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Jar, �eny, učitelia...
Prvý jarný mesiac s prvým jarným dňom (hoci

pri písaní tohto oslovenia je naše mesto zasypané
snehom...) − to je marec, vzácny a očakávaný...
Deň sa predĺžil a Slnko je bližšie. A Slnko je teplo,
svetlo, Slnko je život. Slnko, to je aj teplo v duši, i
úsmev, hoci doba úsmevom príliš nepraje...V marci
majú ženy svoj medzinárodný sviatok, vo svete uzná−
vaný, u nás už dvadsiatyprvý rok nemôžeme nájsť
preň spoločný spoločenský uhol pohľadu... Nuž čo,
nielen naň! Ale aj tak je láska a úcta nad všetky
uhly pohľadu! A ešte učitelia slávia svoj sviatok! A
pritom my všetci by sme mali sláviť dobrých učite−
ľov, každého ako celebritu! Vzdelávajú a vychová−
vajú− „plávajúc“ pri tom minimálne posledné dve
desiatky rokov medzi reformujúcim sa školstvom
(bodaj by boli posledné) a žiakmi a ich rodičmi,
ktorým dáva „svoje“ lekcie dnešná doba... Na kaž−
dej vyučovacej hodine hľadajú tie najsprávnejšie
uhly pohľadu. Za to si zaslúžia úctu absolútne
všetkých nás... Marec plný lásky, úcty a Slnka
všetkým vám, milí čitatelia!                           J.M.

! Informácie k voľbe prezidenta
! Turanský potok− staronový problém?
! O platbách za teplo trocha inak...
! MsP v roku 2008
! Činnosť DK Javorina a múzea v r. 2008
! JDS hodnotila
! JII− 3. časť
! Matrika, kultúra, šport...

Milé èitate¾ky, obyvate¾ky ná�ho mesta!
Prijmite úprimné blaho�elanie
k vá�mu sviatku, ve¾a
zdravia, lásky a úcty...

red. rada

13. − 19. 3. – Výstava paličkovanej čipky
− DK Javorina

POZOR, ZMENA TERMÍNU:
 19. 3. – Cigánski diabli – DK Javorina
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MESTO STARÁ TURÁ STÁLE HĽADÁ

KRONIKÁRA MESTA!
Inf. na tel: 746 1615, 0905 446984  −  J.M.

Aj mesto Stará Turá pripojené
na celoštátny informačný systém
centrálnej evidencie obyvateľov

Slovenskej republiky
Od 3. februára 2009 je už aj mesto Stará Turá

pripojené na informačný systém verejnej správy Slo−
venskej republiky známy pod skratkou REGOB, ktorý
obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej re−
publiky, na ktorých základe možno osobu identifiko−
vať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj
ďalšie údaje vymedzené zákonom. Tento register je
zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej
republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územ−
nej samosprávy a iných subjektov. Pre občana z toho
vyplýva skutočnosť, že pri vybavovaní občianskych
preukazov (pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu,
pri jeho strate) nie je potrebný doteraz vyžadovaný
doklad – „Potvrdenie o pobyte“ z evidencie obyvate−
ľov nášho mesta.

Pri zmene trvalého pobytu, pri prihlásení sa k trva−
lému pobytu aj naďalej platí: že občan je povinný pri
prihlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15
rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list die−
ťaťa,

b) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bu−
dovy alebo jej časti,

c) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením ob−
čana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastní−
ka, alebo všetkých spoluvlastníkov. Toto potvrdenie
sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastní−
ka,

2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu
uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlast−
níkmi na dobu neurčitú,

3. ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatre−
ného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

4. všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti, ale−
bo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, po−
tvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na tr−
valý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý po−
byt pred zamestnancom ohlasovne.

I pri tejto zmene občan nedostane doklad „Potvr−
denie o pobyte“ na vybavenie nového občianskeho
preukazu. Po vykonaní zmeny na Organizačnom od−
delení− evidencie obyvateľov, pracovníčka vykoná
zmenu pobytu v REGOB. Pre občanov to znamená,
že nemusia vypisovať tlačivá, na ktoré boli doteraz
zvyknutí, t.j. prihlasovací lístok na trvalý pobyt, odhla−
sovací lístok z trvalého pobytu, oznámenie zmeny tr−
valého pobytu pre REGOB. Občan si potom musí vy−
baviť nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľ−
stve PZ, oddelenie dokladov v Novom Meste nad
Váhom.

Organizačné oddelenie MsÚ Stará Turá

Náplňou sociálnej a bytovej komi−
sie je pomocou živej a aktívnej spolu−
práce s oddelením sociálnych vecí a
školstva a majetkovým oddelením
MsÚ napomáhať pri riešení vážnych
sociálnych problémov, osobných a
rodinných zlyhaní a tiež pri optimál−
nom využívaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta pre rodiny a osoby,
ktoré potrebujú riešiť svoju bytovú
otázku. K ďalším dôležitým činnostiam
komisie patrí aj posudzovanie a schva−
ľovanie žiadostí o jednorazovú sociál−
nu dávku z mestského rozpočtu, prí−
padne schvaľovanie finančnej pomo−
ci z charitatívneho fondu.

Komisia zložená z jedenástich čle−
nov mala počas roka 13 zasadaní, z
toho 2 zasadania boli mimoriadne.
Počas roka sme na komisiu predvo−
lali desiatich občanov, s ktorými sa rie−
šili rodinné, vzťahové, bytové a finanč−
né problémy. Členovia komisie pristu−
pujú k riešeniu daných problémov cit−
livo a snažia sa hľadať spoločne s
danou osobou vždy najvhodnejšie
možnosti, ako riešiť konkrétnu situá−
ciu. Komisia po úpravách odporučila
prijatie navrhnutých VZN 6/2008 O
poskytovaní finančného príspevku pre
narodené dieťa a VZN 7/2008 Zása−
dy poskytovania sociálnej pomoci oby−
vateľom mesta Stará Turá v čase ná−
hlej núdze formou jednorazovej soci−
álnej dávky. Obe schválené VZN sú
na webovej stránke mesta.

V roku 2008 bolo podaných 39 žia−
dostí o jednorazovú sociálnu dávku,
ktorá má napomôcť pri preklenutí ne−
priaznivej životnej situácie rodín ale−
bo jednotlivcov žijúcich v Starej Turej.
Zásady pre poskytovanie tejto dávky
sú uvedené v platnom VZN. Členovia
komisie po dôkladnom zvážení odsú−
hlasili 33 žiadostí a 6 žiadostí bolo za−
mietnutých. Celková suma vyplatená
mestom v rámci jednorazových soci−

álnych dávok v roku 2008 bola vo výš−
ke 135 000 Sk.

Pomoc z charitatívneho fondu mes−
ta

Rok 2008 hodnotíme ako veľmi
úspešný v ochote ľudí aj touto formou
podporiť tých, ktorí nemali to šťastie
narodiť sa v plnom zdraví, alebo ná−
hle udalosti v živote ich priviedli do
takmer neriešiteľných situácií. Teší
nás, ak si ľudia uvedomujú, že nie
každý má rovnaké možnosti a pred−
poklady, aby zvládol situáciu vlastný−
mi silami.

Finančná pomoc získaná počas
roku 2008:

Fyzické osoby 40 000,00 Sk
Eur−med a.s. 40 000,00 Sk
Vianočný trh 17 833,50 Sk
Poskytnutá finančná a vecná po−

moc 24 rodinám v sociálnej núdzi s
ťažko zdravotne postihnutým členom
v celkovej sume 41 800 Sk. Finančnú
pomoc odovzdali členky komisie osob−
ne všetkým rodinám počas mesiaca
december.

Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli do nášho fon−
du akoukoľvek sumou a zároveň dá−
vam garanciu, že získané peniaze
budú poskytnuté iba ľuďom, ktorí túto
pomoc skutočne potrebujú.

Ak chcete i vy byť nápomocný v
dobrej veci, ponúkam vám číslo cha−
ritatívneho fondu:

188 0593 151/0200. Vopred ďaku−
jem za každý príspevok.

Ďalšou možnosťou je ponúknuť za−
ujímavý nápad alebo inšpiráciu pre
aktivity a činnosť našej komisie. Bu−
dem potešená, ak ma budete kontak−
tovať na tel. čísle 776 40 13 alebo
mailovou poštou:

julia_bublava@post.sk.
Júlia Bublavá

predseda komisie pre sociálne
veci a bývanie

Činnosť komisie pre sociálne veci
a bývanie v roku 2008

Na spomienkových oslavách pri príležitosti 130. výročia narodenia slovenského
dramatika, propagátora slovenského jazyka a ev. kňaza Jozefa Hollého sa 1. febru−
ára v Moravskom Lieskovom zúčastnili aj predstavitelia nášho mesta.              J.M.
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Mesto STARÁ TURÁ podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z.
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zá−
konov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 21. marca 2009 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od 07.00
hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 1 je: miestnosť v Mestskom úrade Stará
Turá, SNP č. 1/2, 1.poschodie, miestnosť č. 204 pre voličov oprávne−
ných voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na Ul.:

Družstevná 430−452, 454, 456−481, 483−485,
487−501, 507−512, 677,680,
689−690, 692−693, 740, 745,

Hurbanova 156−157, 3157,
Podjavorinskej 519, 524−535,
SNP 3, 265−266, 3265, 291,
Športová 503, 506, 675

3. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 2 je: miestnosť v Základnej škole, Stará
Turá, Hurbanova ul.č.128/25, prízemie č.dv.112, pre voličov opráv−
nených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na Ul.:

Hurbanova 91, 97, 103,120, 125, 138−139,
3138, 143, 152, 154, 3154,

Námestie Slobody 76,
SNP 73−74, 149

4. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 3 je: miestnosť v Požiarnej zbrojnici, Stará
Turá, Mýtna ul. 554/18, I. poschodie, pre voličov oprávnených voliť
prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na Ul.:

Dubník I.a II. 1190, 1320,
Hurbanova 130−133, 136−137, 3130,
Hviezdoslavova 612−652, 712−723, 741,
Lúčna 3026, 3028−3030,
Mýtna 537, 539, 541, 544−553, 555−557,
Němcovej 654−659,
Sadová 3002−3010, 3012, 3016−3022,
Sasinkova 722−729, 751−753, 755−762,
Slnečná 3031−3033, 3037,
Štúrova 559−594, 596−611, 653,

683−687,738,750,
Uhrova 660−673, 701−711

5. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 4 je: miestnosť v bývalých Detských jasliach,
Stará Turá, Jiráskova ul. č.168/16, I. poschodie, pre voličov opráv−
nených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich na Ul.:

Dibrovova 219−229, 232−238, 242, 243−245,
Dr.D. Úradníčka 189−190, 193,
Nám. Dr. A. Schweitzera 195,
Husitská cesta 250, 252,
Jiráskova 165, 188,
Lipová 372,
Mýtna 144,
8. apríla 201−217, 764−771,
SNP 151

6. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 5 je: miestnosť v Dome kultúry Javorina,
Stará Turá, M. R. Štefánika č. 378/55, učebňa č.82, I. poschodie pre
voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajú−
cich na Ul.:

Gen.M.R.Štefánika 363−368, 383−385,
Lipová 369−371,
SNP 261,270,273, 276,

7. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 6 je: miestnosť v Dome kultúry Javorina,
Stará Turá, M. R. Štefánika č.378/55, bývalá kaviareň, I. poschodie
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky býva−
júcich na Ul.:

Gen.M.R.Štefánika 356−362, 373−382, 386−388,
Hlubockého 304, 308−317,
Holubyho 335, 349−353, 682,
Komenského 264,
Kozmonautov 323, 389−428, 691, 694−772,
Mierová 5,
SNP 263,
Trávniky 2551−2599, 2601−2604, 2607,

2613−2614

8. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 7 je: miestnosť v miestnej časti Drgoňova
dolina, Požiarna zbrojnica, č.d.1239, I. poschodie, pre voličov opráv−
nených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v miestnej
časti Drgoňova dolina , č. d.

Černochov vrch 1256−1296, 1321, 1329−1330,
Drgoňova dolina 1203−1254, 1316,1324,1327,
Durcova dolina 1297−1315,1323,1332−1333

9. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 8 je: miestnosť v miestnej časti Papraď,
Kultúrny dom – veľká sála, č. d. 1567 pre voličov oprávnených voliť
prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v miestnej časti Papraď
č. d.

Jazviny 1726−1757,
Papraď 1505−1724, 1791−1804,1809, 1811,

1813, 1817−1818,1820−1821,
1823,1825,

U Mikulcov 1759−1789

10. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 9 je: miestnosť v miestnej časti Topolecká,
Kultúrny dom – klubovňa, 1. poschodie, č .d. 2117 pre voličov opráv−
nených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v miestnej
časti Topolecká č.d.

Hlavina 2001−2034,
Topolecká 2038−2255, 2258, 2260,

2265−2266,2269,2274−2276

11. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
vo volebnom okrsku č. 10 je: miestnosť v miestnej časti Súš, Po−
žiarna zbrojnica, č. d. 2462, pre voličov oprávnených voliť prezidenta
Slovenskej republiky bývajúcich v miestnej časti Súš č. d.

Lazy 2406−2428,
Súš 2432−2526, 2600, 2605, 2608,

2626,
U Samkov 2527−2548, 2609, 2612

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Mesto Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

INFORMÁCIA
o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
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HAIKU
Iba kamene
stojace proti vode
bývajú čísté

NAŠE TRVALKY
Ján Hučko (7.3.1929 Stará Turá − 21.3.2001 Bratislava).

Bol pedagóg, vysokoškolský profesor pre dejiny 19. storočia.
Po maturite študoval históriu a slovenčinu na Pedagogickej fa−
kulte a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je autorom bio−
grafií G. Fejérpataky. – Belopotockého, C. Zlocha, M. M. Hodžu,
Ľ. Štúra. Prednášal o dobe národného obrodenia. Bol nosite−
ľom viacero vyznamenaní.

V mesiaci marci uplynie 80 rokov od jeho narodenia..
Ján Chorvát (2.3.1869 Višňové − 11.6.1941 Stará Turá),

pedagóg, prekladateľ, vydávateľ, evanjelista. Otec Ondreja
Chorváta, martýra, manžel Boženy Royovej. Študoval na gym−
náziu v Přerove, v Modre a vo Švajčiarsku. Bol učiteľom a ka−
zateľom v Rumunsku ako i kníhkupec, vydavateľ. Učil na Uči−
teľskom ústave v Banskej Štiavnici, bol tiež riaditeľom meštian−
ky v Starej Turej.

