989− hospodársky, kultúrno− spoločenský...
35. Bibliografia vo vzťahu k Starej Turej − encyklopédie, samostatné

publikácie, články
36. Stručná charakteristika mesta a jeho okolia v jazyku anglickom,

nemeckom a ruskom
37. Register − menný, miestny
38. Zoznam autorov textov, fotografií...
39. Príslušné údaje charakterizujúce publikáciu (tiráž)

Ján Mikláš
Kontakty a informácie: 032/ 746 1615, 0905 446984, fax: 776 4276,

media@staratura.sk

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom informuje

ZÁUJEMCA O ZAMESTNANIE (ZoZ)
Záujemca o zamestnanie je občan, ktorý si hľadá zamestnanie

alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských
služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchá−
dzačom o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti
(z.č. 5/2004 Z.z.) To znamená, že ide o zamestnaného občana, ktorý
si hľadá iné zamestnanie s využitím odborných poradenských slu−
žieb príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zaradenie ZoZ do evidencie
Občan môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestna−

nia na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti
(osobne, telefonicky), na ktoromkoľvek alebo na viacerých úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny súčasne.

Do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade práce, sociál−
nych vecí a rodiny sa občan zaradí odo dňa podania žiadosti.

Práva ZoZ
Úrad poskytuje ZoZ bezplatne:
· informácie o voľných pracovných miestach v SR a zahraničí a

možnostiach ich vyhľadávania,
· informácie o možnostiach vzdelávania a prípravy pre trh práce,
· informácie o aktívnych opatreniach na trhu práce,
· informačné a odborné poradenské služby.
Úrad zabezpečí ZoZ po splnení zákonom stanovených podmie−

nok:
· účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce zabezpečených

úradom,
· preplatenie časti cestovných výdavkov pri hľadaní zamestna−

nia a účasti na určených aktívnych opatreniach na trhu práce.
Bližšie informácie pre záujemcov o zamestnanie poskytnú ochot−

né pracovníčky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom
Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 40, (žltá budova) prízemie č.
dverí 004, tel. 7740735 alebo internet www.upsvarnm.sk

Ing. Judita Jakubeová
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti

POÏAKOVANIE
Touto cestou by som chcela zo srdca poďakovať zdravotnej

sestre na ortopedickej ambulancii – p. Valike, ktorá ma koncom
januára pri návšteve ambulancie upozornila, že mám pri zdra−
votnej karte priloženú obálku s finančnou hotovosťou a ochotne
mi ju vrátila. Keďže nepatrím medzí tých, ktorým peniaze nechý−
bajú, bola som veľmi rada, že ma na to upozornila. Ešte stále
žijú medzi nami ochotní, ale hlavne čestní ľudia.

P. Valike prajem veľa úspechov nielen v pracovnom ale aj v
osobnom živote.

Ešte raz VĎAKA p. Valika!                                            V.N.

Vyèistili ihrisko
Keď tak pozerám z okna alebo prejdem okolo detského

ihriska na Štefánikovej ulici, vidím čo všetko je tam porozha−
dzované: rôzne fľaše, papier a iný odpad. Znečistia to tí, ktorí
si tam idú nielen posedieť, ale i niečo vypiť, pofajčiť... Ale stal
sa aj opak: bola nedeľa 3. 2. a na ihrisku sa pohybovali ne−
jakí chlapci. Prekvapilo ma, že zberajú na ihrisku odpad. Vy−
šiel som za nimi a videl som, ako na kôpky ukladajú pozbe−
rané sklené a plastové fľaše, drevo a ďalší odpad, ktorý po−
tom zaniesli do najbližších kontajnerov. Nikto im to nekázal,
ihrisko vyčistili sami, z vlastnej iniciatívy...Boli to žiaci našej
ZŠ− Černáček (5. C) a Jedinák (3. A) zo ZŠ na Komenského
a Gajdošík (5. B) a Kubišová (1. B). Určite si za tento skutok
zaslúžia pochvalu!!!                                                     −ký−
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Pozývame Vás do kina
Naši filmoví fanúškovia určite zaregistrovali skutočnosť, že kino Ja−

vorina bolo v mesiacoch január a február mimo prevádzky. Po viac ako
40−tich rokoch prišiel čas na obnovu veľkej sály. V marci privíta milovní−
kov filmového plátna v novom šate. Veľmi by smi si priali, aby ich bolo čo
najviac. Rok 2007 bol totiž pre naše kino veľmi nepriaznivý. Aby som
Vám priblížila situácia, zoberiem si na pomoc čísla. V roku 2007 sme
premietli 43 filmov, 15 bolo pre nezáujem zrušených. Návštevnosť bola
1618 divákov, čo predstavuje priemer na 1 film 27 divákov. Najúspeš−
nejším filmom bol Harry Potter a Fénixov rad s návštevnosťou 133 divá−
kov. Celoročné hrubé tržby boli 90.286 Sk. Po odpočítaní požičovného
za filmy a prevádzkových nákladov kina sa vôbec nedá hovoriť o zisku.
Pre porovnanie v roku 2006 naše kino navštívilo 3814 divákov s tržbou
219.268 Sk, k čomu prispeli kultúrne poukazy žiakov a pedagogických
pracovníkov. Vďaka ním bol rok 2006 mimoriadne úspešný pre všetky
kiná zaregistrované v tomto projekte. Kiná Slovenska navštívilo o viac

ako 1 milión divákov oproti roku 2005 a tržby boli najvyššie od roku
1990. Pre nás je potešiteľné, že Ministerstvo kultúry SR sa i v roku 2008
rozhodlo vydať kultúrne poukazy i keď nižšej hodnoty a s obmedzením
použitia. Celková hodnota bude 150 Sk (6 ks á 25 Sk). Do kina bude
možné použiť len 1 poukaz v hodnote 25 Sk, ostatné na kultúrne akcie.
Budeme sa snažiť zabezpečiť i kvalitné kultúrne programy pre deti a
mládež, aby poukazy mohli u nás použiť. Naše služby sa snažíme skva−
litňovať a prilákať čo najviac divákov. Prichádzame s novinkou, kedy
chceme zvýhodniť našich stálych zákazníkov. Po zakúpení 10 vstupe−
niek na rôzne filmy, 11. návšteva v kine bude bezplatná. Bližšie informá−
cie získate a permanentku obdržíte na sekretariáte a u pokladníčky kina.
Držiteľom preukazu ZŤP naďalej poskytujeme 50% zľavu.

Milí diváci, chceme Vám i naďalej zabezpečovať kultúrne vyžitie vo
forme kvalitných filmov, umiestnených na popredných miestach rebríč−
ku návštevnosti. Vo veľkej miere však bude závisieť od Vás, akým
smerom sa bude naše kino uberať. Či svojou návštevnosťou prispejete
k rozvoju kina, alebo aj naše kino bude nasledovať viaceré slovenské
kiná a jeho brány sa navždy zatvoria.                     Eva Adámková

BELETRIA
Gillerová K.: Neodchádzaj
Nagyová−Džerengová P.: Nepýtaj
sa, kde som
Dán D.: Červený kapitán
Fartelová M.: Chuť lesných jahôd
Deverauxová J.: Prvý dojem (ne)
klame
Bradfordová B.: Dynastia
Willettová M.: Rodinné sídlo
Fieldingová J.: Cesta šialenej rieky

Fieldingová J.: Až na DNO
Quicková A.: Láska na druhý pohľad
DETSKÁ LITERATÚRA
Šulajová Z.: Džínový denník
Cabotová M.: Princezná pozýva
Kol.: Predškoláci malí žiaci
Kol.: Zabavme sa s Macom Pacom
Kol.: Po stopách vĺčika, medvedíka
a jelenčeka
Kol.: Po stopách lišiačika, veveričia−
ka a zajačika

Kino Javorina
Program na marec 2008

Streda 5. marca 19.00 h
GYMPL

Česká komédia o študentoch, učiteľoch, rodičoch a grafiti. Hrajú: To−
máš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Jiří Schmit−
zer, Milan Šteindler, Zuzana Bydžovská, Tomáš Hanák, Jan Kraus,
Ivana Chýlková.
Vstupné: 59 Sk 105 min. MP od 12 rokov

Streda 12. marca 19.00 h
MEDVÍDEK

Česká komédia od tvorcov úspešných Pelíškov a Pupenda, tentoraz o
svete, v ktorom je ženský princíp silnejší ako mužský, mäkké je silnej−
šie ako tvrdé a voda je silnejšia ako kameň. Hrajú: Aňa Geislerová,
Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Zuzana
Fialová, Nataša Burger, Jiří Menzel a iní. Réžia: Jan Hřebejk.
Vstupné: 59 Sk 98 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 16. marca 17.00 h
PÁN VČIELKA

USA animovaná komédia. Bary B. Benson je včela, ktorá študuje na
vysokej škole a jej osamotený život sa riadi heslom: med je to najdôle−
žitejšie. Český dabing.
Vstupné: 59 Sk 86 min. Mládeži prístupný

Streda 19. marca 19.00 h
SAW IV

USA horor. Po vražde detektíva Kerryho pomáhajú agenti FBI vo vý−
službe detektívovi Hoffmanovi rozlúštiť hádanku poslednej Jigsawovej
hry.Veliteľ zásahovej jednotky Rigg sa sám ocitne vo vnútri smrteľnej
hry a má len hodinu a pol, aby sa dostal cez vražedné pasce. Hrajú:
Sobin Bell, Costas Mandylor, Scot Paterson, Betsy Russell. České
titulky.
Vstupné: 59 Sk 95 min. MP od 12 rokov

Streda 26. marca 19.00 h
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Francúzsko, Španielsko, Nemecko. Európsky veľkofilm s rekordným
rozpočtom 80 miliónov eur, s hereckým obsadením z ôsmych krajín,
pre ktorý bol postavený 280 metrový štadión, dva paláce a galská
dedina. Hrajú: Gerard Depardieu, Clovis Cornillac, Alain Delon, Claudia
Cardinale, Jean−Piere Cassel, Adriana Sklenaří− ková−Carembeu, Zi−
nédine Zidane, Michael Schumacher, David Beckham. Český dabing.
Vstupné: 59 Sk 120 min. MP od 12 rokov

Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje
− Vás pozýva na koncert HONZU NEDVĚDA s kapelou dňa

21. apríla 2008 o 18.00 hod. Vstupné: 190 a 220 Sk

− Dom kultúry Javorina a členky klubu paličkovanej čipky Vás
pozývajú na výstavu Krása v paličkovaní, ktorá bude nainštalo−
vaná v kaviarni DK Javorina 9.−15.3.2008. Vernisáž výstavy
9.3.2008 o 14.00 hod. Počas pracovných dní bude výstava otvo−
rená od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 17.00 hod.