Od jeho narodenia uplynulo 140 rokov.
Spracoval Gustáv Rumánek

Staroturianske kalendárium
február

Zdá sa, že podľa intenzity interpelácií,
dotazov, pripomienok, námetov, návrhov
riešení... je to otázka, ktorá trápi veľké
množstvo obyvateľov nášho mesta. Aj keď
sa zdá, že riešenie je veľmi jednoduché −
požiadať Povodie Váhu o vyčistenie kory−
ta, narážame stále na jeden problém − ry−
bárov. Nakoľko som predsedom organi−
zácie rybárov, považujem si za povinnosť
o tomto probléme pohovoriť.

Potok pretekajúci cez naše mesto je v
ponímaní rybárskej terminológie pstruho−
vá voda. Pre rybárov jasný fakt, pre lai−
kov vodný tok, v ktorom sa vyskytuje v
prevažnej miere pstruh potočný. To po−
točný by som si dovolil zdôrazniť, lebo nie
je pstruh ako pstruh. V našich vodách sa
vyskytuje aj pstruh dúhový, ako naša ne−
pôvodná ryba, ktorá bola dovezená z
Ameriky a je u nás umelo odchovávaná,
pracovne ho môžeme volať „lososový broj−
ler“ (priatelia rybári isto odpustia tento vul−
garizmus), ale pravda je taká, že pstruh
dúhový sa dá v našich podmienkach do−
chovať len z umelého výteru a jeho ob−
rovský význam, okrem toho na tanieri, je
v tom, že svojou dravosťou a bojovnosťou
nám pôsobí doslova ako živý štít pre nášho
pôvodného, dovolím si povedať stále vzác−
nejšieho, pstruha potočného. Ale vráťme
sa späť do nášho potoka, v ktorom sa tento
náš vzácny pstruh vytiera a to je to pod−
statné, z čoho sa odvíjajú všetky naše ar−
gumenty, ktorými by som reagoval na pri−
pomienky občanov, ktoré sa teraz pokú−
sim zhrnúť a dať na misku váh pre a proti.

− v našom potoku sú trávnaté ostrov−

čeky, je tam odpad, držia sa tam potkany,
voda je špinavá a zapácha

− ostrovčeky s trávou sú na miestach,
kde sa prirodzenou sedimentačnou schop−
nosťou usádzajú splaveniny, ktoré vo vše−
obecnosti, keďže sa jedná o povrchové
vrstvy veľmi úživnej pôdy, rýchlo zarasta−
jú trávou. Kedysi tam ale neboli. Neboli
by tam ani teraz, keby sme mali väčší prie−
tok vody. To bolo pekne vidieť po posled−
ných veľkých vodách, kedy nám potok
pekne vyčistilo. Ale zasa len na pár dní.
Keď klesol prietok vody, sedimenty ho
znova zúžili, čo je pre nás z núdze cnosť.
Keď si predstavíte, že dno potoka je vylo−
žené kameňmi a my by sme ho vyčistili
od nánosov, tak pri tom prietoku, ktorý je
v dnešnej dobe, by bol tok široký cca 3
metre a hlboký cca 3 cm a skoro so 100%
zárukou by ani nepretiekol cez mesto, ale
by sa odparil, lebo pri takejto veľkej odpa−
rovacej ploche a bez zatienenia, o ktoré

sme za tie roky prišli a žiadne nové drevi−
ny na obnovu neboli vysadené by sa veľ−
mi prehrieval.

− odpad v potoku je naša vizitka ako
my roduverní Turanci si vážime dominan−
tu mesta. Ale zasa sú to práve rybári, kto−
rí každý rok po zime žnú to, čo iní siali a
verte, že úroda býva dobrá − každý rok
vyťažíme za vlečku odpadu, takže ak bu−
deme odpad vyhadzovať tam kam patrí,
vôbec sa nemáme čím zaoberať

− potkan nie je koza, takže sa trávou
neživí a to, či budú v potoku ostrovčeky
trávy, jeho populáciu nijako neovplyvní. Tú
ovplyvní náš prístup k likvidácii biologic−
kého odpadu, že si budú môcť hodovať
na vyhodených chleboch, pečive a iných
potravinách, ktorými ich lákame do svojej
blízkosti a to, že boli videní v potoku je
pochopiteľné, lebo do potoka ešte stále
ústia staré kanály, kamene, ktorými je
potok vyložený sú podomleté a to sú mies−
ta, kde sa hlodavce môžu zdržiavať. To
by som povedal, že je spoločný bod, kde
by bola vítaná pomoc Povodia Váhu š.p.
a náklady spojené s opravou brehov by
boli určite menšou a účelnejšou investí−
ciou, ako bagrovanie dna.

− špinavá voda je problém, ktorý vie
vyriešiť len kanalizácia a zdravý rozum,
aby sa do potoka dostávalo len to čo tam
patrí. Historicky bolo zaužívané, že voda
všetko zobrala, ale na druhú stranu, ke−
dysi to boli len zemiakové šupy, žiadne
PET fľaše a aj toaleta nebola riedená vo−
dou z automatickej pračky a vypúšťaná
do potoka, ale zmiešaná s hnojom a gazda

s ňou pohnojil pole a
keď sme pri tom, aj
pokosený trávnik sa
dá skompostovať a
použiť ako hnojivo.
Celý tok patrí do ka−
tastrálneho územia
Starej Turej a ako
spomenul môj známy,
„kúsok nad Topolec−
kou sa s neho môžeš
napiť...Takže to svin−
stvo nám nik iný − ani
z Myjavy, ani z ČR do
neho nevpúšťa“.

Na záver by som
rád zhrnul pár myšlie−

nok, ktoré by podľa nás vedeli pomôcť.
Začnime brať potok ako kus prírody, nie−
len ako stoku, do ktorej si hodíme čerpa−
dlo, aby sme krásne poliatym trávnikom
tromfli suseda a keď trávnik pokosíme,
nemusíme ho vracať zasa do potoka.
Skúste si premerať cestu, či náhodou k
odpadovému košu nie je bližšie ako k
potoku a keď aj vládzete do prírody do−
niesť plnú fľašu, prázdna je určite ľahšia.
Keď sa začneme raz všetci správať ako
ľudia, verte, že keď sa ticho postavíte na
breh ku splavu, alebo zostanete stáť na
lávke cez potok, určite vám pohľad na
pstruha čakajúceho na mušku padne dob−
re a budete si môcť povedať, že je to aj
vaša zásluha a je to pýcha nášho mesta,
len k nej musíme aj tak pristupovať, ne−
treba hneď všetko riešiť bagrom a ťažkou
technikou. A ja vám za to už teraz ďaku−
jem.

Juraj Gavač – predseda MOSRZ

Ako je to s tým Turanským potokom?

Novinky v sociálnej oblasti
informácia pre občanov

Od 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách, ktorým sa menia podmienky na prijatie
občanov do zariadení sociálnych služieb. Táto právna forma
zaviedla poskytovanie sociálnych služieb na zmluvnom princí−
pe. Z toho vyplýva, ak má občan záujem o poskytovanie neja−
kej sociálnej služby (umiestnenie v zariadení, opatrovateľská
služba....) požiada na sociálnom oddelení Mestského úradu o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti
je aj na internetovej stránke nášho  mesta (www.staratura.sk).
Na základe výsledku posúdenia (obsahuje zdravotný a sociál−
ny posudok) bude občanovi vydané rozhodnutie o odkázanosti
na sociálnu službu. Na základe tohto rozhodnutia a žiadosti
občana bude uzavretá  s občanom zmluva o poskytovaní soci−
álnej služby mestom, resp. pri žiadosti o umiestnenie v domove
pre seniorov zmluvu uzatvára s príslušným konkrétnym posky−
tovateľom. Prípadné otázky a radu vám poskytneme na tel.
č.7461645, príp. 0915984306.

V prípade ťažšieho zdravotného stavu, pokiaľ občan nie je
vhodný na umiestnenie do domova dôchodcov (po novom do−
mov pre seniorov), ale potrebuje starostlivosť v domove sociál−
nych služieb podáva žiadosť o posúdenie na Trenčiansky sa−
mosprávny kraj. Tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke
TSK v časti Sociálna pomoc. Vyplnenú a podpísanú žiadosť
spolu s prílohami doručí na Trenčiansky samosprávny kraj, Hviez−
doslavova 1, 911 50 Trenčín.

Ing. Viera Zapletalová
vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí

Poďakovanie
Dňa 23.1.2009 sa konal v Starej Turej ples poriadaný firmami

Justur, Sensus a Elster. Na tomto plese sa vďaka ochote organi−
zátorov poriadala dobrovoľná zbierka pre zdravotne postihnuté
deti. Túto zmysluplnú myšlienku  podporili účastníci plesu for−
mou finančného príspevku v celkovej sume 497,38 euro, ktorú
organizátori odovzdali formou symbolického šeku pani  primátor−
ke  Ing. Anne  Halinárovej priamo na plese. Finančný obnos bol
prevedený na charitatívny účet mesta a bude použitý ako pomoc
pre postihnuté deti. Za ochotu pomôcť i za realizáciu tejto myš−
lienky srdečne ďakujeme organizátorom plesu.

Za členov sociálnej komisie a pracovníkov sociálneho od−
delenia

Ing.Viera Zapletalová
vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí
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OSPRAVEDLNENIE
Týmto sa ospravedlňujeme všetkým občanom a čitateľom

spravodajcu za chybne uvedenú cenu palivového dreva listna−
tého v 4 m dĺžkach v Staroturianskom spravodajcovi č. 2/2009
a uvádzame ešte raz úplný cenník palivového dreva platný pre
rok 2009.

Za pochopenie ďakujeme.
Lesotur s.r.o.

CENNÍK DREVA PLATNÝ OD 1.1.2009
Ceny dreva sú uvedené v s DPH na odvoznom mieste
Palivo listnaté tvrdé 4 m dĺžky m3 43 euro (1295,42 SK)
Palivo ihličnaté 1 m dĺžky prm 13 euro (391,64 SK)
Palivo ihličnaté 4 m dĺžky m3 19 euro (572,39 SK)
Odpadové drevo listnaté prm 8 euro (241,0 SK)
Odpadové drevo ihličnaté prm 3 euro (90,38 SK)
Haluzina a zvyšky po ťažbe prm 4 euro (120,50 SK)

Označenie prm – znamená 1 priestorový meter, teda drevo
uložené v rovnaniach s rozmermi 1x1x1 meter vrátane vzdu−
chových medzier medzi jednotlivými polenami− predáva sa v
dĺžkach 1 m.

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

Tel.: 032 7764890, 032 7764887, Fax: 032 7763099

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad
Váhom Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v
súvislosti s globálnou hospodárskou krízou ponúka pre zamest−
návateľov, ich zamestnancov i tých, čo hľadajú prácu z regiónu
okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava bezplatné

PRACOVNO−PRÁVNE PORADENSTVO,
ktoré sa bude vykonávať každú stredu od 18.2.2009 v čase

od 9.00 hod. do 14.00 hod., v budove ÚPSVR Nové Mesto nad
Váhom, Hviezdoslavova 40, 4. poschodie, č. d. 406,

telefonický kontakt: 0907 369 973,
mail: poradenstvo@upsvarnm.sk

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
Tím regionálnej správy energetických zariadení Sever

VÝZVA
Západoslovenská energetika, a.s. ako správca elektrických

sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č.
656/2004 Zb. z. §010 odst.1 o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlast−
níkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľ−
ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elek−
trické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v roz−
sahu podľa §36 Zák. č. 656/2004 Zb. z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.4.2009.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná

odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle opráv−
nenia vyplývajúceho z §10 zák.656/2004 Zb. z.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v
plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

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

Tohtoročný február nám všetkým uká−
zal svoju moc. Krajinu premenil na sneho−
vé kráľovstvo. Nadelil nám ho naozaj veľa,
ba nám, ktorí zimu nemáme veľmi radi, sa
zdá, že priveľa. Na druhej starne príroda
urobila radosť deťom, ktoré sa môžu dosý−
ta vyšantiť a užiť si zimných radovánok.

Zima – nezima, práca v škole je v pl−
nom prúde. V deviatom ročníku vrcholí prí−
prava na Testovanie žiakov deviateho roč−
níka. To, že výsledky, ktoré žiaci dosiah−
nu, budú jedným z kritérií prijatia do stred−
ných škôl, si žiaľ uvedomujú viac učitelia a
rodičia ako žiaci. Prirodzene, sú aj takí, ktorí
sa naozaj snažia, ale v mnohých prípadoch
naši deviataci nepovažujú prípravu na túto
závažnú životnú skúšku za dôležitú, asi si
myslia, že nejako bolo, nejako bude. Uvi−
díme!

V čase od 2.2. do 6.2. sme organizova−
li lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku v
Starej Myjave. Zúčastnilo sa na ňom 44
detí. Aj keď v tomto období nebola zima
taká štedrá na sneh ako koncom februára,
predsa sa deti každý deň lyžovali a domov
prichádzali unavení a spokojní. Ďakujem
všetkým, ktorí sa im obetavo počas celého
týždňa venovali.

Okresné kolo geografickej olympiády sa
nieslo v znamení úspechu našej školy. Žia−
kov pripravovali Mgr. M. Holotová a Paed−

Dr. B. Puškárová. V kategórii 5. roč. na 2.
mieste skončil Milan Ušiak, 6. roč.1. m.
Simona Holotová, 7. roč. 1. m. Lukáš Kaštíl,
2.m. Jaromír Mikulec, 3.m. Juraj Pavlech,
8. roč. 3.m. Martin Zemko, 9.roč. 1.m. Mi−
chaela Demková.

Na okresnom kole prednesu povestí
Šalianky Maťko sa Miroslava Haluzová
umiestnila na 1.m. a vzorne nás reprezen−
tovala na krajskom kole. Pripravovala ju
Mgr. Silvia Trúsiková.

Na okresnom kole olympiády v anglic−
kom jazyku získal 1. miesto Jakub Barszcz,
ktorého pripravovala PhDr. Ľubica Bajja−
niová a tento žiak sa na krajskom kole
umiestnil na 2. mieste.

V tomto mesiaci prebieha v škole 2.
ročník súťaže vo vybíjanej o putovný po−
hár, ktorý organizuje p. vych. Milatová. O
výsledkoch budeme informovať.

V nasledujúcom čísle vás, vážení čita−
telia, oboznámim aj s výsledkami okres−
ného kola súťaže v prednese rozprávok –
Rozprávkové vretienko, ktoré bude v na−
šej škole 25.2.2009.

koniec februára znamená pre našich
žiakov začiatok jarných prázdnin, ktoré sa
začínajú 2. marca a končia 6. 3. Dúfame,
že sneh sa ešte udrží a deti si ho dosýta
užijú.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Novinky zo Z�

Jarmok sa chystá!
Mestské zastupiteľstvo posúdilo a schválilo doku−

menty pre organizáciu 18. ročníka Staroturianskeho
jarmoku, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. a 13. júna
2009 (piatok, sobota ).                                   J.M.

Stalo sa už milou tradíciou, že pred
zápisom detí do 1. ročníka ZŠ si p. učiteľky
zo ZŠ pozývajú budúcich prváčikov z MŠ
na program, ktorý pre nich pripravili žiaci
1. stupňa našej školy.

Tento rok bol program zameraný na
tému vodný svet, a tak žiaci predviedli
okrem tancov, súťaží aj známu rozprávoč−
ku z vodného sveta O RYBÁROVI A ZLA−
TEJ RYBKE.

Takouto formou chceme
nielen zlepšiť spoluprácu s
MŠ, ale chceme, aby sa bu−
dúci prváci zoznámili s
prostredím i ľuďmi, s ktorými
sa budú od septembra stre−
távať.

Ďalšou peknou akciou
spolupráce je pozvánka
p. učiteliek na otvorené ho−
diny do MŠ, kde naše p.
učiteľky informujú rodičov o
dianí v škole, akciách a
hlavne čo ich deti čaká, keď
nastúpia do 1. triedy.

Pokračovaním vodného sveta bol i ZÁ−
PIS DO 1. ROČNÍKA, ktorý sa konal 4. a
5.februára 2009 v budove školy na Komen−
ského ulici. Vkusne a pekne vyzdobené
chodby i triedy prispeli k príjemnej atmo−

sfére zápisu. Dúfame, že úlo−
hy z vodného sveta, ktoré
deti plnili, boli nielen ich pre−
vierkou, ale ostanú pre nich
i milou spomienkou na zá−
pis do školy.

Na zápis prišlo 74 detí, z
toho 47 chlapcov a 27 diev−
čat. O odklad povinnej škol−
skej dochádzky požiadali
desiati rodičia, takže do pr−
vej triedy by malo nastúpiť 64
žiakov. Je možné, že bude
znovu otvorený nultý ročník,
takže sa budeme v septem−

bri tešiť nielen na prváčikov, ale i nultáči−
kov.

Mgr. Danka Dingová
zástupkyňa riaditeľky školy

VODNÝ SVET – BRÁNA DO ŠKOLY
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Dňa 19.2.2009 sa uskutoč−
nila výročná hodnotiaca
schôdza Základnej organizá−
cie Jednoty dôchodcov Slo−
venska v Starej Turej. Organi−
zácia má t.č. 158 členov.
Schôdzu viedla podpredsed−
níčka Oľga Baginová. Výroč−
nú správu o činnosti v r. 2008
a plán činnosti pre rok 2009
predniesla predsedníčka JDS.
Vďaka našim sponzorom sme
mohli členom ponúknuť i
drobné pohostenie.Vďaka pat−
rí i členkám Miškovičovej, Kle−
mentovičovej, Šimnovej, Kli−
máčkovej, Betke Horákovej a
Tomisovej za nepečené kolá−
čiky a celkovú prípravu a prie−
beh pohostenia.
Výročná správa o činnosti

základnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Starej

Turej za rok 2008
Základná organizácia JDS v

Starej Turej združuje občanov
staršieho veku bez rozdielu ná−
rodností, rasy, politickej či ná−
boženskej príslušnosti. Hlavným
poslaním na najnižšom stupni
JDS, čiže ZO, je ďalšie vzdelá−
vanie členov, informovanie o
dôležitých záležitostiach, ktoré
sa ich týkajú, ďalej kultúrne vy−
žitie dôchodcov a aj príjemné
strávenie ich voľného času v
kruhu priateľov.

V takomto duchu bola zame−
raná i činnosť našej organizácie.
Prednášky, ktoré sme zorgani−
zovali počas celého roku, mali
rôzne tematické zameranie:

1/ Populárno−náučné: s roč−
ným predstihom sme mali pred−
nášku a besedu o prechode na
EURO s pracovníčkami Sloven−
skej sporiteľne p. Babincovou a
p. Feriacovou. Ďalej to bola
prednáška o potravinách a ich
zdravotnej bezpečnosti a kvali−
te s Ing. Annou Rieckou z No−
vého Mesta nad Váhom. Veľmi
dôležitá bola prednáška Ing.
Jána Kišša na tému STOP
URÁNU na Slovensku.

2/ Historicko−politické: mala
prednáška o vplyve maďarizá−
cie v dejinách Slovenska. Pred−
nášali dve bývalé Staroturanky
Dr. Bieniková a Dr. Vergesová.
Ďalšiu prednášku mala Mgr.
Vilma Truhlíková o 160. výročí
povstania Slovákov v najbliž−
šom okolí.

3/ Z histórie Starej Turej: ako
prvá bola prednáška MVDr. L.

Novomestského o jeho knihe
Kapitoly z histórie Starej Turej.
Dve prednášky mal Ing. Milan
Ježo z Bratislavy. Prvá bola na
tému Cirkevný areál na Chríbe
a druhá bola o staroturanských
mlynoch. O medzivojnovom
období v Starej Turej predná−
šala riaditeľka múzea Elena
Ondrášiková. Dve prednášky na
tému staroturanských kopaníc
mala Betka Cibulková.

4/Spisovateľské: Mgr. Bože−
na Hargašová nám urobila pred−
nášku o spisovateľovi Martino−
vi Rázusovi.

V priebehu roka sme mali 4
sviatočné posedenia. Prvé bolo
8. marca na MDŽ a bolo spo−
ločné s dôchodcami z družob−
ných Kunovíc, druhé bolo v ok−
tóbri pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, tretie posedenie v
novembri v Kunoviciach. O tom−
to posedení sa zmienim podrob−
nejšie. Na zájazd do Kunovíc
sme boli pozvaní Mestským úra−
dom a Klubom dôchodcov v
Kunoviciach. Stretnutie sa usku−
točnilo v športovej hale, nakoľ−
ko tam boli asi všetci dôchod−
covia z Kunovíc. Mestský úrad
poskytol svojim dôchodcom i
nám večeru a krásny program.
Vystúpili operetní speváci z
Ostravského divadla a Slezské−
ho divadla z Opavy s početný−
mi operetnými melódiami. Na−
koniec tam bola tanečná zába−
va, na ktorej sme sa dostatoč−
ne pozvŕtali i my. Sme radi, že
ani po rozdelení Českosloven−
ska sa nepretrhli priateľské väz−
by a že sme tie dva národy v
Európe, ktoré majú k sebe naj−
bližšie. Štvrté sviatočné pose−
denie sme mali 30. 12. 2008
spolu s Klubom dôchodcov. Čin−
nosť JDS a Klubu dôchodcov sa
čím ďalej tým viac prelína, veď
väčšina dôchodcov sú členmi
jednej i druhej organizácie a
preto by som chcela opäť zdô−
razniť, že stav aký je teraz v
našich vzájomných vzťahoch,
vyhovuje Jednote dôchodcov aj
Klubu dôchodcov. Preto si ne−
prajeme, aby nás niekto zvon−
ka nútil k zlúčeniu. Tým, že tu
fungujú dve organizácie dô−
chodcov, je pre dôchodcov viac
rôznorodých akcií, ktoré si môžu
dôchodcovia slobodne vybrať a
obohatiť si tým svoj život. Nech
platí: Ži a nechaj žiť!

Členovia JDS sa zúčastňo−

vali i rôznych význačných uda−
lostí na Javorine ako sú Sláv−
nosti bratstva Čechov a Slová−
kov, vznik ČSR a silvestrovské
stretnutie Čechov a Slovákov.
Zúčastnili sme sa osláv SNP v
Nárcí i na Rohu. Urobili sme i
jeden poznávací zájazd do Čič−
mian, Rajeckej Lesnej a Manín−
skej tiesňavy.

Hore uvedené činnosti by
sme nemohli vykonávať, keby
sme nemali podporu Mestské−
ho úradu. Ďakujem vedeniu
MsÚ za bezplatný prenájom
Klubu dôchodcov, za výdaje za−
platené v súvislosti s družobný−
mi podujatiami.

Veľká podpora pre nás sú
sponzorské príspevky. Touto
cestou by sme sa chceli poďa−
kovať za sponzorské príspevky
spoločnosti PreVak, s.r.o., za−
stúpenej riaditeľom Mgr. Petrom
Škriečkom, za sponzorský prí−
spevok na rok 2008 i 2009,
ďalej spoločnosti EUR−Med,
a.s., zastúpenej Ing. Miroslavom
Nerádom, predsedom predsta−
venstva, za sponzorský príspe−
vok na rok 2008 i 2009. Ďaku−
jeme ďalej spoločnosti Sensus
Metering Systems a.s., zastú−
penej RNDr. Jiřím Heringom,
predsedom predstavenstva, za

ZO JDS hodnotila...
sponzorský príspevok na rok
2009 a naposledy i spoločnosti
Chirasys, s.r.o., zastúpenej
RNDr. Slavomírom Lajdom, za
sponzorský príspevok na rok
2009.

Výbor JDS v Starej Turej
pracoval v roku 2008 v tomto
zložení:
Predseda: Ing. Eva Tomisová
Podpredseda: Oľga Baginová
Hospodár: Milan Zeman
Revízna komisia: Mária Pašty−
ková, Pavel Michalec, Adela
Klementovičová,
Člen pre kultúru: František Štvr−
tina
Členovia: Alžbeta Miškovičová,
Bohumil Mikláš

Chcela by som sa poďako−
vať týmto členom, výboru JDS
za ich prácu, osobitne p. Ba−
ginovej za jej nezabudnuteľné
recitačné príspevky do našich
kultúrnych programov, p. Zema−
novi za precízne vedenie našich
financií, p. Klementovičovej a
Miškovicovej za prípravu občer−
stvenia na každej schôdzi. A
veľká vďaka patrí samozrejme i
všetkým prednášajúcim.

(Podrobnejšie ste o našej
činnosti čítali v čísle 12/ 2008).

Ing. Eva Tomisová
predsedníčka JDS v S. Turej

Aj Vy mô�ete pomôcť...
Mesto Stará Turá po viac ako 25−ich rokoch pripravuje kniž−

nú publikáciu o svojej histórii. Známa „zelená“ kniha o našom
meste, ktorá bola vydaná v roku 1983 v počte 5000 kusov je
už dávno „rozobraná“, splnila v tom svojom čase svoju úlohu.
Nová monografia bude objektívne doplňovať tú predchádzajú−
cu novými, vtedy neznámymi údajmi a „mapovať“ minulosť nášho
mesta za posledných takmer 30 rokov.

Každý údaj, informácia, fotografia sú vítané, pretože okrem
záznamov z archívov a múzeách budú dôležité informácie od
vás, občanov. Takmer bezcenný je dokument, ktorý leží za−
padnutý prachom v almare kdesi na povale, „ožije“ vtedy, ak
sa o ňom dozvie čo najviac tých, ktorých história svojho mesta
zaujíma. Ešte stále je čas doplniť písané i zozbierané doku−
menty možno o ten váš, ktorý zaujme... Keď bude stroj v tla−
čiarni vyrábať prvé strany publikácie, to už bude neskoro. Prí−
dete o možnosť prispieť do pripravovaného dokumentu, ktorá
sa v ďalších, možno budúcich tridsiatich rokoch nenaskytne. A
konštatovanie, že ste o tom nevedeli a prečo ste tam nedali
toto a toto, už na veci nič nezmení. Uvítame informácie pamät−
níkov o udalostiach, ktorých ste boli svedkami, uvítame poskyt−
nutie− zapožičanie vzácnych dokumentov a fotografií, ktoré po
zreprodukovaní vrátime... Ak chcete pomôcť, prihláste sa na
Mestskom úrade Stará Turá− J. Mikláš, tel. 746 1615, v DK
Javorina, či mestskom múzeu alebo v knižnici (776 336, 776
3360).                                                                        J.M.
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! 16. 1. sme zorganizovali Prvú céveč−
kovsku sánkovačku. Počasie nám prialo a
snehová nádielka prilákala deti, aby sa
zapojili do zimných súťaží na snehu.

! CVČ pripravilo aktivity i na deň pol−
ročných prázdnin (30. 1.). Patrili k nim už
tradičné Majstrovstvá ZŠ v Pinball 2009. V
tomto roku to bola len „pánska“ záležitosť,
lebo sa do súťaže prihlásili samí chalani.

1. miesto a titul Majster ZŠ v Pinball
2009 získal Matúš Koník zo 7. A

2. miesto a titul 1. vicemajster v Pinball
2009 získal Milan Ušiak z 5.C

3. miesto a titul 2. vicemajster v Pinball
2009 získal Michal Šedovič zo 7.B

! CVČ Stará Turá vyhlásilo 2. februára
2009 výtvarnú súťaž pre deti „Najväčšie
valentínske srdce“. Zapojilo sa do nej
takmer 50 detí a niektoré srdcia boli nao−
zaj velikánske. Najväčšie srdce priniesol
Patrik Stančík z 5.C, ktorý vyhral pre seba
a svoju maminu exkluzívny romantický
obed v hoteli LIPA. Za MEGASRDCE bola
ocenená i trieda 2.A. Ostatným deťom, kto−
ré sa zapojili do súťaže, ďakujeme za účasť.
Výstavu najväčších sŕdc ste si mohli po−
zrieť v CVČ do 16. 2.

P.S. Ďakujeme hotelu LIPA za hlavnú
cenu do súťaže.

! V piatok 6. 2. 2009 sa zišla v CVČ
„tlupa nádejných opičiakov“, aby zdolali
Cévečkovskú opičiu dráhu a aby sa uchá−
dzali o miesta najšikovnejších opičiakov v
Starej Turej. Okrem klasických prekážok
museli deti zdolať i netradičné disciplíny. Celé
podujatie bolo plné napätia a smiechu.