− organizuje autobusový zájazd do činohry nového SND v
Bratislave dňa 2. mája 2008 na komédiu TAK SA NA MŇA PRI−
LEPILA. Je to komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž roz−
hodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. Hrajú: Zuza−
na Fialová, Soňa Valentová, Monika Hilmerová, Gabriela Dzurí−
ková, Anna Maľová, Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Richard Stan−
ke, Ján Koleník. Vstupné+ doprava: 490 Sk

− organizuje dňa 25. apríla 2008 autobusový zájazd na vý−
stavu kvetov do Olomouca. Poplatok za dopravu: 230 Sk

− pripravuje zájazd do Poľska na 12. apríla, cena 350 Sk

Záujemci o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekreta−
riáte DK Javorina č.tel.: 7763366

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

tóny, strešný nosič, krídlo, metalíza. Cena 50 tis. Sk.  Tel:. 0905700304
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Matrièné okienko

Naši jubilanti

Smútočná spomienka
Dňa 15. marca 2008 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamička, babička a
prababička
Mária ZEMANOVIČOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 3.3.2008 uplynulo 20 rokov od tragickej smrti nášho
otca, dedka, pradedka
Juraja VRÁBLIKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína dcéra a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 3.3.2008 uplynie rok, čo nás náhle bez rozlúčky vo
veku 81 rokov navždy opustila mama, babička
Irena VREBOVÁ

S úctou a láskou spomínajú syn
a dcéra s rodinami

Smútočné poďakovanie
Nezomrel ten, kto žije v ľudských srdciach.
Ďakujeme týmto všetkým príbuzným, priateľom a zná−
mym, ktorí dňa 11.2.2008 odprevadili na poslednej ceste
môjho manžela, otca, starého otca, brata, švagra, kmot−
ra, krstného otca
Ivana SARKOCYHO,
ktorý nás opustil dňa 7.2.2008. Ďakujeme všetkým za
kvetinové dary a slová útechy, za rozlúčku ZPoZu a
všetkým, ktorí cítili s nami.                  Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 29.3.2008 si pripomíname 2. výročie úmrtia našej
milovanej mamičky, babičky, prababičky, svokry, tety a
švagrinej
Vilmy RÁCZOVEJ
A 1.4.2008 31. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka,
svokra a brata

Štefana RÁCZA.

S úctou a láskou spomínajú dve dcéry
a traja synovia s rodinami

Smútočné poďakovanie
Odišiel tíško, prestalo srdce biť,
hoci sa mu chcelo tak veľmi žiť.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, pria−
teľom, susedom a známym, ktorí dňa 2.1.2008 odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, dedka
a pradedka
Štefana KUČERU,
ktorý nás navždy opustil 22.12.2007 vo veku 75 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary
a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Ťažko nám bude bez Teba, smutno všetkým,
už nič nebude také ako bolo predtým.
Dňa 21.1.2008 nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec, svokor a švagor
Milan SLEZÁK
z Topoleckej vo veku 66 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a su−
sedom, ktorí ste ho prišli odprevadiť na poslednej ceste,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manželka Oľga, syn Marek s manželkou,
vnučky Marika a Lenka a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse−
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou
mamičkou, babičkou a prababičkou
Paulou POLÁČKOVOU,
ktorá nás opustila 6. februára 2008 vo veku 95 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. farárovi Mgr. Vařákovi
a Mgr. Vierke Biesikovej. Všetkým ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.   Synovia a dcéry s rodinami

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Vanessa Kozáková Stará Turá 3, Kristína Michalcová Stará

Turá 476, Nicol Líšková Stará Turá 3265, Lukáš Kuka Stará
Turá 356, Marek Redaj Stará Turá 265, Sofia Krajčíková Stará
Turá 537, Lukáš Otáhal Stará Turá 3154, Matilda Pašková Sta−
rá Turá 562, Simona Biesová Stará Turá 634

ROZLÚČILI SME SA
Milan Slezák Stará Turá 2106, Anna Novomestská Stará Turá

487, Ivan Sarkocy Stará Turá 149, Peter Kubiš Stará Turá, Pav−
lína Poláčková Stará Turá 1617

V mesiaci MAREC 2008
70.r. − Jozef ONDREJKA, Františka TICHÁ, Ján KLIMÁČEK,

Emil MADRO, Mária DURCOVÁ, Jozef JEŽO,
Anna BUKOVČANOVÁ, Rozália LINDTNEROVÁ

75.r. − Kazimír REMENEC, Zdenka MACHAJDÍKOVÁ
80.r. − Mária KAŇKOVÁ, MVDr. Pavel LABÁTH
81.r. − Ján MALEK, Irma PÚDELKOVÁ, Mária SVITKOVÁ
82.r. − Irma DURCOVÁ, Mária GALBAVÁ, Karol KOVÁČ,

Mária DURCOVÁ
83.r. − Ružena EĽKOVÁ, Anna DURCOVÁ, Anna BENOVÁ,

Jozef PETRÁŠ
84.r. − Anna RIGANOVÁ
85.r. − Anna HVOŽDAROVÁ
86.r. − Emília VRÁBLOVÁ
87.r. − Mária GALBAVÁ
89.r. − Štefan KOBZA, Anna HARGAŠOVÁ
91.r. − Anna SADLOŇOVÁ
94.r. − Emília LYSÁ

INZERCIA
Predám na katolíckom cintoríne trojitú ohradu, prázdnu.

Na peknom mieste. Cena dohodou. Č. tel. 0908/884538

Smútočná spomienka
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami.
Ale v našich srdciach ostaneš navždy s nami.
Dňa 17.3.2008 si so smútkom v srdciach pripomenieme
1. výročie úmrtia nášho otca, deda a brata
Františka NAVRÁTILA.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou deti Vladka, Monika, Gabika a Vlasťo, zaťovia

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

Spomíname...
na dni tragédie v našich osadách Hlavina a Nárcie... Pred

63 rokmi boli nemeckými vojakmi zastrelení otec Martin Kostel−
ný, jeho syn Pavol a 16−ročný Michal Medňanský.

Zároveň si pripomíname 20. výročie smrti Juraja Vráblika,
ktorý tragicky zahynul pri dopravnej nehode pri kladení ven−
ca v osade Hlavina.

Základná organizácia SZPB Stará Turá
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Na konci minulého roka pripome−
nuli sme si 20. výročie jeho úmrtia

Ako pacienti poznáme veľa le−
károv. Mnohých ako odborníkov
oddaných svojmu povolaniu. Pat−
ril medzi nich aj staroturiansky
rodák MUDr. Ján Hnilica, po pras−
lici Galbavý.

Najprv ako zdravotník, potom ako
lekár bol verný myjavskej nemocni−
ci tri desaťročia. A bol by i dlhšie,
nebyť jeho tragického skonu, od kto−
rého v minulom advente uplynulo
dvadsať rokov. Predčasne odišiel
ako vyhľadávaný praktik chýrnej
nemocnice, ale i zodpovedný man−
žel a otec troch detí. Známy bol v
rodisku, na Myjave, v Brezovej pod
Bradlom a na Záhorí. Venované sú
mu preto moje nasledujúce riadky.

Boli sme deti vojny. Rovnaký roč−
ník narodenia, spolužiaci v základ−
nej i strednej škole. Dva drevené ploty
oddeľovali naše dvory. O guľky sme
hrávali pred bránami dvorov, „bojo−
vali“ ako Rusi a Nemci v humnách a
Čvirikéch uličke. Túlali sa Priekopou
medzi Zemanovým a Michaličkovým
mlynom i Drahami nad Pivnicou. Liezli
na skalku za Gátom, behali po Hni−
líkoch, Trávnikoch a v Kujanovci. Boli
sme prví na „Palčekovém“, keď tam
havarovalo lietadlo. Zem predkov
sme spoznávali bosými nohami a do−
týkajúcimi rukami. Preciťovali sme jej
vôňu i farebnosť. Plávali sme na sta−
ve Kostolníka za Drahami, ktorý bol
plný rýb. „Korytovali“ sa v splave
vyregulovaného potoka Tŕstie a ak−
robaticky skákali do bazéna kúpa−
liska Javorina. Pozorovali sme vý−
chody a západy Slnka, sledovali let
vtákov smerom za Javorinu, spo−
znávali hodnoty kolobehu života i
plynúceho času... Tak sme doras−
tali a poslúchali či neposlúchali, lebo
určite sme neboli poslušnými syn−
mi podľa úskostlivých predstáv ro−
dičov. Ani sme namohli byť, lebo
sme boli zvedaví a vyskúšať chceli
aj to, o čom už dospelí vedeli, že
skúšať nehodno.

Po komunistickom prevrate sme
už hrávali aj gulečník v zadnej miest−
nosti znárodneného Hnilicovho hos−
tinca, ktorý štamgasti aj naďalej
volali „U Petra“. Tajne sme tam čí−
tali zakázané Rodokapsy a knihy
od Karla Maya, ktoré zháňal Janko.
Kamaráti sme ho potom pokrstili
druhým menom Apač, neskôr vy−
lepšeným na Apuka či Apuš. Prvé
tanečné zábavy, hoci Apač tancom
pohŕdal, absolvovali sme na Dubní−
ku, ktorý bol v rokoch nášho do−
spievania vyhľadávaný rekreanta−
mi z celého Československa.