! 9. februára sme ocenili víťazov I. kola
súťaže Hľadači centov, ktorá prebiehala od
januára 2009. A kto najrýchlejšie nazbieral
50centové mince minimálne z 10 štátov?
I. miesto: Miloš Radena 7.A
II. miesto: Lenka a Martin Polákovci −MŠ
III. miesto: Miroslav Novák 5.B

Srdečne blahoželáme a ďakujeme ro−
dičom, že pomohli svojim deťom kompleti−
zovať zbierku.

! V piatok 13. februára navštívilo CVČ
takmer 50 družinárov, aby sa zúčastnili
zábavného popoludnia pod názvom My a
zvieratká. Vyše hodinový program prinie−
sol deťom nielen poučenie ale i kopec zá−
bavy.

(O aktivitách od 13. 2. budeme infor−
movať čitateľov v aprílovom čísle Starotu−
rianskeho spravodajcu).

NEZABUDNITE!
Počas jarných prázdnin pripravilo CVČ

Stará Turá Majstrovstvá detí ZŠ 2009. In−
formácie a podrobný harmonogram sme
zverejnili v minulom čísle spravodajcu, no
dočítať sa o týchto aktivitách môžete i na
webových stránkach
www.cvcstaratura.edupage.org alebo sa
informovať telefonicky.

HĽADAČI CENTOV – II. KOLO
CVČ Stará Turá organizuje na základe

úspechu I. kola už II. kolo súťaže pod ná−
zvom Hľadači centov. Hlavnou úlohou sú−
ťažiacich je v čo najkratšom čase nazberať
jednocentové mince aspoň z 10 európ−
skych štátov, v ktorých sa platí eurom.
Súťaž je určená pre deti a mládež do 30
rokov a bude trvať dovtedy, kým sa ne−
nájdu prví traja najrýchlejší zberatelia, hore
uvedených mincí, najneskôr však do 15.
septembra 2009. Všetky nazberané jed−
nocentové mince prinesie súťažiaci do
CVČ, kde zostanú až do vyhlásenia vý−
sledkov súťaže (potom budú zberateľovi
vrátené). V CVČ majú súťažiaci možnosť
nahliadnuť do prospektových materiálov,
kde si overia znaky mincí jednotlivých štá−
tov.

Takže milí hľadači centov: už druhýkrát
rozhoďte siete po celej rodine a po všetkých
známych, hľadajte doma i v zahraničí. Vy−
chutnajte si zberateľskú horúčku. 10 mincí
nie je až tak veľa a ceny, o ktoré sa súťaží,
vás potešia.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Keď �ena odchádza...
Nedávno som sedela v čakárni nemocničnej ambulancie a

spolu s ostatnými pacientmi som čakala, až na mňa príde rad.
Zrazu sa otvorili dvere a z ordinácie vyšla staručká pani so ses−
tričkou, ktorá jej dávala posledné inštrukcie, kde a za kým má ísť.
Z jej reči som hneď pochopila, prečo má babička oči plné sĺz.
Tým miestom, kde mala ísť, bol „príjem“. Babička pozorne počú−
vala, no zároveň uslzenými očami hľadala medzi desiatkou ča−
kajúcich pacientov svojho deduška, ktorý ju trpezlivo čakal.

„Nie je to dobré. Musím tu zostať,“ povedala mu a obidvaja
starkí podišli bokom všetkých, aby mali trochu súkromia.

Naskytol sa mi obraz, ktorý pôsobil veľmi dojemne, smutne
a zároveň komicky. Chorá babička hladkala manžela po tvári,
upokojovala ho, že bude všetko v poriadku a dávala mu dôleži−
té rady, ako obstarať seba i dom.

„Choď opatrne domov! Nešmykni sa! Obed máš v ľadničke.
Daj si ten čerstvejší chlieb. Mačke daj až večer. Čistú bielizeň
máš v druhom šuplíku.“

Smutnokomický obraz dotváral deduško, ktorý hľadel na svoju
manželku a tiekli mu slzy po tvári. Chvíľami som mala pocit, že
vôbec nechápe, čo sa stalo. Keď babička zašla, ešte dlho se−
del v čakárni a uprene pozeral na dvere, za ktorými zmizla jeho
manželka.

I keď by bol tento príbeh vďačnou témou na písanie o láske,
nebudem sa jej venovať. Chcem napísať o ženskom rozmýšľaní
a zodpovednosti, keď žena na dlhší čas opúšťa dom, rodinu.
Nemyslí totiž na seba, ale predovšetkým na svojich najbližších.
Myslí na to, čo navarí, aby to čo najdlhšie vydržalo, kde čo uloží,
aby to každý z rodiny bez problému našiel. Hlavou jej behajú
stovky myšlienok čo ešte vybaviť, zaplatiť, dokúpiť. Keď žena
odchádza, musí mať pocit, že je všetko v najlepšom poriadku.

Keď žena odchádza a zatvára dom,
jediným maličkým letmým pohľadom
prebehne byt a zbežne sa presvedčí,
že všetko je na mieste, že domov je v bezpečí.

Keď žena odchádza a opúšťa byt,
najprv sa uistí, či môže ísť.
Či je dosť v chladničke, či fikus poliaty,
či všetko prežije, kým sa späť nevráti.

Žena je teplom a symbolom domova,
jej obtlačok ruky si každá vec zachová,
každé jej slovo doma náladu tvorí
a bez jej vône by domov bol chorý.

8. marec je sviatkom a oslavou žien. Želám všetkým ženám
veľa zdravia, lásky a pokoja v duši. To sú totiž 3 základné veci,
ktoré potrebujú k životu.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Čo sme zažili v centre voľného času
v mesiacoch január − február...

Každý z nás je rád keď je obda−
rovaný, keď si naňho niekto spome−
nie. Ale oveľa príjemnejší pocit je
obdarovať iného alebo pomôcť nie−
komu keď to potrebuje. Nemusí to
byť iba počas vianočných sviatkov.
Teraz môžeme pomôcť všetci a ne−
bude nás to stáť nič navyše. Prispej−
me svojimi dvoma percentami pre
naše deti a pre tých, ktorí sú na našu
pomoc odkázaní. Rozhodnete o po−
užití 2 % z vašich daní, ktoré ste
odviedli za rok 2008

Aj naša staroturianska Nadácia
ŽIVOT je oprávneným subjektom
prijať takýto dar. Za posledných päť
rokov podporila formou programu
malých komunitných grantov užitoč−
né aktivity detí a mládeže v našom
meste čiastkou viac ako 39 000 euro
(1 176 000 Sk) a zdravotne postih−
nutím osobám prispela sumou viac
ako 23 000  euro (700 000 Sk).

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

Tento spôsob získavania
prostriedkov sa stále viac a viac po−
dieľa na príjmoch nadácie. Ak ste
ochotní i v tomto roku prispieť na
rozvoj neziskových činností v našom
meste v oblasti športu, kultúry, škol−
stva, životného prostredia či iných
humanitných oblastí a prispieť k
zlepšovaniu kvality života, prosíme
vás, aby ste vypísaním vyhlásenia
o poukázaní 2 % zaplatenej dane z
príjmov fyzických osôb, či daňové−
ho priznania (u právnických osôb)
prispeli práve pre našu nadáciu.
Príslušné tlačivá pre tento rok zís−
kate u správcu nadácie (MsÚ Stará
Turá, tel. 032/ 746 1625), prípadne
stiahnete z www.staratura.sk/nada−
cia−zivot/

Údaje o prijímateľovi Nadácie ŽI−
VOT

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 f inančných
prostriedkov na aktivity, ktoré pripra−
vujeme pre naše deti a mládež.
Budeme radi, ak odporučíte našu
nadáciu i svojim rodinným prísluš−
níkom, kolegom v práci, známym a
podnikateľom.

Ďakujeme.
Ing. Iveta Petrovičová

správca nadácie

Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011

5126 4753
BIC: SUBASKBX

Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú! Ešte ste sa nerozhodli...
...komu darujete 2% z vašich

daní? Darujte ich Nadácii SO−
CIA. Darované prostriedky pre−
vedie na účet zdravotne ťažko
postihnutých dvojičiek Rastíka
a Peťka Minarechových, ktorí sú
občania nášho mesta.

Finančné prostriedky budú
použité na rehabilitačnú a kú−
peľnú liečbu, zdravotné pomôc−
ky, lieky...

Údaje o prijímateľovi:
SOCIA − nadácia pre podpo−
ru sociálnych zmien
Legionárska 13
831 04 Bratislava
Právna forma: Nadácia
IČO: 31816398
Za darované 2 % ďakuje ma−

mina dvojičiek− Alena Minare−
chová. Tel.: 0907 555818
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Dom kultúry Javorina pripravuje

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

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekretariáte
DK Javorina č.tel.: 032/7763366

Program na marec 2009

Streda 4. marca 19.00 hod.
SÚMRAK

USA romantický horor. Filmový príbeh o ktorom ste snívali, natočený pod−
ľa svetového bestselleru, príbeh, s ktorým večnosť začína teraz! České
titulky.
Vstupné: 2,20 euro/  66,− Sk  112 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 8. marca 16.00 hod.
NIKO A CESTA KU HVIEZDAM

Fínsko, Dánsko, SRN, Írsko rodinný animovaný film. Slovenský dabing.
Vstupné: 2 euro/  60,25 Sk 80 min. Mládeži prístupný

Streda 11. marca 19.00 hod.
YES MAN

USA komédia. Život Carla Allena (Jim Carey) je stále o tom istom.Jeho
život sa zmení, keď navštívi seminár, ktorý vedie „Áno“ guru (Terence
Stamp). Slovenské titulky.
Vstupné: 2 euro/  60,25 Sk 104 min. MP od 12 rokov

Streda 18. marca 19.00 hod.
TANGO S KOMÁRMI

SR/ČR tragikomédia. Ironický obraz niekoľkých dní odkrýva tajomstvá via−
cetrých príbehov. Hrajú:Ady Hajdu, Roman Luknár, Tereza Brodská, Te−
reza Nvotová, Diana Mórová, Fialová…
Vstupné: 2euro/  60,25 Sk 97 min. MP od 15 rokov

Streda 25. marca 19.00 hod.
POKOJ V DU�I

Slovenská dráma. Príbeh priateľstva a zrady. Film o mužoch aj pre ženy.
Vstupné: 2euro/  60,25 Sk 97 min. MP od 12 rokov

POZOR! 1. apríla premietame film NESTYDA

− 19. marca 2009 vo veľkej sále DK Javorina koncert CIGÁNSKI DIABLI.
Pôvodný termín 17. marca sme museli zmeniť z vážnych technických
príčin tejto známej cimbalovky a o dva dni preložiť. Vstupné: 7 euro/
210,80 Sk a 6,30 euro/189,70 Sk.

− 2. apríla 2009 autobusový zájazd do Domu umenia v Piešťanoch na
predstavenie SND Chvála bláznovstva. Je to dojímaná komédia zo sveta
dvoch sympatických autistov, ktorí zápasia s realitou všedného dňa. Hrajú:
Marián Geišberg, Ján Kroner, Tomáš Maštalír, Viera Topinková, Gabriela
Dzuríková a ďalší. Poplatok: 17euro/ 512,− Sk

− 25. apríla 2009 autobusový zájazd na nákupy do Noweho Targu. Popla−
tok: 12 euro/ 361,50 Sk

− 25. apríla 2009 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Olomouca.
Poplatok: 8 euro/ 241,−Sk

− 3. mája 2009 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok na Mora−
ve. Poplatok: 7,20 euro/216,90 Sk

− 8. mája 2008 autobusový zájazd do divadla Broadway Praha na muzikál
MONA LISA. Účinkujú: Monika Absolonova – Dasha− Marta Jandová, Petr
Kolař− Tomáš Beroun−Jan Toužinský, Petr Muk−Josef Bohouš−Mariá Vojtko,
Josef Vojtek−Martin Skala, Helena Vondráčková−Hana Zagorová−Linda Fin−
ková, Alen Bastien−Josef Bohouš−Ali Amiri, Marta Jandová−Zdenka Trvalco−
vá. Poplatok: 32 euro/ 964,−Sk alebo 40 euro/ 1 205,− Sk

Dom kultúry Javorina a Klub paličkovanej čipky pozývajú
všetkých milovníkov ručných prác na

výstavu paličkovanej čipky
do kaviarne Domu kultúry Javorina, ktorá sa koná

v dňoch 13. – 19. marca 2009. Otvorená bude denne
od 10,00 do 18,00 hodiny. V nedeľu od 14,00 do 18,00 hodiny.

Pripravujeme na apríl: 21. apríla 2009 koncert Honzu Nedvěda so skupi−
nou Vojtu Nedvěda. Vstupné: 7,30 euro/ 219,90 Sk a 6,80 euro/ 204,90 Sk

Marec je mesiacom knihy. Sloven−
ská asociácia knižníc nadväzuje na
predchádzajúce úspešné ročníky a
vyhlasuje už 10. ročník celosloven−
ského podujatia Týždeň slovenských
knižníc.

V dňoch 23. – 27.3.2009 Týždni
slovenských knižníc ponúkame:

− bezplatné zapožičanie časopisov
− týždeň bez upomínacích poplat−

kov (vrátenie dlhodobo požičaných
kníh bez poplatkov).

BELETRIA
Chaviano, Daina: Ostrov nekoneč−

ných lások
Adamová, Anna: Na samotu sa

nezomiera. Len to občas bolí 2.
Foxová, Kathryn: Nekalý zámer
Fartelová, Marta: Vo víre života
Lackovičová, A.: Modlitba k sv.

Imidžovi
Hall, Steven: Žralok
Pronská, Jana: Bosorkina dcéra
Steelová, Danielle: Nečakaná mi−

losť
Lindsay, Jeffry P.: Dexter v tem−

notách
Filan, Boris: Bratislavské krutosti
Ludlum, Robert: Arktická mise
Banáš, Jozef: Zóna nadšenia
Taylorová, Alice: Vôňa domova
Williamson: Návrat k láske
Sparks, Micholas: Osudová zákru−

ta

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Erfkamp, Joachim: Orchidey
Špaček, Ladislav: Veľká kniha eti−

kety
Lacko, Martin: Slovenské národ−

né povstanie 1944
Kol.: Počasie
Fecenko, Jozef: Matematika 1.