Skutočný život však nebol zá−
bavou a v jeho krútňavách sme
veľmi rýchlo zistili, aké neľahké bolo
(v tých päťdesiatych rokoch 20. sto−
ročia) realizovať plány a sny. Hlav−
ne keď sme nemali ten správny
triedny pôvod, pre ktorý nám ani
škola nedokázala pomôcť zahnať čo
len chmáry vlastnej skepsy. Mimo−

riadne ťažké to mal Janko, lebo
chcel študovať medicínu, po čom
túžil od detstva. Dnes už len málo−
kto vie, že Hnilica pod tlakom do−
mácich funkcionárov a ustrašených
pedagógov novomestskej jedenásť−
ročenky (vtedajšia atrapa gymná−
zia), prepadol na návrh predsedu
maturitnej komisie. To preto, aby
nemohol na univerzitu, kde už štu−
doval jeho brat Peter. Apač sa však
nevzdal. V najbližšom termíne skúš−
ku urobil už ako nekvalifikovaný la−
borant myjavskej nemocnice. Potom
diaľkovo absolvoval strednú zdra−
votnú školu. Po doporučení vlast−
ným pracoviskom, prihlásil sa na
lekársku fakultu. Prijali ho v Koši−
ciach, kam odcestoval už ako man−
žel a otec syna Andreja.

Po neľahkých šiestich rokoch sa
s diplomom promovaného lekára
vrátil medzi kolegov, ktorí ho tak
výrazne podržali. A myjavskému
špitálu zostal verný až do konca
života. Zdravotná sestra Viktória
Böhmanová, ktorá s ním pracovala
v začiatkoch medicínskej praxe,
spomínala, že ju „služba s týmto
vzácnym človekom uspokojovala,
lebo bola preteplená jeho hlbokoľud−
ským vzťahom k nemocným v du−
chu Hippokratovej prísahy, a ako−
koľvek náročná, ju neunavovala, ale
povznášala.“ Aj ja som mal to šťastie
v nešťastí stretnúť sa s MUDr. Hni−
licom ako pacient. Bolo to polroka
pred jeho tragickým skonom, kedy
mi diagnostikoval srdcový infarkt a
nasadil liečbu. Ležal som v prvý
nemocničný víkend ešte na izbe in−
tenzívnej starostlivosti. V nedeľu, vo
večerných hodinách, ma Janko
mimo službu navštívil. Len krátko
predtým sa vrátil z pohrebu v Čá−
čove. Položil ruku na moju a opýtal
sa stroho: „Ako ti je, Pepo?“ „Dob−
re, Apuš“, odpovedal som. To bol
celý dialóg, ktorý sa medzi nami
odohral. No to teplo kamarátovej dla−
ne som cítil ešte dlho. A keď ma
prepúšťali z nemocnice, povedal mi
na rozlúčku: „Naľakal si ma vtedy,
dávaj si pozor, žiadne nerváky!“
Znelo to od neho neobyčajne úprim−
ne, ľudsky. Kým som sa mu stačil
poďakovať, už sa svojím typicky
„vážnym“ krokom ponáhľal za ne−
odkladnými povinnosťami.

Janko Hnilica sa rád vracal do−
mov do Starej Turej. Miloval ju a bol
udržiavateľom jej ducha i tradícií. Keď
rodičovský dom asanovali, kúpil a
zreparoval chalupu v Drgonovej
Doline, v kopanici, ktorá organicky
zapadá do jeho rodiska. A stal sa v
nej bratom, ujom či synom každé−
mu osadníkovi. Permanentne sa tam
vracal a trávil všetok voľný čas. Ex−
kluzívne dovolenky ignoroval, čo sa
zdalo mnohým divné. Ja som jeho
záľubu využíval na časté návštevy
a rozhovory. Nechýbali spomienky
na detstvo i školu, pomaturitné stret−
nutia. Nikdy a v ničom neprejavoval
trpkosť nad zlom, ktoré prežil. Vždy

myslel do budúcnosti. Plánov a sta−
rostí mal veľa.

Na poslednej rozlúčke s ním na
staroturianskom cintoríne som sa
nezúčastnil. Bol som ešte v stave
tzv. „práceneschopnosti“, o ktorej
prvý doklad paradoxne mi vystavil
práve zosnulý. V prejavenej sústrasti
nemocnici i pozostalej rodine som
napísal: „Odišiel vzácny lekár a člo−
vek, ktorý bol vždy k dispozícii cho−
rým, rodine, kolegom a priateľom.
Charakterizovala ho srdečnosť, ne−
zištná pomoc, humor a múdrosť. Mal
originálnu žilku internistu, ale celý sa
venoval menej atraktívnej diabetes.
Budoval svoju poradňu pre pacien−
tov, riadiac sa vedomím hodnôt a
nikdy nie osobnými či pragmatický−

SPOMIENKA NA LEKÁRA – HUMANISTU

MUDr. Ján Hnilica (8.8.1940 – 5.12.1987)
mi záujmami. Rozhovor s trpiacimi
považoval za dôležitý terapeutický
spôsob. Nepúšťal sa do zbytočných
sporov, lebo si cenil čas na pozitív−
ny program. V zásadných profesio−
nálnych otázkach vedel vždy zaujať
rigorózne stanovisko. Medzi kolegami
udržoval „homeostázu“ v názoroch
zúčastnených strán... Medicína bola
jeho životnou láskou, mal z nej veľa
radosti. Nestaral sa o hmotné stat−
ky, či pocty. Najviac si vážil uznanie
od pacientov, ktorým pomohol. Tešil
sa však veľmi ticho, akoby nezú−
častnene. O to väčšia je však bo−
lesť z jeho náhleho odchodu. Česť
jeho pamiatke!“

Peter Uhlík
Brezová pod Bradlom

Na Slávnostiach bratstva Če−
chov a Slovákov na Javorine v
uplynulom roku (29. 7. 2007) pod−
písali mestá Kunovice a Stará Turá
dohodu o vzájomnej spolupráci.
Hoci ubehlo od tohto významného
aktu iba niekoľko mesiacov, kon−
takty a spolupráca sa rozvíjajú veľ−
mi intenzívne. V minulom mesiaci
navštívili pedagógovia našej ZŠ
kolegov v Kunoviciach na podujatí
„Deň otvorených dverí“ (sobota 9.
2. 2008). Delegácia nášho mesta
(MsÚ, DK Javorina a ZUŠ) nav−
štívila 13. februára radnicu v Ku−
noviciach. Počas rokovania sa pre−
brali aj možnosti podávania budú−
cich spoločných projektov na čer−
panie finančných prostriedkov z EÚ
a dohodli konkrétne spoločné pod−
ujatia v priebehu tohto roka, ktoré
určite pocítia a uvítajú aj občania

týchto miest. Jedno z nich sa usku−
toční už 8. marca – seniori z Ku−
novíc navštívia náš klub dôchod−
cov a to, že sa obidve strany na
stretnutie tešia, o tom niet pochýb.

Ďalšie kontakty a vzájomne pro−
spešná spolupráca budú aj na jed−
notlivých inštitúciach, spolkoch, or−
ganizáciach, prebrali sa konkrétne
podmienky účasti hasičov na súťaži
v Kunoviciach i v Starej Turej.

V Kunoviciach sa v tomto roku
uskutočnia aj podujatia, ktoré zauj−
mú aj našich obyvateľov, napríklad
Jazda kráľov a majstrovstvá re−
publiky v balónovom lietaní. V po−
nuke je aj možnosť letu v balóne,
zoskoku padákom i vyhliadkové−
ho letu lietadlom.

O jednotlivých možnostiach vás
budeme postupne informovať.

Ján Mikláš

Úspešný rozbeh...

Každý z nás je rád keď je ob−
darovaný, keď si naňho niekto spo−
menie. Ale oveľa príjemnejší pocit
je obdarovať iného alebo pomôcť
niekomu keď to potrebuje. A práve
teraz môžeme pomôcť všetci a
nebude nás to stáť nič naviac − roz−
hodnime o použití 2 % z našich už
odvedených daní za rok 2007 pre
naše deti a pre tých, ktorí sú na
pomoc odkázaní.

S týmto cieľom už niekoľko ro−
kov veľmi úspešne pomáha naša
Nadácia ŽIVOT, ktorá za posled−
né štyri roky podporila formou
programu malých komunitných
grantov rôzne aktivity detí v Starej
Turej sumou vo výške 902 tis. Sk.

Sme radi, že ste pochopili zmy−
sel a opodstatnenie činnosti nadá−
cie a za vašu doterajšiu podporu
vám úprimne ďakujeme.

Ak ste ochotní i v tomto roku
prispieť na rozvoj neziskových čin−
ností v našom meste v oblasti špor−

tu, kultúry, školstva, životného
prostredia či iných humanitných
akcií a prispieť k zlepšeniu života,
prosíme vás, aby ste vypísaním
vyhlásenia o poukázaní 2 % za−
platenej dane z príjmov fyzických
osôb, či daňového priznania prispeli
práve na účet nadácie.

Údaje o prijímateľovi Nadácie
ŽIVOT

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo: Nám. Dr. A.Schweitzera

194, 916 01 Stará Turá
IČO: 35630337. Právna forma:

nadácia
Veríme, že využijete túto mož−

nosť poukázania finančných
prostriedkov na naše aktivity, kto−
ré pripravujeme pre naše deti a
mládež. Budeme radi, ak odporu−
číte našu nadáciu i svojim známym,
podnikateľom ...

Ďakujeme.
Ing. Iveta Petrovičová

správca Nadácie ŽIVOT

Pomôžme staroturianskym deťom
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V treťom mesiaci sa dožíva de−
väťdesiatky pedagogička Hermína
Zatkalíková, rod. Chudíková. Na−
rodila sa 26. marca 1918 v Novom
Meste n.V., v rodine úspešného sta−
roturianskeho obchodníka Jána
Chudíka. Vo svojom krstnom liste
má otec ako povolanie uvedené
bryndziar a dobrozdanie o tom, že
si dobre počínal pri riadení výroby
v nagymarosskej syrárni. Spomí−
nal, že bryndziarstvu sa vyučil u
staroturianskych majstrov v „Kri−
váň−Detve“ (zrejme u Vagačovcov
v Detve, pozn. zost.). Spomínal
však aj pobyt v Sedmohradsku a
jeho úspešné účinkovanie v mlieka−
renskej výrobni v Nagymarosi. Aby
sa však mohla rodina zostať do
blízkosti rodného kraja, rozhodol sa
pre obchod, lebo bryndziarstvo ne−
bolo ani v širšom okolí. Keď bola
pani Hermína dvojročná, presťaho−
vali sa do Starej Turej a otvorili si
obchod neďaleko meštianky. Tu
vyrastala a trávila svoje rané det−
stvo. Zostalo jej v živej pamäti, ako
čečinou a slávobránou vyzdobená
Stará Turá vítala príchod T.G. Ma−
saryka (zastavil sa cestou na Bra−
dlo, pozn.zost.).

Chudíkovci sa v roku 1928 pre−
sťahovali do Trnavy, kde bolo vý−
hodou aj to, že vzdelanie pre ich
štyri deti stalo sa prístupnejším. Z
trnavského gymnázia odišla slečna
Hermína študovať na Českosloven−
ský štátny učiteľský ústav do Brati−
slavy. V roku 1937 sa stala učiteľ−
kou. Svoje učiteľské prázdniny pre−
žívala v Starej Turej, kde mala
množstvo príbuzných. Tam stretla
aj svojho budúceho manžela, Micha−
la Zatkalíka.

Michal Zatkalík pochádzal po ot−
covi zo starej učiteľskej rodiny. Jeho
otec aj starý otec boli učiteľmi v ne−
ďalekom Krajnom od roku 1834 až
do roku 1920. Avšak on a ani jeho
súrodenci učiteľmi neboli, a tak sa
Hermína Zatkalíková stala zároveň
pokračovateľkou tejto učiteľskej tra−
dície rodiny Zatkalíkovcov, na ktorú
mohla neskôr nadviazať ďalšia ge−
nerácia. A tak učiteľovanie u Zatka−
líkov má už 174 rokov a trvá do
súčasnosti!

Z matkinej strany Michal Zatka−
lík pochádzal z Nového Mesta n.
Váhom. Matka Vilma bola z rodiny
novomestského záhradníka Pavlíka.
Mali veľké záhradníctvo oproti že−
lezničnej stanici. Bývali tam s rodi−
nami tiež sestry manželovej matky:
Hermína Treská (manželka známe−
ho školského inšpektora Karola
Treského, ktorých dcéra Oľga bola
tiež učiteľkou – pozn. zost.), Oľga
Bálentová a Elena Straková. Dnes
na tomto mieste stoja paneláky.
Rodina Pavlíkovcov patrila medzi
najsilnejších novomestských evan−
jelikov. V tridsiatych rokoch minulé−
ho storočia zakúpila nový zvon pre
pristavenú vežu evanjelického kos−
tola.

Mladý pedagóg, Hermína Chudí−

ková, sa s dosiahnutým vzdelaním
neuspokojila. Chcela poznať viac.
Vybrala si Prírodovedeckú fakultu
UK v Bratislave, hoci rovnaký kva−
lifikačný stupeň by bola dosiahla aj
na Vysokej škole pedagogickej.
Chcela však ešte hlbšie poznať od−
bor, ktorý vyučuje. Preto ešte aj
dnes, ak sa téma rozhovoru k tomu
zvrtne, zrozumiteľne vysvetlí a po−
rozpráva o geomorfológii (geologic−
kom vývoji) Bielych Karpát alebo o
kvetene podjavorinského kraja
(téma jej diplomovej práce).

Mladí manželia odchádzajú na
Myjavu, kde Hermína Zatkalíková
pôsobí ako učiteľka na tamojšej
meštianke. V roku 1951 sa vrátili
späť do Starej Turej, kde bol Michal
Zatkalík pri zavádzaní programu vý−
roby lekárskej techniky vo vtedaj−
šom n. p. Presná mechanika. Stal
sa vedúcim cechu 3, v ktorom bola
celá táto výroba sústredená. Jeho
manželka Hermína v tom čase uči−
la postupne na základnej škole, v
odbornom učilišti a na priemyslov−
ke. K žiakom a svojim kolegom pri−
stupovala plná energie a optimizmu.
Svoje okolie dokázala nakaziť akti−
vitou. Preto nebolo pre ňu žiadny
problém postarať sa aj o päť mužov
v jej rodine. Okrem troch synov a
manžela, dvadsať rokov s ňou žil aj
jej otec. Najstarší Staroturania si
možno naňho spomenú. Do pamäti
sa im mohol zapísať tým, že chodil
výlučne v obleku s bielou košeľou
a s typickým tmavým motýlikom. Bol
výnimočne spoločenský založený.
Rád navštevoval svojich príbuzných
a tak celú Starú Turú prešiel od
dolného konca až po horný koniec
aj dvakrát denne.

Z čias pôsobenia v Starej Turej
si Hermína Zatkalíková spomína na
niektoré až humorné príhody, ktoré
zažila. Päťdesiate roky boli v škol−
stve poznamenané silným politic−
kým, protináboženským tlakom. V
Starej Turej bol vtedy známy prípad
dlhoročnej výbornej učiteľky, ktorej
doslova zo dňa na deň zakázali učiť
(bola to p. uč. Pavličková). O dvoch
ateistických akciách nám jubilantka
takto porozprávala: „Vedenie učiliš−
ťa nariadilo, aby sa na Veľký piatok
podával v jedálni pre žiakov rezeň.
Napriek tomu, že počas celého roku
rezne žiaci v jedálni nevideli, mnohí
z nich sa ich ani nedotkli. Rozhor−
čený riaditeľ učilišťa ihneď utekal za
učiteľmi, s tým, že na žiakov málo
pôsobia. A tak sa učiteľov začal vy−
pytovať čo jedli a čo budú jesť v
dnešný deň oni. Jeden učiteľ hovo−
rí, že jedol klobásku, druhý sa po−
chválil, že má so sebou údené mäso
a keď prišiel rad na mňa, do dverí
zborovne strčil hlavu môj malý syn
a hovoril: „Mama, čo budeme jesť?
Mak na tie slíže nedostať kúpiť“.
Prudký smiech, ktorý nastal, neu−
možnil, aby sa pokračovalo v pre−
došlom tóne. A hneď aj skončili vý−
čitky riaditeľa.“

Druhý príbeh, ktorý nám pani

Zatkalíková vyrozprávala, sa odo−
hral na vtedajšej Osemročnej stred−
nej škole (dnes ZŠ), kde prišla ko−
misia na čele s vedúcim Odboru
školstva ONV z Nového Mesta n.V.:
„Pred touto komisiou sa všetkým
kolegom roztriasli kolená, lebo išlo
o prežitie“, spomína pani Zatkalíko−
vá. „S prvou otázkou sa vedúci od−
boru obrátil na mňa: Súdružka Za−
tkalíková, ako by ste vy, ako príro−
dovedkyňa vysvetlili ženičke z ko−
paníc, že Boh neexistuje? Ja som
však bez obáv túto otázku vrátila
vedúcemu odboru a vyzvala ho, aby
nám on ukázal, ako presvedčiť túto
ženičku. Aby sa nezahanbil, pustil
sa do obsiahleho, ale nezrozumiteľ−
ného vysvetľovania. Keď skončil,
nebojácne som mu povedala, že jeho
vysvetľovaniu som nerozumela ani
ja, tak ako by to mohla pochopiť
nejaká jednoduchá žena z kopaníc.
Takto sa stal zo skúšajúceho skú−
šaný a navyše so zlým hodnote−
ním jeho odpovede. Toto zmiernilo
prístup komisie a zmenila sa aj na−
pätá atmosféra, ktorá tam dovtedy
vládla.“

V roku 1960 sa zo Starej Turej
rozšírila výroba lekárskej techniky
do Piešťan. Pri jej zavádzaní nechý−
bal ani Michal Zatkalík, ktorý odišiel
z funkcie vedúceho cechu 3 a stal
sa výrobný námestník riaditeľa ta−
mojšej Chirany. Jeho manželka ho
nasledovala. Odišla učiť na Gym−
názium v Piešťanoch. Nemala prob−

lém získať si sympatie študentov a
kolegov v novom prostredí. Jej ob−
ľúbenosť u študentov nebola zaprí−
činená tým, že nerada dávala zlé
známky, ale tým, že ich záujem do−
kázala sústrediť na predmety, ktoré
ona vyučovala. Rozumela mladým
ľuďom, a preto sa jej stávalo, že
prichádzali za ňou často do bytu,
keď cítili potrebu poradiť, alebo sa
podeliť o radosti zo svojich úspe−
chov. Prichádzali aj vtedy, keď už
bola na dôchodku a oni už mali dáv−
no po maturite. Jej žiaci sa dodnes
s ňou kontaktujú. Pred pár dňami ju
pomocou svojich vnukov vyhľadal
jej žiak, ktorého učila na svojom pr−
vom pôsobisku. Obaja sa veselo a
živo porozprávali o tom, ako to bolo
pred sedemdesiatimi rokmi, keď
Hermína Zatkalíková nastúpila na
učiteľskú dráhu.

Dnes žije v Piešťanoch. Okrem
jej kontaktov s kolegami, ktorých žije
stále menej, má nepretržitý záujem
o život svojho širokého príbuzen−
stva a príbuzenstva svojho nebo−
hého manžela, ktoré sa utešene roz−
rástlo. Mnohí z nich sú Staroturan−
mi.

Ku gratulantom k tomuto krás−
nemu životnému jubileu, ale i ku Dňu
učiteľov, s prianím ešte veľa, veľa
zdravia a pohody v kruhu svojich
najbližších, pripája sa i redakcia ča−
sopisu Staroturiansky spravodajca.

Zostavil
Ing. Gustáv Rumánek

PEDAGOGIÈKA HERMÍNA ZATKALÍKOVÁ

Zápis budúcich prváèikov
Dňa 6.a 7.2.2008 bolo zorganizované podujatie, na ktoré s očaká−

vaním čakali deti, ktoré nastúpia v septembri 2008 do prvého ročníka
ZŠ v Starej Turej.

Možno niektoré s obavami, niektoré odvážnejšie prišli, aby pri zápise
dokázali, že sú pripravení na tento vážny životný krok veľmi zodpoved−
ne. Úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky na školské lavice plnili s nad−
šením a dôsledne, takže sme z nich mali veľkú radosť. Dúfajme, že im
toto nadšenie a elán zostane a bude ich sprevádzať po celý školský
život. K zápisu prišlo 73 detí a z toho boli navrhnuté zatiaľ iba 4 odklady.