DETSKÁ LITERATÚRA
DiTerlizzi, Tony: Kronika rodu

Spiderwickovcov 1. – 5.

Spomienky na boj v Cetuni počas dní povstania sa v nedeľu 22.2.2009
zúčastnili aj zástupci nášho mesta a ZO SZPB.                            J.M.

Spomienka v osade Cetuna
Blížiaca sa jar v roku 1945 prinášala slobodu, ale až do po−

sledných dní vykúpenú krvou. Malá epizóda veľkej vojny − tak by
sa dal nazvať najznámejší i najtragickejší boj partizánov proti fa−
šistom v osade Cetuna dňa 27. februára 1945. V boji padlo 18
partizánov, medzi nimi aj veliteľ oddielu Miloš Uher a jeho zástup−
ca Anton Jakubík. Pamätník v Cetuni sa stal miestom spomienok
na túto udalosť, ovplyvnil ďalšie pôsobenie partizánov v našom
okolí, ovplyvnil aj tragédie v našich osadách Hlavina a Nárcie.

Na spomienke, ktorá sa konala v nedeľu 22. februára 2009, sa
zúčastnili členovia vtedajšej II. Stalinovej partizánskej brigády,
žijúci pamätníci, poslanci a zástupcovia štátnej a verejnej správy,
veľvyslanectiev Ruska a ČR a tajomník ÚR SZPB. Medzi účast−
níkmi boli aj zástupcovia mesta Stará Turá − Ing. Anna Halináro−
vá, primátorka mesta, Bc. Zuzana Zigová a predsedníčka ZO SZPB
Elena Kovárová.                                                               J.M.
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Na�i jubilanti
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Noví občiankovia mesta
Marek Moravec, Karolína Minárechová, Lea Ridzoňová, Klára Mikulcová,
Katarína Otiepková

Uzatvorili manželstvo
Miroslav Volár zo Starej Turej a Stanislava Matušíková zo Starej Turej
Martin Partel zo Senca a Dana Ondrášková zo Starej Turej

Rozlúčili sme sa
Vladimír Hornáček, Alžbeta Dršková, Anna Juríčková, Jaroslav Dékány,
MUDr. Pavel Labáth, Štefan Baran, Michal Sadloň, Emília Gavačová, Daniel
Ďurčo, Ján Bartók, Viliam Líška, Dušan Lašák

Smútočná spomienka
Dňa 17. 3. 2009 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy
opustil náš otec a dedo
František NAVRÁTIL.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Smútiace deti s rodinami

Smútočná spomienka
S bolesťou v srdci si spomíname na 1. výročie 27.3.2008,
keď nás navždy opustil vo veku 45 rokov náš milovaný syn,
brat, ujo
Jozef MÚDRY od Mikulcov
čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal,
zostali na Teba spomienky a v ubolených srdciach
nevýslovný žiaľ.
Aj keď nie si medzi nami, v srdciach si stále s nami.

S veľkou láskou a úctou spomína smútiaca rodina
a sestra s rodinou

Smútočná spomienka
Odišiel si navždy, niet Ťa medzi nami,
Ale v našich srdciach stále budeš s nami.
Dňa 10. marca 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec
Štefan HVOŽĎARA zo Starej Turej.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami

Smútočná spomienka
V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie úmr−
tia našich rodičov
Martina PAGÁČA a
Ľudmily PAGÁČOVEJ

S láskou a úctou spomínajú deti Božena,
Miroslava, Eva a Dáša s rodinami

Smútočná spomienka
Odišla, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach stále žije s nami.
Dňa 17. januára 2009 vo veku 81. rokov zomrela naša dobrá suseda
Ľudmila HARGAŠOVÁ rod. Roháčková,
ktorú sme na poslednej ceste odprevadili. Radi si
zachováme na ňu živú spomienku.

Susedia z bytovky č. 388 a členky ev. cirkevného spevokolu

Za MVDr. Pavlom Labáthom
(31.3.1928 − 18.1.2009)

Svoje rodové korene mal v slovenskom, evanjelickom prostredí bývalej
Juhoslávie, kde sa narodil v Petrovci po I. svetovej vojne, aby tu po nie mno−
hých rokov detstva a dospievania sa dostal do víru II. svetovej vojny po pre−
padnutí Juhoslávie nacistickým Nemeckom. Do ozbrojeného odporu proti hit−
lerovským okupantom sa zapojila celá rodina Pavla Labátha, keď v ich dome
bola umiestnená a mala základňu Prvá odbojová skupina už od júla 1941.
Táto bola po niekoľkých väčších bojoch a sabotážnych akciách, žiaľ, odhale−
ná a rozbitá. Osem členov tejto skupiny bolo popravených, medzi nimi aj brat
menovaného Ján Labáth.

Prišiel rok 1944 a vtedy sa už 16−ročný Pavel stal riadnym príslušníkom
Novosadského partizánskeho oddielu, v ktorom vykonával funkciu ako vyčle−
nená spojka pre veliteľov a organizátorov juhoslovanského odboja a to ne−
pretržite od 15. marca 1944 až do skončenia vojny už ako aktívny člen oddie−
lu so zbraňou do 15. mája 1945. Potom už v mierových podmienkach dokon−
čil stredoškolské štúdium, absolvoval úspešne aj stredoškolské štúdium do−
siahnutím doktorátu veterinárnej medicíny a napokon sa usadil v našej Starej
Turej, kde si založil rodinu. Bol dlhoročným, aktívnym členom a v poslednom
období aj podpredsedom Základnej organizácie SZPB v Starej Turej. Za zá−
sluhy v boji proti fašizmu na území Juhoslávie mu bolo udelené vysoké vojen−
ské juhoslovanské vyznamenanie „RAD ČERVENEJ HVIEZDY“ a k 60. výro−
čiu založenia Vojvodinskej údernej Slovenskej brigády (VÚSB) aj spomien−
kový čestný diplom. Jeho účasť v zahraničnom protifašistickom odboji bola
ocenená aj na Slovensku udelením viacerých štátnych i zväzových vyzname−
naní. Ešte krátko pred jeho náhlym a nečakaným úmrtím prevzal z rúk pred−
sedníčky ZO SZPB v Starej Turej pani Eleny Kovárovej „MEDAILU M. R.
ŠTEFÁNIKA“, ktorú mu udelila Ústredná rada SZPB v Bratislave k jeho život−
nému jubileu.

Keď sme sa na prahu nového roku 2009 lúčili s týmto vzácnym človekom,
ktorý ako obetavý zverolekár sa dal do služby pomoci a odstraňovania bolestí
tým, ktorí to nedokázali vypovedať − trpiacim zvieratkám, vyslovujem mu ešte
aj touto cestou našu úctu a vďaku.

ČESŤ JEHO SVETLEJ PAMIATKE!
JUDr. M. Gažík, za výbor ZO SZPB Stará Turá

Smútok v na�ich du�iach...
Dovoľte nám pár slovami pripomenúť odchod výnimočného človeka,

nášho bývalého spolužiaka Ľubka Chudíka.
29.1.2009 ho zastihla smrť v naplno rozbehnutom živote. Starostlivosť

o rodinu, práca, ktorá mu bola koníčkom, množstvo záujmov, plánov do
budúcnosti a zrazu je všetkému koniec.

Stále nemôžeme uveriť, že tento vždy usmiaty, skromný a nesmierne
príjemný človek tu už nie je. Kam prišiel, tam priniesol so sebou pohodu,
optimizmus a dobrú náladu. K ľuďom pristupoval s úprimným záujmom a
ochotne pomohol každému, ak to bolo v jeho silách.

Jeho najbližším prajeme, aby sa im vrátilo dobro, ktoré tu on zanechal
v srdciach ľudí a pomohlo im prekonať ťažké obdobie bez milovaného
ocka, manžela, syna a brata.

Ľuboš, nikdy na teba nezabudneme.             Bývalí spolužiaci z 9.A

V mesiaci MAREC 2009

70.r. − Michal GAVAČ, František HALÁS, Jaroslav LESS, Lýdia VRÁBLI−
KOVÁ, Ľudmila ZELOVÁ, Ing. Adolf KLUBAL,
Mgr. Elena RUMÁNKOVÁ

75.r. − Margaréta STRELNÍKOVÁ, Ľudmila HRITZOVÁ, Ján KUCEK,
Ľudmila VALENČÍKOVÁ, Lýdia DURCOVÁ, Dušan LUKÁČ,
Anna TRMALOVÁ, Dagmar RACKOVÁ

80.r. − Alžbeta KOŠŤÁLOVÁ, Miloslava BAŠISTOVÁ,
Anna MIKULCOVÁ, Ján NAĎ

81.r. − Mária KAŇKOVÁ
82.r. − Ján MALEK, Irma PÚDELKOVÁ
83.r. − Mária GALBAVÁ, Karol KOVÁČ, Mária DURCOVÁ
84.r. − Anna DURCOVÁ, Anna BEŇOVÁ, Jozef PETRÁŠ
85.r. − Anna RIGANOVÁ
86.r. − Anna HVOŽDAROVÁ
87.r. − Emília VRÁBLOVÁ
88.r. − Mária GALBAVÁ
90.r. − Štefan KOBZA, Anna HARGAŠOVÁ
92.r. − Anna SADLOŇOVÁ
95.r. − Emília LYSÁ

Niečo zo slovenčiny

Názov euro sa skloňuje
Prvého januára sme vstúpili do eurozóny, a tak sa všetci stretáme s

eurobankovkami a euromincami, na ktorých sa uvádza názov meny EURO
s veľkými písmenami bez ohľadu na to, o akú nominálnu hodnotu platidla
ide. Ak však názov euro, ktorý bežne píšeme s malými písmenami ako iné
názvy mien, používame vo vetnej súvislosti, riadne ho skloňujeme, napr.
jedno euro, dve eurá, päť eur, tisíc eur, dve celé dvadsaťpäť stotín eura,
vymeniť koruny za eurá, platiť eurami. V písomných prejavoch môžeme
namiesto slovného vyjadrenia používať aj značku eura (• ), ktorá pripomí−
na naše veľké E, je však okrúhla a uprostred nemá jednu, ale dve čiaroč−
ky. V bankovej praxi sa používa aj medzinárodný kód EUR, ktorý sa píše
s veľkými písmenami tak, ako sa písal kód koruny SKK.

Zdroj: Dr. Matej Považaj, JÚĽŠ, Slovenčina na slovíčko
Vybral J.M.
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V našom vchode býva dvad−
saťštyri majiteľov bytov. Nikomu
z nás nerobí problém platiť za
nákup u mäsiara podľa toho, čo
stojí kilo a koľko mäsa nám od−
váži. Ani za zeleninu. Ani za
elektrickú energiu, ani za ply−
novú, ba ani za vodu. Všetky
tieto komodity sú tovarom, mô−
žeme ich odvážiť alebo zmerať
a podľa toho zaplatiť.

Technotur s.r.o., ktorý nám,
majiteľom bytov, slúži na spra−
vovanie domu podľa našich
predstáv (v medziach platných
zákonov), nám pred zimou po−
slal list, v ktorom oznamuje, že
Národná rada Slovenskej re−
publiky aktualizovala časť svoj−
ho zákona č. 657/2004 Zbier−
ky, aby majitelia bytov mohli
spravodlivejšie platiť za teplo z
ústredného kúrenia. Robí sa to
tak, že na radiátory sa namon−
tujú prístroje, ktoré merajú po−
diel z množstva odobraného
tepla a raz za stanovený čas sa
z nich odčíta údaj, podobne ako
je tomu u elektromerov, plyno−
merov, vodomerov, apod. Záro−
veň Technotur ponúkol možnosť
vybrať si zo siedmich firiem, kto−
ré nám zaslali svoje ponuky.

Pravdepodobne z neznalos−
ti, o čo ide, súhlasilo s ponukou
Technoturu iba sedem majite−
ľov bytov a sedemnásť bolo pro−
ti. Na domovej schôdzi sa vy−
skytli takéto zdôvodnenia jed−
notlivých odporcov:

1. Ja mám v byte poriadok a
nebudem doňho nikoho púšťať.

2. Obyvatelia susedného
vchodu majú merače tepla v
bytoch namontované a nie sú
spokojní, lebo platia viac. Do−
konca si idú zatepľovať dom a
bude ich to stáť 30 miliónov ko−
rún (slovom tridsať miliónov ko−
rún).

3. Ja nesúhlasím s platením
podľa množstva odoberaného
tepla, lebo mám v izbe plesnivý
kút.

4. Do môjho bytu nesvieti sln−
ko a nikto na to nebude brať
ohľad.

5. Je to nová, neodskúšaná
vec, asi by sme platili viac.

Väčšina zamračene a mlčky
nesúhlasila.

Iba som počúval a divil sa:
veď oni sa rozprávajú ako to−
tálne neinformovaní alebo za−
interesovaní proti, pretože, aká
je pravda? Možno odpovedať na

jednotlivé námietky?
1. Na námietku č.1 možno

odpovedať: Ak si majiteľ bytu
neželá merať množstvo spotre−
bovaného tepla v byte, nemusí
príčinu svojho rozhodnutia niko−
mu oznamovať. Správcovská
organizácia domu však má prí−
stup do bytu podľa §25, ods. 3,
písmeno b/ zákona č. 99/2007
Zb. z., pretože je povinná za−
bezpečiť jedenkrát za rok pred
začiatkom vykurovacieho obdo−
bia technickú prehliadku tepel−
ných zariadení na účel zistenia
prevádzkyschopnosti a funkč−
nosti týchto zariadení. Podľa
zákona č. 182/1993 Zb. z. § 11,
ods. 3 je vlastník bytu povinný
umožniť vstup do bytu správco−
vi a údržbárovi za účelom vy−
konania obhliadky, opravy,
montáže zariadení na meranie
spotreby tepla a vody a odpo−
čet nameraných hodnôt. Taká−
to situácia naozaj môže nastať,
ak sa nadpolovičná väčšina
majiteľov bytov vo vchode roz−
hodne platiť za odoberané tep−
lo na základe údajov namonto−
vaných pomerových rozdeľova−
čov nákladov na teplo i keď
majiteľ bytu si nedá namonto−
vať spomínané prístroje na ra−
diátory. Pred montážou pome−
rových rozdeľovačov nákladov
na teplo treba totiž vykonať tzv.
hydrodynamické vyváženie te−
pelného rozvodu celého domu,
čo je spojené s kontrolou kaž−
dého radiátora v dome.