Ďakujeme rodičom a učiteľkám MŠ za prípravu detí do školy a
dúfam, že polrok, ktorý zostáva do začiatku nového šk. roka, im po−
môže ešte zdolať to, čo nestihli, a preto im prajeme v ich náročnej a
zodpovednej práci veľa úsilia a trpezlivosti. Dúfame, že šk. rok 2008/
2009 bude pre nás všetkých radostným a hlavne, že sa splnia všetky
očakávania rodičov, detí i učiteľov.

Dana Dingová, zást. školy
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K 63. výročiu partizánske−
ho boja v Cetune a tragédie ko−
paníc Nárcie a Hlavina.

Nemecké vojská sa pre plá−
nované zastavenie postupu fron−
tu na úbočiach Malých a Bielych
Karpát usilovali vytlačiť z tohto
územia partizánske oddiely, a
preto uskutočňovali protipartizán−
ske akcie s čoraz väčšou inten−
zitou. Prvý útok na Uhrov oddiel,
ktorý táboril na staroturianskej
kopanici Nárcie, uskutočnilo ne−
mecké vojsko už v noci na Nový
rok 1945, po čom sa oddiel stia−
hol do hôr Javoriny a postupne
sa premiestňoval na bošácke
kopanice. Tu došlo 6. februára
1945 k boju s nemeckou jednot−
kou, pri ktorom 4 nemeckí voja−
ci zahynuli, ale aj z partizánov
boli ťažko ranení Nikolaj Musil,
Milan Slávik a Michal Horák, kto−
rý 25. februára 1945 aj podľa−
hol.

Po návrate z bošáckych ko−
paníc sa Uhrovi partizáni iba
nakrátko usadili oddelene na
Dúbrave, U Kopcov a u Haruš−
tiakov, ale už 11. februára ich
prepadla nemecká jednotka. Tu
po troch nemeckých útokoch
zahynuli piati nemeckí vojaci a
niekoľko ich zostalo ranených. Z
partizánov zajali Pavla Jarábka,
ktorého pri ústupe zastrelili. Na
inom mieste zajali Jána Hreho−
ra z Hrušového a Milana Slávi−
ka zo Starej Turej a odviedli ich
na veliteľstvo. Tu sa Ján Hrehor
pokúsil vyslobodiť a utiecť, pri−
čom ho však zranili, dostihli a
prepichli bodákom.

Pripravovaný útok na sústre−
dené partizánske oddiely pod
Javorinou sa uskutočnil 13.
februára 1945. Nemecké vojsko
bolo vyzbrojené aj horskými ka−
nónmi, mínometmi a ťažkými
guľometmi. Boj sa viedol v
priestore kopaníc U Kopcov a u
Podfajov aj tak, že nemecké jed−
notky pochytali a hnali občanov
z týchto kopaníc pred nemecký−
mi vojakmi i v ohni viacerých za−
pálených stodôl a objektov! Mal
však za následok aj smrť via−
cerých nemeckých vojakov, me−
dzi nimi aj dvoch majorov, ale
aj ťažko zranených partizánov
Jozefa Svinkáska, Grigorija Bu−
liča, Frantička Bíma, Antona
Matúša, Jozefa Michailina, Ale−
xandra Davidova a ďalších 4
zranených Reptovho oddielu z

Brezovej pod Bradlom.
V polovici februára 1945 sa

do Moravského Lieskového pri−
sťahovala protipartizánska jed−
notka Abwehrgruppe 218 s kry−
cím názvom Edelweiss, ktorej
jadro tvorila skupina asi 20 ne−
meckých dôstojníkov. Velil jej
major Thun von Hohenstein, ba−
rón z Horného Sliezska, a mala i
slovenský oddiel v počte asi 130
mužov, ktorému velil slovenský
stotník Ladislav Nižňanský.

Jednotka Edellweiss bola už
smutne známa z tragédie Ostré−
ho Grúňa, Kľaku a ďalších slo−
venských obcí a jej zámerom
bolo vklíniť sa do oddielu Hur−
ban a takto ho rozložiť a zničiť.
V čase, keď už jednotka Ede−
lweiss vtiahla do Cetuny, prišlo
večer 26. februára niekoľko jej
vojakov do domu Mateja Šidlu
u Škulcov, kde našli zásobova−
ča Uhrovej skupiny Milana Ma−
rečka z Myjavy, ktorý tu chcel
prenocovať, odviedli ho do No−
vého Mesta nad Váhom na vy−
šetrovanie a v nasledujúcich
dňoch ho na novomestskom ži−
dovskom cintroríne popravili.

Jednotka Edelweiss svoj zá−
mer na vklinenie sa do oddielu
Hurban 26.januára 1945 ne−
uskutočnila, pretože Uhrov od−
diel sa nedal vlákať do pasce a
postravil sa na obranu. Preto
zvolilo nemecké vojsko iný ťah.
Nasadilo väčšiu skupinu gardis−
tov do Cetuny, aby terorizovali
obyvateľstvo a ďalší v skryte vyč−
kávali, že Uhrov oddiel zaútočí
na gardistov, pričom sa pokúsia
ešte v tento deň zničiť jeho jadro.
Keďže M. Uher sa v tom čase v
Cetune nenachádzal a o akcii
bol informovaný až následne,
pripravil útok na Cetunu na 27.
februára ráno a požiadal o sú−
činnosť aj veliteľa brigády J. Bru−
novského. Po útoku čiat Martina
Kavického, Antona Jakubíka,
Gleba Guseva a 180 partizánov,
ktorým velil J. Brunovský, sa roz−
pútal boj, v ktorom nemecké voj−
sko použilo aj lesť, keď časť vo−
jakov v civilných oblekoch na−
čas dezorientovala partizánov.
Až napokon v strede osady v
požiari dvoch stodôl a pri preni−
kaní ku Gašparíkovmu hostincu,
z ktorého sa sústreďoval odpor
nemeckých vojakov, bol zastre−
lený Miloš Uher a zakrátko i jeho
zástupca Anton Jakubík. Boj sa

skončil až vo večerných hodi−
nách a v tomto padli aj ďalší
partizáni – Ján Vydarený, Jozef
Polanecký, Ján Miškár, Semed
Semedev, Jozef Samko, Cyril
Režnák, Andrzej Lewadowski,
Horeš, Rojkovič, Ján Pastorek,
Juraj Pastorek, Pavol Môcik a
Michal Chama. Ťažko ranení boli
Pavol Kobližka, Štefan Zamec,
Teodor Levode, Iľja Andrejevič
Ščerbakov, Anatolij Chamadov,
František Kedroň, Konstantin Za−
ripov a Konstantin Lenko. Ťaž−
šie boli ranení siedmi partizáni.
Veľké straty na životoch i veľa
ranených malo aj nemecké voj−
sko. Po tomto boji nemeckí vo−
jaci odvliekli z Cetuny občanov
Jána Slávika, Martina Hrehuša,
Štefana Rojku, Jána Žáška a
Mateja Šidlu, ktorí boli poprave−
ní na židovskom cintoríne v No−
vom Meste nad Váhom. Dňa 28.
februára sa oddiel Hurban zre−
organizoval, za nového veliteľa
oddielu bol menovaný Martin
Kavický a oddiel bol premeno−
vaný na „UHER“.

Po tomto boji sa veliteľ brigá−
dy J. Brunovský presunul so svo−
jim štábnym oddielom na bošác−
ke kopanice, avšak po zrážke s
protipartizánskym vojskom sa
rozhodol väčšiemu boju vyhnúť
a vrátil sa do blízkosti starotu−
rianskych kopaníc. Tu sa už ale
predtým začala odohrávať dňom
2. marca 1945 tragédia kopaníc
Hlaviny a Nárcia. Najskôr väč−
šie množstvo nemeckých voja−
kov obkolesilo kopanicu Hlavi−
nu, kde vojaci zastrelili Martina
Kostelného a jeho syna Pavla
za ich pomoc partizánom, pod−
pálili dom i susednú stodolu a
zastrelili 16−ročného Michala
Medňanského za to, že chcel
upovedomiť partizánov o prícho−
de nemeckého vojska. Telá
všetkých troch zastrelených ob−
čanov, ako aj dvoch zastrelených
partizánov zo štábneho oddielu
potom Nemci nechali dva dni pre
výstrahu pred dohorievajúcim
domom.

Na druhý deň prepadlo ne−
mecké vojsko Miškech salaše.
Vojaci vtrhli do domov, brali ich
obyvateľov a zapálili domy Pav−
la Eliáša a Rudolfa Hornáčka.
Pritom bol prezradený aj neďa−
leký partizánsky bunker, v kto−
rom sa nachádzali ťažko zrane−
ní partizáni Konstantin Zaripov,

Konstantin Lenko, Alojz Drago−
un a Ján Krajnák, ošetrovatelia
Vojtech Pomichal a Ivan Karol i
medik Jozef Lánik. Nemeckí vo−
jaci všetkých odviedli do Nové−
ho Mesta nad Váhom a všetkých
okrem J. Lánika a A Dragouna
zavraždili na židovskom cintorí−
ne. Počas prepadu Miškech sa−
lašov bol zastrelený aj partizán
z Uhrovej skupiny Štefan Oslej
z Myjavy−Brestovca.

Do kopanice Nárcie vtrhlo ne−
mecké vojsko 8. marca 1945,
vyrabovalo a zapálilo dom Zu−
zany Jansovej, v ďalší deň vyra−
bovalo ostatné domy, po čom
obyvatelia kopanicu opustili. V
noci sa však sem dostala skupi−
ny ranených partizánov. Usídili
sa v domoch, avšak na svitaní
ich nemeckí vojaci prepadli v
Jansovom. Kopanica Nárcie vy−
horela do tla. Medzi upálenými
partizánmi zahynul aj Turolúčan
Ján Halabrín a aj ďalší Turolú−
čan Štefan Kola. Keďže takto
narastalo aj utrpenie ľudí pod−
porujúcich partizánov, rozhodol
sa veliteľ oddielu UHER /HUR−
BAN/ Martin Kavický, že sa pre−
miestnia na kostolanské kopa−
nice. Na Hrašný vrch dorazili 14.
marca a tu odzbrojili dvoch ne−
meckých dôstojníkov a po krát−
kom boji v Matejovci sa dostali
až na Pustú Ves. Napokon od−
diel Kavického spolu s Repto−
vým oddielom 7. apríla 1945 po
boku jednotiek Červenej armá−
dy oslobodili Brezovú pod
Bradlom. Na druhý deň 8. apríla
bola potom jednotkami 4−tej ru−
munskej armády a 40−tej soviet−
skej armády oslobodená Stará
Turá.