2. Obyvatelia susedného
vchodu, ktorí si sami regulujú
spotrebu tepla a správcovská
spoločnosť im po ročnom zúč−
tovaní vracia niekoľko tisíc ko−
rún, sú spokojní. Tí, čo si nere−
gulujú spotrebu tepla a platia
viac než tí druhí, sú nespokoj−
ní, ale takých je málo. Všetci
spoločne uvažujú o zateplení
domu a prizývajú stavebné spo−
ločnosti, ktoré im na schôdzach
predniesli svoje finančné ponu−
ky. Jednalo sa o 2 až 3 milióny
korún za celý dom, (slovom dva
až tri milióny korún), bolo to ešte
pred zavedením eura. Predpo−
kladajú, že zatepľovacie nákla−
dy a cena energií bude stúpať,
preto sa oplatí zobrať úver na
jednopercentný úrok, pokiaľ to
ešte ide. Podľa informácií z
médií sa zdá, že šikovné mestá
fondy z EÚ na tento účel už riad−
ne pohli.

3. Nemožno odpovedať: Te−
pelný mostík, ktorý spôsobuje
plesnenie rohu izby je problém
architektov a stavbárov domu.
Predpokladám, že stavbári ve−
dia, ako sa to má riešiť. So spra−
vodlivejšou platbou za odobe−
ranú tepelnú energiu do bytu to
nemá žiaden súvis.

4. Štvrtý nesúhlas je iba vý−
sledkom neinformovanosti. Na
byty na severnej a východnej
strane, nad pivnicou a pod stre−
chou platia na výpočet platby
koeficienty, ktoré znižujú cenu
za odoberané teplo, v najne−
priaznivejšom prípade až na po−
lovicu.

5. Opäť úplná neinformova−
nosť. Mimo nášho mesta (ale−
bo snáď len vchodu?) je o mon−
táž meracích prístrojov, ktoré
objektivizujú platby, enormný
záujem. Veď kto by chcel platiť
viac, keď nemusí?

Priznám sa, aby som na do−
movej schôdzi, kde sa mala pre−
jednávať táto problematika, ne−
vyzeral ako neokrôchanec, za−
šiel som na Technotur pre infor−
mácie. Jeho pracovníčky pi.
Mockovčiaková a pi. Ing. Med−
ňanská mi ochotne poskytli in−
formácie a fundovane zodpove−
dali moje otázky. Predložili mi
ponuky firiem, ktoré sú schopné
dodať technológiu merania tep−
la do bytov na kľúč. Upozornili
ma na práce prof. Ing. Petráša,
PhD. zo Slovenskej Technickej
Univerzity v Bratislave. Preštu−
doval som si zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 657/
2004 Zb. o tepelnej energetike
a jeho kritiku i novelizácie a zís−
kal ďalšie informácie.

V našom meste je už z celé−
ho bytového fondu v správe
Technoturu 50 % a v správe
bytového družstva 80 % bytov
s namontovanými meračmi tep−
la. Zhodou okolností, odkedy sa
začalo s ich montážou, klesla
postupne výroba tepla v teplár−
ni o cca 30 %. (Kvôli objektív−
nosti však treba dodať, že v tom−
to období boli miernejšie zimy
a modernizoval sa rozvod tepla
mestom).

Konzultoval som problém za−
mietnutia ponuky na spravodli−
vejšiu platbu za odoberané tep−
lo s mojím známym, renomova−
ným psychológom. Aj mi to vy−
svetlil: „ Zo psychologického hľa−
diska je to vnútorný boj v ľuďoch

medzi prežitkami socializmu a im
neznámym pojmom demokracia,
ktorý sa odohráva v každom z
nás. Ľudia si svoju slobodu vy−
svetľujú tak, že už nemusia vo
všetkom poslúchať vrchnosť, vo
vašom prípade firmu Technotur
a z neinformovanosti si myslia,
že vaša správcovská spoločnosť
je vašou vrchnosťou a prichys−
tala si na vás nejaký pánsky
fígeľ. Chýba osveta, aby si uve−
domili, že Technotur je vaším
sluhom a nie pánom. A ten slu−
ha je vzdelaný a ponuka parla−
mentu na spravodlivejšie platby
za odoberané teplo, ktorú vám
doručil, je vo váš prospech.“ A
potom celú psychológiu postavil
na hlavu: „súkromne ti poviem,
aké sme získali skúsenosti. Naj−
menej jeden spomedzi vás je ak−
cionárom teplárne. Akcionárom
záleží na tom, aby plnili plán vý−
roby a dodávky tepla aspoň na
130 %, teda aby mali zisky. A
najmenej tretina susedov má už
dávno namontované v každej
izbe po dva radiátory. Čuduješ
sa, že nechcú pustiť do bytu od−
borníkov na hydrodynamické vy−
váženie domu a montáž mera−
čov odobraného tepla? Veď tú
hanbu by tí zlodeji ešte z čias
socializmu neprežili. Alebo ľah−
ko aj.“

Chválabohu, nášho mesta sa
to netýka. Stopercentným maji−
teľom Technoturu s.r.o. je
mesto, t.j. my všetci a našim
poslancom záleží, aby občania
mali v bytoch teplo a platili zaň
minimum.

Objektívna situácia je taká−
to:

Presné meranie odoberané−
ho množstva tepla na tzv. päte
domu nie je technickým ani le−
gislatívnym problémom, preto−
že potiaľto sa teplo chová ako
tovar. Presné meranie odobe−
ranej tepelnej energie do jed−
notlivých bytov, resp. izieb, by
tiež nebol neriešiteľný problém,
hoci drahý. Celosvetovým prob−
lémom bolo, a niekde ešte aj
je, jeho účtovanie jednotlivým
bytom. Teplo dodávané do by−
tov na vstupe do bytu vďaka
konštrukcii našich panelových
bytov totiž stráca povahu tova−
ru. Rovnaké množstvo tepla
odobrané vnútorným bytom na
štvrtom poschodí sedem−
poschodového domu nevykúri
na takú teplotu rovnakoplošný

O platbách za teplo
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byt na tom istom poschodí, ale
z vonkajšej strany domu, neho−
voriac o byte z vonkajšej strany
v podstrešnom byte na sied−
mom poschodí. A ten byt
uprostred domu, ktorý si úplne
zastaví odber tepla, hoci
nechtiac, kradne teplo susedom.
Príjemne tam síce nebude, ale
nebude tam ani mráz, lebo su−
sedné byty mu trochu tepla za−
bezpečia. Z tohto dôvodu nemá
zmysel merať teplo do jednotli−
vých bytov presnými kalorimet−
rami. Tu pomôže jedine legisla−
tíva, a tou je Vyhláška č. 630/
2005 Úradu pre reguláciu sieťo−
vých odvetví, ktorá stanovuje
pravidlá rozpočítavania tepla, a
to paragrafom 7, odsek 4. Uva−
žuje o dvoch častiach platby za
teplo. Vychádza sa z celkového
odberu tepla do domu. Jeho
veľkosť vie Technotur dobre
zmerať na päte domu. Prvá časť
odoberanej tepelnej energie za−
bezpečuje ohrev domu na zá−
kladnú teplotu a je za ňu fixná

platba v dohovorenej výške, zvy−
čajne 40 %. Druhá časť odobe−
raného tepla je ovplyvňovaná
majiteľmi bytov tým, že si v byte
regulujú teplotu podľa vlastných
predstáv. Jej veľkosť sa zisťuje
pomerovými rozdeľovačmi ná−
kladov na teplo v každom byte.
Handicap znevýhodnených by−
tov (krajné, nadpivničné, pod−
strešné) sa odstraňuje koefi−
cientami, podľa ktorých sa v
týchto bytoch znižuje cena za
teplo. Koeficient samozrejme
byt nezahreje, ale keďže má
vlastník bytu teplo lacnejšie,
môže ho odoberať viac a týmto
spôsobom si zabezpečí rovna−
kú tepelnú pohodu za rovnakú
cenu, ako vnútorné byty. Vy−
hláška obsahuje aj vzorec, pod−
ľa ktorého sa vypočítava platba
za byty, ktoré nemajú namon−
tované pomerové rozdeľovače
nákladov na teplo.

Snáď už len málo obyvateľov
nášho mesta nevie, že šikovné
vchody (teda ich obyvatelia) si

nezáväzne pozývajú potenciál−
nych dodávateľov a posudzujú
výhody a nevýhody ich ponúk na
riešenie uvedených problémov.
Možno nevedia ani to, že v Chi−
rane sa ešte za socializmu uva−
žovalo o vývoji a výrobe takých−
to systémov pre použitie v by−
toch. Keby nebolo došlo k pre−
vratu, asi by sme dnes mali na
radiátoroch namontované neja−
ké „Chicalory“.

POZNÁMKY
Čo sú to pomerové rozdeľo−

vače nákladov na teplo? Sú to
prístroje, ktoré za posledných
desať rokov zaznamenali znač−
ný technický rozvoj. Po tzv. hyd−
rodynamickom vyvážení rozvo−
du ústredného kúrenia v dome
sa namontuje jeden prístroj na
každý radiátor a meria, koľko
GJ, čiže gigadžaulov, alebo
GWh, čiže gigawatthodín (to je
jedno, v akých jednotkách) ra−
diátor spotreboval na ohrev
izby. Jeho údaj odčítava pracov−

ník firmy, ktorá vypočítava plat−
bu v korunách. Odčítavanie robí
sediac v aute na ulici, lebo kaž−
dý prístroj má vysielačku a pra−
covník za desať rokov nemusí
vstúpiť do bytu.

Nemám dôvod zatajovať
svoj vek: ťahá mi na osemde−
siatku. Mnoho zím sa už pri
meraných alebo nemeraných
radiátoroch ohrievať nebudem.
Ale čo tí ostatní, odo mňa mlad−
ší? Veď vývoj sa nedá zasta−
viť. Zotrvávanie na platbe pod−
ľa plošnej výmery bytu je po−
zostatok systému „vsjo ravnó“,
čo je príbuzné tomu „deleniu po
bratsky“. Kto tu má záujem za−
konzervovať socialistické návy−
ky?

Ale som optimistom. Ak sa
z tohto rozboru nepoučia oby−
vatelia nášho vchodu, tak po−
slúži aspoň ostatným obyvate−
ľom mesta na informáciu, aká
je v súčasnosti situácia v plat−
bách za teplo.

 Ing. Karol Vondra

V rámci prevencie MsP Stará Turá patrí medzi najlepšie polí−
cie na Slovensku. O činnosť našej polície majú stály záujem mé−
dia − články a rozhovory v denníkoch a časopisoch, rozhovory v
televízii a rádiách. Pretrváva i záujem iných polícií o našu prácu,
ktoré sa chodia k nám školiť.

Monitorovací kamerový systém (MKS) so 7 kamerami − podari−
lo sa vďaka MKS odhaliť rôznu drobnú trestnú činnosť, hlavne v
oblasti vandalizmu, budenia verejného pohoršenia a ničenia ve−
rejného alebo súkromného majetku.

Prednášková činnosť na školách − celkovo bolo vykonaných 39
prednášok, v rámci projektu „Správaj sa normálne!“ a takisto pred−
nášky zamerané na dopravu a zneužívanie alkoholu a tabaku −
spolu bolo takto oslovených 1102 detí.

Pre najmenších sme si aj tento rok pripravili v deň ich sviatku,
stretnutie na polícii. Tu sa dozvedeli základné informácie o bez−
pečnosti. Stretnutia sa zúčastnilo 90 detí, ktoré tu spolu strávili 4
hodiny.

Uzamykanie vchodov. Bolo vykonaných 140 kontrol, v tejto
oblasti bol zistený 7 x nezabezpečený vchod, na nedostatky boli
upozornení obyvatelia jednotlivých vchodov.

„Nestaňte sa ďalšou obeťou“ − 50 vykonaných kontrol a upo−
zorňovanie vodičov na nezabezpečené vozidlá a majetok v nich
prostredníctvom letákov.

Kontrola rekreačných objektov − 20 x fyzicky kontrolované ob−
jekty a v 4 prípadoch bol kontaktovaný majiteľ, aby si odstránil
nedostatky zistené pri kontrole.

Nočné Havrany(NH) − zatiaľ stále jediné mesto v rámci stred−
nej Európy, kde je tento projekt funkčný. Hliadky, ktoré sú vytvo−
rené občanmi nášho mesta boli počas 26 hodín cez víkendy v
nočných hodinách priamo v teréne. Na túto aktivitu sa nám poda−
rilo získať dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 100 000 Sk
(3 319 EUR)

V roku 2008 sme sa začali intenzívnejšie venovať preventív−
nym kontrolám požívania alkoholu mladistvými, najmä v okolí noč−
ných podnikov, autobusových a vlakových staníc, cintorínoch...

Na uvedených miestach sme zistili požitie alkoholu u 16 mladis−
tvých. Výsledky šetrenia boli oznámené Úradu práce a sociál−
nych vecí a predvolaným rodičom.

V rámci represívnej činnosti bolo zistených a následne rieše−
ných:

− 461 priestupkov obyčajných (najmä priestupky proti verejné−
mu poriadku, rušenie nočného kľudu, proti občianskemu spolu−
nažívaniu, priestupky proti majetku, porušovanie VZN...)

− 263 priestupkov v doprave
Spolu bolo riešených 724 priestupkov, z toho bolo 246 prie−

stupkov prejednaných v blokovom konaní. Za tieto priestupky boli
uložené blokové pokuty v celkovej hodnote 141 800 Sk (4 707
EUR).

Celkovo bolo za rok 2008 riešených 4 441 priestupkov, ozná−
mení, závad a spisov.

V dôsledku vyššie uvedených kriminálno−preventívnych aktivít MsP,
kamerovému systému, ako i koordinácie obchôdzok s OO PZ došlo
k stagnácii kriminality hlavne v oblasti vandalských činov, čo nám
ilustruje i nasledovná tabuľka.

rok 2004 2005 2006 2007 2008
počet vandalských činov 48 39 38 14 14
V roku 2008 bolo na MsP prijatých 840 telefonických oznáme−

ní od občanov.
V porovnaní s rokom 1999 (179 oznámení) počet telefonických

oznámení vzrástol o 469 % Vo väčšine telefonátov nás občania
žiadajú o pomoc, ale často nás i upozorňujú na porušovanie zá−
kona, alebo na podozrivé osoby v ich okolí. Každoročne zvyšujúci
sa počet telefonátov nám signalizuje rastúcu dôveru k MsP a
vďaka tomu sa nám darí i úspešnejšie zasahovať.

Napriek tomu, že MsP vykonáva odchyt psov nad rámec záko−
na o obecnej polícii (nie je v kompetencii MsP vykonávať odchyt
psov a takisto MsP nemá na túto činnosť vhodné vybavenie), bolo
v našom meste odchytených 37 psov, ktorí sa vrátili pôvodným
majiteľom, novým majiteľom, alebo boli umiestnení v útulku.

(dokončenie na str. 12)

Informatívna správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2008
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(dokončenie zo str. 11)
Spolupráca s OO PZ Stará Turá − bola i v roku 2008 nadštan−

dardná. Náčelník MsP a riaditeľ OOPZ sa pravidelne každý týždeň
stretávajú a plánujú spoločné služby, akcie a opatrenia na najbližšie
obdobie. V rámci spolupráce sa kombinujú hliadky a vykonávajú
akcie na alkohol, drogy, dopravné akcie, boli úspešné pátrania po
nezvestných a hľadaných osobách.

Spolupráca medzi políciami sa pozitívne prejavila i v zjavnom
znížení krádeže vozidiel i počte vandalských činov.

Počas roka 2008 MsP zabezpečovala kontroly: verejného po−
riadku a regulovanie dopravy na Ulici SNP počas akcie „Vítanie
jari“, verejného poriadku počas konania sa pietnej spomienky pad−
lým rumunským vojakom, regulovanie dopravy pri dovoze a skla−
daní mája, regulovanie dopravy a verejného poriadku počas osláv
stavania mája, verejného poriadku a hladkého priebehu Starotu−
rianského jarmoku, verejného poriadku a dopravného značenia
počas konania sa motorkárskeho zrazu v RO Dubník pod názvom
„Tanec slnka“, verejného poriadku a regulovania dopravy počas
príchodu motorkárov do ulíc mesta a následného vystúpenia kaska−
déra na Ul. SNP, verejného poriadku a regulovania dopravy počas
osláv bratstva na Veľkej Javorine, verejného poriadku a regulova−
nia dopravy počas osláv SNP na vrchu Roh, verejného poriadku,
čistoty a kontrolami zameranými na krádeže vencov na cintorínoch,
verejného poriadku počas ekumenickej spomienky na mestskom
cintoríne, dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na vybra−
ných uliciach s pomocou meracieho zariadenia, verejného poriad−
ku a regulovania dopravy na ulici Gen.M.R. Štefánika a námestí
počas príchodu Mikuláša, verejného poriadku a hladkého priebehu
Vianočných trhov na námestí, verejného poriadku počas osláv Sil−
vestra a vítania Nového roku na námestí.

Pre ilustráciu uvádzam aspoň niektoré zaujímavé prípady, ktoré
počas roka 2008 riešila MsP Stará Turá: 8.1. si vyskúšal svoje pro−
vokatérske schopnosti jeden miestny mladík. Počas noci sa mu po−
darilo v priebehu jednej hodiny 2x vyprovokovať bitku pred podni−
kom Arkádia. Obidva razy mu rozbili nos, oznámenie odmietol podať
so slovami, že si to do rána vybaví sám.

23.1. našla hliadka počas kontroly opustenej budovy v jej priesto−
roch zakrvaveného bezdomovca s neprirodzene veľkým opuchom
na hlave. Vzhľadom na skutočnosť, že síce dýchal, ale nereagoval
na vonkajšie podnety, bolo k nemu privolané vozidlo RZP, ktoré ho
odviezlo do nemocnice.

9.2. dostala hliadka telefonický oznam, že na ulici Lipovej sa strh−
la bitka približne 10− tich mladíkov. Na mieste bolo zistené, že sa bijú
miestni s Piešťancami údajne o dievčatá. U štyroch mladistvých bolo
zistené požitie alkoholu.

15.2. nahlásené rušenie nočného kľudu v byte na ulici Hurbano−
vej. Vykonaná kontrola a dychová skúška u všetkých ôsmich prítom−
ných. Mladistvá E. P. nafúkala rekordných 2,34 promile a bola pred−
vedená na OO PZ z dôvodu verbálneho i fyzického napádania hlia−
dok MsP i OO PZ.

23.2. požiadal vyhadzovač podniku Arkádia MsP o pomoc pri hro−
madnej bitke asi 30 osôb. K rozporom došlo medzi miestnymi prívr−
žencami skinhead a rómami z Vaďoviec. Za pomoci vyhadzovačov
boli obe skupiny rozdelené a vykázané asi do 45 minút.

11.3. si hliadka MsP v uliciach mesta všimla dve podozrivé vozidlá,
ktoré sledovala a ohlásila ich výskyt i na OO PZ. Ako sa neskoršie
ukázalo, vo vozidlách boli príslušníci útvaru osobitného určenia a vyko−
návali sledovanie a následne i zaistenie osôb prechovávajúcich drogy.

2.5 nahlásené o 01:09 pracovníčkou MKS horiace vozidlo čiernej
farby. Hliadka uzatvorila premávku v okolí vozidla a privolala hasičov
z NMn/V a hliadku OO PZ, ktorá si vec prevzala k riešeniu.

23.7. na požiadanie RZP vykonaná asistencia pri hľadaní bydliska
mladistvého chlapca, ktorý bol nájdený na matraci pri detskom ihrisku
na ulici Mierovej, bol silne pod vplyvom alkoholu a nebolo mu rozu−
mieť. Hliadka šetrením medzi rovesníkmi zistila chlapcove bydlisko.

28.7. v noci počula hliadka v miestnej časti Kujanovec rinčanie
skla. Pri administratívnej budove stál P.V. s porezanou nohou. Vyko−

pol sklenenú výplň na vchodových dverách od zlosti, lebo mu údajne
tam bývajúca skupina robotníkov ukradla mobil. Menovanému hliad−
ka privolala vozidlo RZP, ktoré ho odviezlo do nemocnice.

16.8. na MsP telefonicky nahlásený únik plynu v obytnom dome.
Vykonané bezpečnostné opatrenia do príchodu hasičov, ktorí zistili
príčinu. Plyn unikal z plynovej fľaše, ktorá mala povolený ventil a
bola uskladnená v pivnici.

18.9. zabezpečovanie miesta tragickej nehody, kde sa pri výko−
pových prácach pri miestnom potoku zosunula pôda a usmrtila jed−
nu osobu.

22.9. telefonicky nahlásené, že na autobusovej stanici leží na zemi
zakrvavený muž. Na mieste hliadka zistila, že si pri páde pod vplyvom
alkoholu rozbil čelo o obrubník. Hliadka mu privolala vozidlo RZP.

17.10. v nočných hodinách nahlásené, že za miestnym podnikom
bije muž ženu. Po preverení oznamu bolo zistené, že medzi partner−
mi došlo k nezhode, verbálnym a následne fyzickým útokom. Reznú
ranu od fľašky na ruke ženy, ktorú si spôsobila sama, jej hliadka
ošetrila, obom udelila po 500,− Sk pokutu a vykázala z miesta.

30.10. na požiadanie Technoturu vykonaná asistencia pri otvára−
ní izby na ubytovni z dôvodu šírenia sa tam hnilobného zápachu. V
otvorenej izbe bola nájdená mŕtvola muža v značnom rozklade. Hliad−
ka zabezpečila miesto udalosti do príchodu hliadky OO PZ, ktorá si
vec prevzala.

5.11. vykonaná súčinnosť s OO PZ a psovodmi KR PZ pri akcii
zameranej na držbu omamných a psychotropných látok. Kontroly
boli vykonané na ZŠ Komenského, Súkromnej hotelovej škole a Stred−
nej odbornej škole.

14.11. telefonicky nahlásená manželská hádka v byte. Obaja
manželia boli veľmi podráždení. Žena sa v prítomnosti hliadky vy−
hrážala, že ak sa muž ešte raz opije (jej to robí zle, lebo práve
skončila protialkoholické liečenie a navyše je schizofrenička), tak ho
dopichá nožom a bude pokoj.

21.11. oznámené riaditeľkou ZŠ, že dvaja žiaci ponúkajú spolu−
žiakom neznámu sušenú rastlinu v sáčku. Šetrením bolo zistené, že
sa jedná o žihľavový čaj a žiaci chceli len upútať pozornosť a záujem
spolužiakov o ich osoby.

13.12. bola telefonicky požiadaná hliadka MsP i OO PZ o vyrie−
šenie bitky, ktorá sa strhla pred Country & Rock barom. Zúčastnilo
sa jej asi 15 osôb. Tieto sa verbálne, ale aj fyzicky napádali. Bola
skontrolovaná totožnosť všetkých prítomných a najaktívnejší museli
byť ukľudnení za pomoci hmatov a chvatov sebaobrany.

Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

Informatívna správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2008

Po roku sa opäť stretneme s martinským astrológom Enki
Hogh na prednáške v sobotu dňa 14.marca 2009 v Dome kul−
túry Javorina v Starej Turej o 14.30 Teraz na tému:
Viditeľné prejavy neviditeľných energií v našom živote

Viac informácií o prednášajúcom sa dozviete na www.astrologik.szm.sk

Súťa� v SZ�
Dňa 12.2.2009 usporiadala SZŠ v Starej Turej strelecké prete−

ky na sklopné terče, na presnosť a futbal. V troj súťaži sa bojovalo
o putovný pohár, kde boli pozvaní hostia zo ZŠ streleckého krúž−
ku v Starej Turej. Žiaci súťažili o pekné ceny a získali nezabudnu−
teľne zážitky. Akcia sa niesla v spolupráci s Nadáciou Život v
Starej Turej.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Strelecký súboj: 1. Dlhý Martin ZSŠE putovný pohár, 2. Ko−

váč Pavol ZŠ, 3. Karman ZSŠE, 4. Durcová Dominika ZŠ
Streľba na presnosť: 1. Durec Pavol 10,7 ZŠ, 2. Arbet 10,2

ZSŠE, 3. Kováč Jozef 9,2 ZŠ, 4. Orgoník Simon 9,2 ZŠ
Futbal: 1. zmiešané družstvo ZŠ, 2. zmiešané družstvo ZSŠE

Organizátor: p. Igor Gašparík, rozhodca Peter Milata.



Staroturiansky spravodajca č. 3 − marec 2009 www.staratura.sk 13.

Dom kultúry Javorina Stará Turá
ako mestská príspevková organizá−
cia bola zriadená s účinosťou
1.10.2002. Hlavným predmetom čin−
nostri je zabezpečovanie a realizácia
kultúrnych, vzdelávacích akcií, pre−
vádzkovanie knižnice, kina, múzea,
KD Papraď a od 1.1.20087 bola k
našej organizácii priradená informač−
ná kancelácia mesta Infotur.

Budovu Domu kultúry vlastní
mesto a v správe ju má Technotur
s.r.o. Keďže budova má už 47 rokov,
na jej opravy sú potrebné nemalé fi−
nančné prostriedky. V r. 2008 uvoľni−
lo mesto finančné prostiedky na vy−
maľovanie veľkej sály, rekonštrukciu
osvetlenia v nej a opravu a revíziu
javiskovej techniky v sume 380 000,−
Sk. Bolo to veľmi potrebné už i z bez−
pečnostných dôvodov. Tento rok nám
mesto schválilo finančné prostriedky
na rekonštrukciu javiskového osvet−
lenia a ošatenia javiska. Je spraco−
vaný projekt na opravu strechy a za−
strešenie terasy na budove v sume
20 mil. Sk. Táto rekonštrukcia by mala
byť financovaná z prostriedkov EÚ.
Projekt je zadaný na ministerstve,
musíme počkať, či budeme úspešní.
V roku 2008 sme podávali dva pro−
jekty na MK SR na zakúpenie nových
kníh pre mestskú knižnicu a žiadali
sme finančné prostriedky už na tra−
dičné trhy: Remeslá našich predkov,
kde sme chceli zakúpením rôznych
nástrojov rozšíriť sortiment trhov a
možnosti návštevníkov uvidieť netra−
dičné remeslá. No oba projekty boli
neúspešné. Mestská knižnica poda−
la projekt na zakúpenie nových kníh i
na Nadáciu Život, no projekt bol v
užšom kole vyradený.

Činnosť Domu kultúry Javorina
vychádza pri poriadaní podujatí z plá−
nu činnosti, záujmu verejnosti, ponu−
ky umeleckých agentúr, ale i výšky
honorárov.

26. januára 2008 sa uskutočnil
Fašiangový ples a 2.februára 2008 v
KD Papraď Kopaničiarsky ples.
28.2.2008 sa verejnosti predstavil
súbor Merlin s írskymi tanca−
mi.Večernému predstaveniu predchá−
dzali 3 organizované predstavenia pre
staroturianske školy i školy z okolia.
21.apríla vystúpil pred staroturian−
skym obecenstvom František Nedvěd
so svojou hudobnou skupinou. 4.sep−
tembra v našom DK s veľkým úspe−
chom hosťovalo Radošinské naivné
divadlo, 28. októbra sa vypredanej
sále predstavila so svojim hosťom
Petrom Mukom Iveta Bartošová, 18.
novembra koncertovala hudobná sku−
pina Fermáta a krásnu a čarovnú at−
mosféru Vianoc navodila svojim
kultúrnym programom 18.decembra
dychová hudba Stříbrňanka. V termí−
ne 9.3. – 15.3.2008 sa v kaviarni ko−
nala výstava paličkovanej čipky, kto−
rú pripravil Klub paličkovania pracu−
júci v DK Javorina. Ďalšia výstava,
ktorú sme zorganizovali, sa konala v
dňoch 7. – 17.novembra a to výstava

obrazov z moravsko−slovenského
pomedzia. 14.marca 2008 sme spo−
luorganizovali Veľkonočný trh, 9.au−
gusta 2008 Trh remesiel a 12. a
13.decembra Vianočné trhy na Ná−
mestí slobody. 30.apríla 2008 sme
pripravili stavanie mája, 1.júna spolu
s Klubom žien a divadelným krúžkom
zo ZŠ Cestu rozprávnovým lesom a
5.decembra sme zorganizovali sláv−
nostné rozsvietenie mestského via−
nočného stromčeka s príchodom Mi−
kuláša a premietnutím rozprávky pre
všetky deti. 10. apríla sme sa podie−
ľali na organizovaní Krajského kola
SOČ, 11. mája sme spoluorganizo−
vali oslavy Dňa matiek a 7.decembra
sme sa podieľali na organizovaní
Benefičného koncertu Nadácie Život.