V autentickom zázname my−
javského kronikára a z jeho
záznamov z už oslobodenej
Myjavy z 10. apríla 1945 sa o. i.
uvádza „... Dnes starý, populár−
ny bubeník strýčko Trgala vybub−
noval prvé oznámenie v oslobo−
denej Myjave – vyvesiť česko−
slovenské, slovenské a ruské
zástavy...“

A toto oznámenie akoby sym−
bolicky vyjadrovalo konečné ví−
ťazstvo ľudu podjavorinsko−pod−
bradlianskeho kraja nad hitlerov−
ským nacizmom a domácim ľu−
dáckym klérofašizmom z rokov
1939 – 1945.

Dr. M. Gažík
ZO SZPB Stará Turá

Nezabúdame a nikdy nezabudneme
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ZO JDS v roku 2007 viedol výbor v zložení Ing. Eva Tomisová, Oľga
Baginová, Alžbeta Miškovicová, Mária Paštyková, Elena Sýkorová, Adela
Klementovičová, Milan Zeman, p. Michalec, p. Mikláš, Elena Valenčíková.

Výbor ZO sa staral o program na jednotlivé schôdze, ktoré sa konali v
1. a 3. štvrtok v mesiaci. Snažili sa pripraviť na skoro každú schôdzu
aktuálny program z rôznych oblastí života. Prehľad činnosti Jednoty dô−
chodcov v Starej Turej bol uverejnený vo februárovom Spravodajcovi,
kde sme si ho pravdepodobne všetci prečítali. Preto iba stručne. Mali sme
besedy o rôznych knihách, zúčastňovali sme sa rôznych mestských
akcií, osláv, kultúrnych podujatí, priebežne sme si pripomínali výročia na−
šich velikánov ako boli Podjavorinská, Štefánik, Hurban, premietli sme si
film o Baničovi a z cesty okolo sveta. Mali sme zdravotné prednášky a
besedy.

Ďalej by som sa chcela venovať hodnoteniu činnosti JDS z iného po−
hľadu. V prvom rade by som sa chcela poďakovať tým našim verným
členom organizácie, ktorí sa pravidelne zúčastňovali schôdzí. Ďalej
chcem poďakovať jednotlivým členom výboru a to:

− pani Oľge Baginovej, podpredsedníčke JDS, ktorá mi pomáhala vo
všetkom, čo som potrebovala. Cenné boli hlavne jej rady.

− veľmi pekne chcem poďakovať pani Elenke Sýkorovej, ktorá celé roky
nielenže písala zápisnice zo schôdzí i všetkých podujatí, ale mala na každú
schôdzu pripravené rôzne príspevky do zásoby, keby nám zlyhal hlavný
program. Pani Sýkorová je momentálne chorá, ale sme s ňou v telefonic−
kom styku a keďže to je veľký bojovník, veríme, že ju na jar privítame medzi
nami. Požiadala iba o uvoľnenie z výboru, čo akceptujeme.

− je veľmi dôležité poďakovať Betke Miškovicovej, Adelke Klementovi−
čovej, Elenke Valenčíkovej za prípravu kávy, čaju prípadne iného občer−
stvenia na pravidelných schôdzach a iných podujatiach.

− ďalej chcem poďakovať Milanovi Zemanovi za pedantné vedenie fi−
nančných záležitostí i za ostatnú prácu

− chcem poďakovať i Ferkovi Štvrtinovi za mnohé fotografie do našej
kroniky

− vďaka patrí i ostatným členom výboru.
Popri JDS v Starej Turej, ako všetci viete, funguje i Klub dôchodcov.

Jednota dôchodcov vznikla v Starej Turej v roku 1995, ale už veľa rokov
predtým pôsobil Klub dôchodcov. A JDS založili práve členovia Klubu
dôchodcov. Členovia JDS sa stretávali 1x mesačne a členovia KD 1x
týždenne. A aj ich činnosť bola preto odlišná. JDS vznikla ako celoštátna
organizácia, ktorá mala za úlohu obhajovať záujmy dôchodcov, prenášať
podnety na vládu a parlament. Ďalej mala pomáhať pri ďalšom vzdelávaní
dôchodcov. Veľa dôchodcov z Klubu dôchodcov je i v Jednote dôchod−
cov a chodia na obidve schôdze. Sú však ľudia, pre ktorých je namáhavé
sledovať dlhšie prednášky a besedy a majú na schôdzi i málo času na
porozprávanie sa. A preto títo ľudia chodia radšej na schôdze Klubu dô−
chodcov, kde sa cítia uvoľnenejšie, majú viac možností porozprávať sa s
dlhoročnými priateľmi, poradiť sa o problémoch prípadne i požalovať sa.
Treba to rešpektovať a byť vďační, že také miesto majú v Klube dôchod−
cov. Tí, čo sa zaujímajú viac o históriu, kultúru, resp. sú jednoducho
zvedavejší, prídu i na schôdze Jednoty, kde sa skoro vždy môžu dozve−
dieť niečo nové a zaujímavé. Spolupráca medzi oboma organizáciami je
veľmi úzka. Myslím si, že vôbec nie je podstatné akých schôdzí sa dô−
chodcovia zúčastňujú, ale prečo tak pomaly pribúdajú noví členovia. Tým−
to by som chcela apelovať na to, aby viac dôchodcov vymenilo poobed−
ňajšie sledovanie televíznych programov, aspoň 2x do mesiaca za nové
poznatky, za rozhovory s priateľmi, spev, aby obnovili priateľstvá z mla−
dosti, aby sa ozaj nezatvárali medzi štyri steny. Chcela by som, aby
mladší dôchodcovia pochopili, že byť dôchodcom nie je hanba, ani trest,
ale že je to obdobie nášho života, ktoré sme si po desiatkach rokov práce

zaslúžili a máme si ho užívať. A že nie je hanba prísť medzi starších
dôchodcov. Príchod nových mladších dôchodcov je pre ostatných prínos,
ako som sa už viackrát presvedčila. Preto príchod každého nového člena
vítam a teším sa, že so stávajúcimi členmi dajú podnety na rozšírenie,
prípadne i zlepšenie činnosti našej Jednoty dôchodcov.

Z výročnej členskej schôdze Jednoty dôchodcov, konanej 21.2.2008.
Ing. Eva Tomisová, predsedníčka JDS v Starej Turej

VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZO JDS V STAREJ TUREJ ZA ROK 2007

Máme nových majstrov
Počas jarných prázdnin 18. – 22. 2. 2008 prebehli v CVČ Stará

Turá už tradičné detské majstrovstvá. Záujem a účasť detí o jednot−
livé podujatia boli neuveriteľné. Každý deň sa vystriedalo v CVČ nie−
koľko desiatok detí a takmer v každej učebni prebiehali aktivity. A kto
sa môže v tomto roku pýšiť titulmi majster a vicemajster?

Majstrovstvá ZŠ 2008 v šípkach:
Majster: Martin Guriš 8.A, 1. vicemajster: Marek Haruštiak 8.D, 2.

vicemajster: Pavol Rubaninský 8.B
Majstrovstvá ZŠ 2008 v kolkoch:
Majster: Andrej Woznica 6.A, 1. vicemajster: Jozef Dedík 4. C, 2.

vicemajster: Filip Maťko 2.D
Majstrovstvá ZŠ 2008 v „Človeče, nehnevaj sa“:
Majster: Andrej Petrovič 4.A, 1. vicemajster: Filip Maťko 2.D, 2.

vicemajster: Peter Hudcovič 9.D
Majstrovstvá ZŠ 2008 v scrabble:
Majster: Juraj Maťko 6.C, 1. vicemajster: Martin Guriš 8.A, 2. vice−

majster: Erika Gogolová 5.C
Majstrovstvá ZŠ 2008 v skladaní puzzle:
Majster: Lenka Kolárová 7. A, 1. vicemajster: Pavol Rubaninský

8.B, 2. vicemajster: Michal Stančík 6. A
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme Nadácii ŽIVOT za fi−

nančnú podporu týchto podujatí. Poďakovanie patrí i kolkárskemu
klubu, ktorý poskytol priestory na zorganizovanie Majstrovstiev v
kolkoch.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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Dňa 20. februára 2008 sa konal seminár s názvom „Obnova
bytových domov a možnosti financovania obnovy“, na ktorom sa
zišli odborníci v oblasti obnovy a bankovníctva.

Pozvanie organizačného garanta, TECHNOTUR−u s.r.o.−správ−
cu bytových domov, prijali Ing. Jozef Kolesár z firmy Obnova SK,
RNDr. Anna Zemanová z Istrobanky, Ing. Ivan Vlado zo Slovenskej
sporiteľne, Ing. Juraj Lacko z banky Dexia, Ing. Ľudmila Drobná z
KOOPERATÍVY, Ing. Jozef Lednický zo SESUS Metering System,
Ján Hurták z SBDO a ďalší hostia.

Seminár, ktorý bol organizovaný formou prezentácií, bol určený
pre poverených zástupcov bytových domov a všetkých, ktorých
zaujíma stav bytových domov v Starej Turej.

V kaviarni DK Javorina sa zišlo približne 70 záujemcov z radov
zástupcov bytových domov, ktorí si vypočuli zaujímavé prednášky.

Ako prvý sa prítomným prihovoril Ing. Augustín Schmidl, konateľ
TECHNOTUR−u s.r.o., ktorý vysvetlil Energetickú koncepciu mesta
Stará Turá a vývoj cien tepla. Zhodnotil faktory vstupujúce do ceny
tepla a vyzdvihol nutnosť znižovania nákladov na teplo.

Ing. Kolesár z firmy Obnova SK, ktorá realizovala niekoľko pro−

jektov zateplenia a obnovy bytových domov, slovne ocenil správ−
cov bytových domov v Starej Turej za zrealizovanie seminára. Na
príkladoch ukázal možnosti zatepľovania a potrebu obnovy byto−
vých domov aj z hľadiska predĺženia životnosti bytových domov.
Vyzdvihol, že obnovu je potrebné vykonať čo najskôr.

Po Ing. Kolesárovi nasledovali prezentácie jednotlivých bánk.
RNDr. Anna Zemanová z Istrobanky, Ing. Ivan Vlado zo Slovenskej
sporiteľne, Ing. Juraj Lacko z Dexia banky. Prezentovali možnosti
úverovania obnovy pre bytové domy v správe TECHNOTUR−u s.r.o.
a SBDO. Pre získanie úveru všetky banky požadujú súhlas 2/3
vlastníkov bytov v dome bez zakladania bytu.

O poistení domov predniesla krátku prezentáciu Ing. Ľudmila
Drobná z KOOPERATÍVY. Ďalšou odbornou prednáškou bolo vy−
stúpenie Ing. Jozefa Lednického, ktorý za firmu SENSUS Metering
System prezentoval systém diaľkového odpočtu vodomerov. Výho−
dou diaľkového odpočtu je, že na odčítanie spotreby vody nie je
potrebný vstup cudzej osoby do bytu ani odpis pomocou lístkov.
Ukázal, aké projekty diaľkového odpočtu už SENSUS realizoval v
iných mestách.

Všetci prítomní sa zhodli na dôležitosti pripraveného seminára.
Ing. Schmidl poďakoval všetkým za účasť. Seminár mal vysokú
odbornú úroveň, o čom svedčila aj prítomnosť novinárov. Všetky
prezentácie boli spracované a premietané projektorom.

TECHNOTUR s.r.o., ako správca bytových domov dúfa, že se−
minár prinesie odozvu vo forme obnovených domov v Starej Turej.

Ing. M. Medňanská, TECHNOTUR s.r.o.
foto archív TECHNOTUR s.r.o.

Úspešný seminár TECHNOTUR-u

Z denníka MsP
Dňa 22.1. 2008 boli hliadkou MsP kontrolovaní E. L. a L. K. z

Nitry. Obaja páni sa pohybovali po uliciach mesta a ponúkali na
predaj hodinky a holiace strojčeky. Keďže nemali na predaj po−
trebné povolenie a nevedeli zdokladovať pôvod tovaru, bola
obom uložená bloková pokuta po 500 Sk a hliadka im zakázala
predaj na území mesta.

Dňa 22.1.2008 sa vo večerných hodinách hliadka MsP pre−
svedčila, že vandalizmus vedia páchať aj ženy. S. P. a R. S.
zo Starej Turej vzali nákupný košík od supermarketu Billa a
chvíľu sa na ňom vozili. Keď ich to prestalo baviť, nákupný
vozík jednoducho vhodili do potoka. Za tento skutok bola kaž−
dej z nich uložená bloková pokuta vo výške 300 Sk.

Dňa 9.2.2008 došlo v noci k potýčke medzi dvomi skupinami
mladíkov. Miestni sa začali hádať s partiou od Piešťan pre penia−
ze. Vymenili si zopár úderov a nakoniec všetci skončili zadržaní
hliadkami mestskej a štátnej polície. Po predvedeni na OO PZ sa
podrobili dychovej skúške. Dospelí vyviazli s napomenutím a o
požití alkoholu mladistvými boli upozornení ich rodičia.        MsP

DK Javorina, ZUŠ, CVČ Stará Turá Vás pozývajú na

Vítanie Jari
a veľkonočný trh

14. 3. 2008 (piatok) od 10.00 do 18.00 h
na Námestí slobody v Starej Turej

Ponúkame Vám: korbáče, perníky, kraslice, med,
medovinu, veľkonočné dekorácie...

Pozývame Vás na umelecké pásmo detí
zo ZŠ a ZUŠ o 15.00 h

Rozlúèka s Morenou
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Anča či Anna z turanských ko−
paníc náramne rada tancovala. Za
muzikou by bola išla, ako sa hovo−
rí, aj na kraj sveta. Neminula ju ani
jedna tancovačka v okolí. A Ančino
okolie zaberalo veru dosť veľký ra−
jón: všetky turanské kopanice, kde
sa tancovalo, značnú časť myjav−
ských a občas sa vykrúcala až na
lubinskom.

Zábavy v tom čase bývali len v
nedeľu popoludní a väčinou vonku,
v prírode. Len čo otec po nedeľňaj−
šom obede položil lyžicu, Anča sa
už aj zvŕtala po kuchyni, aby čo
najskôr poumývala riad, poukladala
ho do „šteláže“ a pozametala. A
potom poďho do prednej izby robiť
prípravy na muziku. Otvorila „kas−
nu“ a začala vykladať. Vysoko na−
stlaná posteľ – bola to jej budúca
výbava – bola o chvíľu založená bie−
lym rubáčom, modrou sukňou dro−
bučko naskladanou ako harmonika,
vedľa hodvábna fertuška, svetlá ako
letná obloha, taký istý pruclík a bie−
lučké čipkované rukávce. Na skrini
ešte čakal v papieri zabalený už
uviazaný naškrobený ručník.

Spod lavice vytiahla čižmy, na−
boxovala ich, prekefovala, aby sa
leskli, no ak bolo veľmi teplo, stačili
aj „komočuchy“, čo bola najnovšia
móda, čiže poltopánky. Pravda, do
takejto obuvi potebovala aj „štrim−
fle“ s pevnými gumenými „štrum−
padlami“, aby jej pri tanci nepadali.

Kým sa Anča vyumývala, vyob−
liekala a pozvŕtala pred zrkadlom za−
veseným medzi oknami prednej izby,
nedeľné popoludnie pokročilo a bolo
treba ísť. Cestou sa zastavila pre
jednu, dve kamarátky, veď nepatri−
lo sa prísť na muziku samej. Od jari
do jesene tancovávalo sa vonku.
Mládenci na kúsku lesa či sadu
zoškrabali trávu a tanečné kolo bolo
hotové. Pár širších dosiek položili
na drevené penky a muzikanti mali
pódium. Celé to potom ohradili bre−

zovými alebo lieskovými haluzami,
na ktoré zas dievky navešali papie−
rové stužky. Vyobliekané a tan−
cachtivé dievčence stáli v kŕdliku na
jednej strane tanečného kola a mlá−
denci na druhej strane oproti, aby
dobre videli na ne a mali prehľad.

Naša Anča sa nemusela báť, že
vystojí jamu. Mládenci ju poznali nie−
len preto, že nechýbala ani na jed−
nej zábave, ale vedeli, že je naozaj
dobrá tanečnica. Stáleho frajera ne−
mala, a tak mohla ísť bez obáv z
ruky do ruky. Raz na jednej takejto
tancovačke sa vraj prihodilo niečo,
čo sa zachovalo v špeciálnej kopa−
ničiarskej pamäti, hoci Anča a jej ta−
nečníci sa už dávno zabávajú pri
nebeskej hudbe.

Muzikanti spustili v tomto kraji
tanec najobľúbenejší, čardáš. Anča
si to dupká a vykrúca s akýmsi
Janom, keď sa jej vraj spod rubáča
ozvalo podozrivé zatrúbenie, čo
huncút Jano začul aj napriek rezkej
hudbe. O Janovej galantnosti ne−
mohlo byť ani reči, lebo hneď sa
zmostadoprosta ozval: „Anča, ty si
prdla!“

A ona, či už bola taká zaujatá
tancom, lebo sa len tak tvárila, nič.
Pevnejšie sa chytila oboma rukami
Jana za plecia a točí sa v rytme
hudby, až jej široká sukňa urobila
krásne koleso. Vtedy však sa čosi
dostalo Janovi až do nosa a ten
neprestávajúc Anču krútiť, hovorí:
„Ančo, ty smrdíš!“ Vtedy mu už Anča
odvetila, a to pekne po svojom: „Čo
ta po tem, len ma vrt!“ A Jano ju
veru vrtel a točil, až kým muzikanti
nepotiahli posledný raz slákom.

Jano túto príhodu v sebe dlho
neudržal, veď vďaka tomu sa za−
chovala až podnes. No Anči to po−
vesť dobrej tanečnice nepokazilo.
Pretancovala ešte mnoho muzík, až
si našla toho svojho Jana. A možno
to bol práve ten, ktorému takto „za−
voňala“.          Alžbeta Cibulková

Na èo sa nezabudlo
Keď dostaneš prvýkrát
novučičký vodičák,
svet sa tebe otvorí,
adrenalín zahorí.

Učili ťa v autoškole,
čo je hore, čo je dole,
kde má auto brzdu, plyn.
A teraz si poraď s tým!

Autiak máš požičaný,
benzín ockom zacvakaný,
okuliare nasadíš
a si frajer, to si píš.

Rukou volant pohladkáš,
zrkadielko vyskúšaš,
poctivo si zapneš pás,
vytneš hudbu na doraz.

Kľúčikom si naštartuješ,
pekne motor roztúruješ,
nech počuje každý strýc,
že vyrážaš do ulíc.

Vpravo, vľavo, križovatky,
na teba sú všetci krátki,
a keď dupneš spojka, plyn ...
Ešteže mi nie si syn.

Aj piráti z Karibiku
mohli by prísť do výcviku,
ako sa stať zloduchom
s okuliarmi za uchom.

Maj však zlatko na pamäti,
že po Turej chodia deti,
že tu chodci pobehujú,
že vodičom dôverujú.

Ver mi, že sa ťažko kráča,
keď máš proti sebe hráča,
pravidlá čo porušuje,
všetkých vôkol ohrozuje.

Že to trochu preháňam,
že si toto vymýšľam?
Ver mi, len čo vidím, čujem,
do básničky vypisujem.

Kde je v Turej hlavná cesta
na SNP v strede mesta,
tam  je rýchlosť znížená,
štyridsiatka určená.

Rukou jednou ľahko zrátaš,
vodičov, čo tuto zbadáš,
ktorí rýchlosť  dodržujú,
tachometer obmedzujú.

A čo keď sa výtlky
zmenia v daždi na stoky?
Ak nebudeš šťastie mať,
môžeš sa ísť prezliekať.

A keď prejde cez polnoc,
vyhláška tu stráca moc,
rýchlosti sa prekračujú,
brzdy tu len vypiskujú.

Keď z turanskej kliniky,
chceš prejsť cez 2 chodníky
a ulicu Mýtnu zdolať,
v špičke musíš zariskovať.

Kolóna aut sa valí,
žiadny vodič nezastaví.
Na prechode prednosť dať?
Môžete sa načakať.

Či tam stojí babička,
či s kočíkom mamička
a či chorý s barlami
− všetci sme tu nahraní.

Vyskúšaj si tam prejsť cestu.
Môžeš mať krikľavú vestu,
môžeš prosiť, zdvíhať paže,
ani svätý nepomôže.

Tak tu k tebe prehováram,
za chodcov sa prihováram:
skús mať trochu ohľadu
k tým, čo z tvojho pohľadu,
na cestách len zavadzajú
a v premávke prekážajú.

K tým, čo len tak na potvoru,
bez auta, bez motoru,
rozhodli sa z domu  vyjsť
a z chodníka sem− tam zísť.

Ver, že auto nie je hračka
pri filmových naháňačkách.
Dostal si sa k ťažkej zbrani,
ktorou môžeš zraniť, zabiť.

Věra Tepličková

P.S. Ospravedlňujem sa
všetkým slušným vodičom,
ktorí poctivo dodržiavajú pra−
vidlá cestnej premávky a ktorí
na prechode zastavia, milo sa
usmejú a pokynú rukou, že
môžete prejsť. O týchto táto
básnička nie je.

O turanských vodičoch

Prázdninové turnaje pre deti
Centrum voľného času Stará Turá organizuje počas veľ−

konočných prázdnin pre deti ZŠ tradičný turnaj v šípkach
„O veľkonočného zajaca“ a turnaj v stolnom futbale „O
veľkonočné vajíčko“. Aktivity prebehnú v CVČ vo štvrtok
20. 3. 2008. Začiatok turnaja v šípkach je o 9.30 hod, začia−
tok turnaja v stolnom futbale je o 11.30 hod. Podmienkou:
prezuvky.

Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ
Dňa 8. februára 2008 bojovalo 6 družstiev dievčat z

celého okresu o najlepšie umiestnenie a postup do vyš−
šieho kola v basketbale dievčat. Naše žiačky M. Abrahá−
mová, M. Barančinová, P. Brišková, M. Málková, K. Šedo−
vičová, Z. Urbanová, K. Čelešová a M. Držíková obsadili
1.miesto a budú reprezentovať okres v krajskej súťaži.
Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme
veľa ďaľších úspechov.

Jarmila Dunajčíková, zást. školy

Strojárenská firma − Stará Turá, Tandem Diving
s.r.o., ponúka voľné pracovné miesta:

 CNC operátor − obsluha a zabezpečenie plynulého
chodu CNC stroja s možnosťou zaučenia.

 Pracovník/čka − na jednoduché mechanické a mon−
tážne práce.

Kontakt: od 7.00 do 14.15 h – 032/7763646
od 15.00 do 18.00 h – 0905 395328
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Ïalší úspešný roèník!
Na 8. ročník nohejbalového turnaja O pohár primá−

torky mesta si prišlo v sobotu 16. februára do telocvič−
ne ZŠ na Hurbanovej ulici zašportovať 10 nohejbalo−
vých družstiev. Turnaj otvoril zástupca primátora Mgr.
Tomeš a riaditeľka ZŠ Mgr. Chmurová, hlavným orga−
nizátorom bol učiteľ a poslanec MsZ Stará Turá Mgr.
Michalec.

Turnaj „neprofesionálov“ mal doteraz vždy vynika−
júcu úroveň, aj tohtoročné semifinálové a finálové boje
nezaostali za tradíciou− zo semifinálových súbojov
Sevotech− Haidelberg a ZŠ I.− SBDO I. vzišli finalisti:
Sevotech a SBDO. Víťazom, ktorý sa bude rok pýšiť
putovným pohárom, sa stalo družstvo SBDO I., druhí
skončili nohejbalisti Sevotechu, tretí Haidelbergu a štvrtí
bojovníci ZŠ I.

Ale vo svojej podstate zvíťazili všetci, zvíťazili túž−
bou po ušľachtilom pohybe a zdravom súperení. A k
úspechu podujatia určite prispelo aj to spoločenské−
záver pri chutnej kapustnici už tradične v „prevedení“
Anky a Dušana Haverových. Všetkým zúčastneným
družstvám i organizátorom určite patrí poďakovanie!

Ján Mikláš

V sobotu 19.1.2008 zohrali basket−
balistky štyri víťazné stretnutia. V Nitre
vyhrali staršie žiačky. Najskôr zakni−
hovali tesné víťazstvo v prvom stret−
nutí po dramatickom a zaujímavom prie−
behu, aby potom v pohode zvládli druhé
stretnutie.

Mladšie mini zohrali doma dve ví−
ťazné stretnutia. V tretej štvrtine prvé−
ho zápasu už vyhrávali o 21 bodov.
Potom nepochopiteľne poľavili a umož−
nili súperovi znížiť v štvrtej štvrtine až
na 9 bodov. V druhom stretnutí, aj keď
chybovali v obrane, už hladko vyhrali.

Výsledky – staršie žiačky: Nitra –
Stará Turá 50:52 /23:28/ a 34:62 /11:29/

mladšie mini: Stará Turá – Malacky
54:36 /29:10/ a 78:46 /39:28/

V dňoch 25.−27.1.2008 odcestovali
na silno obsadený turnaj mladšie mini
do Zvolena.Účastníkmi boli vedúce
družstvá Východoslovenského kraja
Abovia Košice, Stredoslovenského kra−
ja UMB Banská Bystrica, Západoslo−
venského kraja MBK Stará Turá, ktoré
dopĺňala Slávia Nitra a domáci BK Zvo−
len. Také malé majstrovstvá Sloven−
ska.

A naše dievčatá sa „pochlapili“, keď
postupne vyhrali nad všetkými súper−
mi: Stará Turá − Nitra 41:12 /25:8/, Ban−
ská Bystrica 36:30 /20:16/, /odplatili im
tak prehru z tunaja v lete v Starej Tu−
rej/, Zvolen 90:14 /50:4/, Košice 55:33
/28:16.

Získali bez prehry prvé miesto.
Osobné ocenenia získal i :

M.Haluzová, Z.Papuláková a
A.Redajová.

Teraz bude len na dievčatách, aby
nelietali v oblakoch a zodpovedne sa
pripravili na finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska, lebo súperi veľmi túžia po
odvete.

O úspech sa zaslúžili: M. Haluzo−
vá, M. Michalcová, S. Hanáková, J. Ko−
láriková, D. Málková, D. Kučerová, D.
Naďová, R. Martinčičová, K. Talčíko−
vá, K. Rzavská, Z. Papuláková, A.
Redajová, tréner M. Šustík a vedúca
družstva S. Redajová.

Päť víťazstiev jedna prehra
To je bilancie basketbalových druž−

stiev, ktoré odohrali majstrovské stret−
nutia v sobotu 2.2.2008. Je na škodu
veci, že niektoré hráčky si vzhľadom

na jasnú prevahu svojich družstiev ne−
dokážu nájsť motiváciu a hrať naplno
za každých okolností. Potom namiesto
toho, aby si s chuťou zahrali, príde trá−
penie, ktoré v mnohých prípadoch pre−
chádza do sólovania, čo sa prejaví na
rozháranom výkone a tiež nedôslednej
obrane. Podceňovanie súpera do špor−
tu neplatí!

Mladšie žiačky „A“: Stará Turá – Se−
reď 95:30 a 77:42

Mladšie žiačky „B“: Levice – Stará
Turá „B“ 55:44 a 53:68

Mladšie mini: Piešťany – Stará Turá
38:64 a 36:70

Už vo štvrtok 7.2.2008 odohrali maj−
strovské stretnutie juniorky, ktoré po
rozpačitom úvode a po zlepšenom vý−
kone v druhom polčase, zdolali súpera
z Pezinka jednoznačne 78:45.

Dráma v Bratislave aj v Starej Turej
Mimoriadna dráma sa odohrala v

stretnutí starších mini v Bratislave v
sobotu 9.2.2008. Už po piaty raz sa
stretli prvé dve družstvá Lúky Bratisla−
va a Stará Turá. V prvej štvrtine bolo
nerozhodne 9:9, druhú vyhralo naše
družstvo 19:8 a polčas 28:17. V tretej
štvrtine prišiel na naše družstvo útlm a
prehralo ju 7:25 !! Všetko sa na dobré
obrátilo v poslednej štvrtine, ktorú po
urputnom boji o každú loptu vyhrali naše
dievčatá 11:20 a tým aj celé stretnutie
55:53.

Tým sa opäť vrátili naše na prvú
priečku súťaže, nakoľko vo vzájomných
stretnutiach vedú s Bratislavou 3:2. V
druhom stretnutí s Trnavou už neboli
tak koncentrované a po priemernom vý−
kone zdolali súpera 65:40.

V sobotu zohrali doma priateľské
stretnutia družstvá Starej Turej ml. žiač−
ky a žiačky Lúky Bratislava. Naše pre
zmenu nezvládli v prvom stretnutí dru−
hú štvrtinu, ktorú prehrali 10:30.V polo−
vici štvrtej však ešte viedli 53:50, zá−
ver patril fyzicky starším a skúsenej−
ším súperkám, ktoré vyhrali 60:56.

V druhom stretnutí sa tiež rozho−
dlo v závere, keď naše viedli 47:46,
aby nakoniec prehrali 51:61. Obidve
stretnutia splnili účel – zahrať si v
príprave na Majstrovstvá Slovenska
s kvalitným súperom, ktorý vo svojej
kategórii patrí k špičke.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Tri družstvá MBK so šancou postupu na MS

Finálové družstvá− horný rad Sevotech, dolný rad SBDO I.

Mgr. Tomeš odovzdáva trofej
kapitánovi víťazného družstva

Úroveň bola aj tento rok vynikajúca

Foto L. Grambál, J. Mikláš