V roku 2008 sme zorganizovali
zájazdy na muzikál Fidlikant na stre−
che na Novú scénu Bratislava, kra−
sokorčuľovanie Pľuščenka Káľ ľadu
v Bratislave a Moskovský cirkus na
ľade v Trenčíne, koncert Hany Hege−
rovej do Trenčína, muzikál Noc na
Karlštejne do Prahy, muzikál West
side story na Novú scénu Bratislava,
výstavu kvetov do Olomouca a Věžek,
zájazdy pre rodičov s ďeťmi do ZOO
Bojnice, Lešná a Bratislava, nákupy
so Poľska− Noweho Targu a autobu−
sový zájazd na silvestrovské slávnosti
na Veľkej Javorine.

Kino Javorina (veľká sála) bolo v
mesiacoch január−február z dôvodov
spomínaného maľovania a rekon−
štrukcie osvetlenia zatvorené. Za 10
mesiacov bolo odpremietaných 37 fil−
mov s účasťou 2005 divákov. 12 fil−
mov bolo pre nezáujem divákov zru−
šených. 2 filmové predstavenia boli
organizované pre základné školy.
Návštevnosť v kine je slabá, i napriek
možnosti použitia kultúrnych pouka−
zov a využitia akcie, keď 11. návšte−
va kina je bezplatná. Prínosom pre
kino bol film Báthory, o ktorý bol veľ−
ký záujem.

Veľký dychový orchester DK účin−
koval 31 x na smútočných obradoch,
Starú Turú reprezentoval na Jízde
Králů v Kunoviciach a koncertoval na
Staroturianskom jarmoku a taktiež
bezplatne účinkoval na spomienko−
vej slávnosti pri oslobodení mesta,
stavaní mája a vianočných trhoch.

Nebytové priestory boli prenajíma−
né na kultúrne, výchovné, vzdelávacie,
propagačné a predajné akcie, celkom
141−krát. 2−krát sme bezplatne poskyt−
li priestory Národnej transfúznej stanici
Trenčín na darovanie krvi.

Ďalšiu inštitúciu, ktorú prevádzku−
jeme a ktorú v najväčšej miere využí−
vajú školáci, stredoškoláci a vysoko−
školáci je Mestská knižnica Kristíny
Royovej. Eviduje k 31.12.2008 868 či−
tateľov, vypožičaných bolo 25 849 kníh
a časopisov, celkový počet návštenví−
kov knižnice predstavuje 6859 a náv−
števníkov verejného internetu 6260.
Knižničný fond obsahuje 29 015 kníh.
V roku 2008 bolo zakúpených 353 ks
nových kníh. O verejný internet v na−

šej knižnici je veľký zýujem zo strany
študentov i dospelých. Preto sme na
zabezpečenie prevádzky v nej využí−
vali sily z Národného úradu práce.

Taktiež prevádzkujeme mestské
múzeum, ktoré sa nachádza na
II.poschodí našej budovy. V roku 2008
ho navštívilo 398 jednotlivcov a 314
návštevníkov prišlo v skupinách, kto−
ré boli vopred ohlásené. Informácie
o histórii nášho mesta a diania v ňom

si tu chodia vyhľadávať hlavne štu−
denti do svojich vysokoškolských
prác, ale i historici z okolitých obcí a
miest.

Milí naši návštevníci, želáme Vám
v novom roku 2009 veľa zdravia, šťas−
tia a rodinnej pohody. Budeme Vám
povďační za Vašu návštevu a Vašu
priazeň. Sme tu pre Vás.

Bc. Zuzana Zigová
riaditeľka DK Javorina

Správa o činnosti DK Javorina za rok 2008

Dobrý človek ešte žije, napísal
Mór Jókai ešte v r. 1872. Keď hod−
notím činnosť múzea, musím tieto
slová len potvrdiť. Veď nám pribudlo
veľa vecí práve vďaka dobrým a
ochotným ľuďom, ktorým nie je ľa−
hostajná história nášho mesta a dar−
mi rozširujú zbierky múzea. Dr. Mi−
roslav Kýška s manželkou Vierkou,
naši rodáci žijúci v Bratislave, daro−
vali múzeu veľa materiálov po otco−
vi Dr. Dušanovi Úradníčkovi, ktorý
spracoval dejiny nášho mesta. Žiaľ,
jeho dvojdielnu Kroniku Starej Turej
sa napriek snahe autora i vtedajšie−
ho vedenia Domu odborov, nepoda−
rilo vydať knižne. Kroniku písanú stro−
jom, i veľké množstvo veľmi cenné−
ho študijného materiálu k nej, máme
v múzeu. Ing. Oľga Hrabovská, spo−
luautorka knihy Lubina 1392 – 2002,
darovala túto do múzea, tiež knihu
Cirkev naša lubinská a pravidelne
nám posiela ich noviny Obec Lubi−
na – informátor, za čo jej patrí sr−
dečná vďaka. Mgr. Vilma Truhlíková
priniesla mnoho materiálu o starotu−
rianskych bryndziaroch a svojimi
vedomosťami ochotne pomôže pri
riešení odborných problémov. P.
Gálik z Myjavy, spoluautor turistic−
kého sprievodcu Štefánikova magis−
trála, čerpal poznatky o našom meste
a okolí, i našich osobnostiach, tiež z
múzea a daroval nám svoju knihu
Odboj a SNP na Myjave. P. Miro−
slav Durec doniesol rumpel, na kto−
rom sa právalo v koryte a materiály
o partizánskom veliteľovi Martinovi
Kavickom, p. Zuzana Fabianová
darovala lampáš, p. Predný knižku
Cvičenia reči maďarskej pre I. a II.
triedu ľudových škôl z r. 1894, p. Vil−
ma Puškárová konopnú plachtu, p.
Emília Volárová krásne ľanové pri−
krývky na postele, komodu a časti
lubinského kroja, p. Elena Juríková
priniesla fotografie z výstavby budo−
vy Staroturanského úverného spol−
ku a fotografie členov správnej rady.
Všetkým patrí vrelé poďakovanie.
Stálymi dobrými spolupracovníkmi
múzea sú Ing. Gustáv Rumánek, Ing.
Milan Ježo a novou nadšenou spo−
lupracovníčkou je Ing. Eva Tomiso−
vá, ktorá pre múzeum zhotovila sú−
bory fotografií domov a ich majiteľov
z horného konca mesta (Družstev−
ná ul.), z Pažite (Dibrovova ul.) a
všetkých mlynov v meste i na kopa−

niciach, ktoré kedysi mleli.
História, to nie sú len exponáty

múzea, ale aj zvyky a obyčaje, ktoré
sa stále dodržujú, remeslá a kroje.
Staroturiansky kroj môžete vidieť v
múzeu. Vďaka p. Jitke Durcovej, kto−
rá si myslí, že náš kroj by nemal za−
niknúť a venovala tomu veľa času a
úsilia, môžete vidieť dievčatá, ženy i
mužov vyobliekaných v našich kro−
joch vychádzať z r. k. kostola na sta−
roturianske hody a na Veľkú noc. I
p. Ján Stacho, ktorý krásne vyšíva,
si berie vzory zo starých košieľ z mú−
zea. Aké zvyky sa v našom kraji do−
držovali na Vianoce, hovorila p. Mgr.
Alžbeta Cibulková i ja na Štedrý deň
na Rádiu Regina. Táto stanica tiež
odvysielala obsiahlu reportáž z
nášho múzea, čo bola výborná pro−
pagácia nášho mesta. I tento rok
prichádzali do múzea študenti, kde
si vyhľadávali podklady k svojim prá−
cam, niektorí ich potom múzeu ve−
novali. Do pripravovanej monogra−
fie o Starej Turej spracovala p. Dag−
mar Racková históriu lekárne v na−
šom meste. Materiál našla v múzeu.
V tomto roku navštívilo múzeum 712
ľudí. Milá bola návšteva z družobné−
ho mesta Kunovice, vzácna oficiál−
na návšteva veľvyslanca Kuby na
Slovensku p. Davida Pavloviča. Žia−
ci z Nedvědic bývali v ZŠ a pod ve−
dením p. Petra Vejvodu na turistike
spoznávali náš región. Ich záujem i
znalosti z minulosti, súčasnosti
nášho kraja boli obdivuhodné.

S potešením konštatujem, že ces−
tu do múzea si tento rok našli i žiaci.
S p. učiteľkami Sládkovou a Potfa−
jovou prišli deti z MŠ na Hurbanovej
ulici. S p. uč. Vrkočovou, Majtáno−
vou a Pribišovou tretiaci zo ZŠ a tiež
4. triedy pod vedením p. uč. Kováro−
vej, Hazuchovej, Biesikovej a Am−
brušovej. Je pekné, že učia deti hr−
dosti na to, čo kedysi dokázali naši
predkovia.

Pozývam všetkých, ktorí ešte v
múzeu neboli, príďte. Návšteva je
bezplatná. A keby ste náhodou doma
mali ohrablo, lopatu, ktorou sa sá−
dzal chlieb do pece, perisko na kto−
rom sa pláchalo na potoku, lampáš
na petrolej alebo inú starú vec a za−
vadzia vám, darujte ju do múzea,
urobíte dobrý skutok.

Elena Ondrášiková
sprievodkyňa

Vyhodnotenie činnosti Mestského múzea
pri DK Javorina v Starej Turej za rok 2008
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Jednorazová injekčná technika v Chirane Stará Turá − 3. časť

Spomienky jedného zo starých chiranákov
Aká bola odozva v našom

zdravotníctve?
Prieskumy potrieb ISPH a JII v

československom zdravotníctve, kto−
ré boli pred vývojom týchto výrobkov
prostredníctvom hlavných odberate−
ľov (Zdrav. zásobovanie Praha a
Medika Bratislava) robené, uvádzali
predpoklady potrieb cca 8 – 8,5 mil.
kusov ročne. Pokiaľ by vedenie Chira−
ny bolo postupovalo bez zámerov
orientovaných prevažne na export
ISPH a JII do západných štátov, tak
by výroba týchto produktov nebola v
ČSSR vôbec zavedená, pretože tu−
zemské objemy, tak ako boli uvede−
né, by neumožnili zabezpečiť ekono−
mickú výrobu a návratnosť vložených
investičných prostriedkov do nákupu
zariadení.

Po uvedení ISPH a JII na tuzem−
ský trh za vtedajších cenových relácií
však naši zdravotníci veľmi rýchlo zis−
tili výhody, ktoré JIT v bežnej lekár−
skej praxi poskytuje a začala sa ces−
ta „vymáhania“ podstatne vyšších
objemov dodávok JIT pre českoslo−
venské zdravotníctvo. Objavili sa kri−
tiky v tlači a Chirana sa dostávala do
pozície, kedy bola obviňovaná z „pro−
západnej orientácie“, i keď sa mohla
a vedela brániť jednoznačne stano−
venými podmienkami splácania úve−
rov zmluvne dohodnutým exportom
výrobkov JIT.

Popri tejto „nosnej výrobe cechu
4 a 6,“ boli vyvinuté (vo VÚZT i v
Chirane) ďalšie výrobky pre jednora−
zové použitie v zdravotníctve, napr.
perfúzne ihly, špičky k mikropipetám,
trojcestné kohúty, ISPH 50 ml, jed−
norazové dialyzátory (JDD 1, 2 a
Chiraplat). Dialyzátory boli spomenuté
v cykle „História našej a. s.“ – Jem−
nomechanik č. 19/96, no z pohľadu
sprievodných problémov pri nábehu
ich výroby by si zaslúžili tiež väčšiu
publicitu.

Všetko sa postupne zdokonaľuje
Zavedenie nového výrobku ne−

znamená, že všetko, čo bolo v za−
čiatku realizované, je dobré a koneč−
né. Naopak, v priebehu jeho výroby
dochádza k zdokonaľovaniu ako kon−
štrukcie výrobku, tak aj technológie
jeho výroby v procese malých inová−
cií a racionalizácií.

U ISPH to boli už čiastočne spo−
menuté zmeny a z väčších zásahov
možno spomenúť prechod na jednot−
ný kužeľ LUER (1:60), ktorý si vynútil
na určité obdobie i výrobu tzv. pre−
chodiek kužeľov (redukcií). Závažnou
zmenou v tejto výrobe bola i zmena
jednotkového balenia, kde sa prešlo
od tzv. tvrdého balenia do lôžok z fó−
lie PVC na mäkké balenie do koex−
trudovaných PP fólií. Táto zmena si
vyžiadala i nové baliace stroje Multi−
vac a mala značný vplyv na zmenše−
nie objemu toxických zložiek pri likvi−

dácii obalov, teda bola ekologicky
výhodnejšia a dokonca došlo tiež k
zvýšeniu produktivity práce pri jednot−
kovom i skupinovom balení ISPH. V
tomto období došlo tiež ku zmene
dodávateľov vstrekovacích foriem na
hlavičky JII – novým výrobcom bola
firma Ghillardi z Milána.

V tejto skupine výrobkov dochá−
dzalo však vo svete k sprísňovaniu
podmienok v čistote výrobných
priestorov, k zvyšovaniu nárokov na
dôslednú filtráciu privádzaného vzdu−
chu, jeho následnú úpravu a rozvá−
dzanie s ohľadom na požadované
stupne čistoty. Narastali i požiadavky
na hygienu pracovných odevov a
personálu. Tieto požiadavky, vyjad−
rované na úrovni WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia), sa postup−
ne prenášali i do odporúčaní noriem
ISO. Ich zdôrazňovanie podporovali
i výrobcovia JIT vo vyspelom svete
so zámerom vylúčenia menších firiem
z konkurenčného prostredia, lebo
predpokladali, že na splnenie
prísnych podmienok nebudú mať do−
statok prostriedkov. Túto oblasť bolo
potrebné priebežne sledovať a pri
najbližšej možnej modernizácii i rea−
lizovať.

Súbežne so zavedením výroby JIT
v roku 1975 s kapacitou 100 mil. ku−
sov sa riešilo i rozšírenie kapacít vý−
roby ISPH na projektovaný výkon 140
mil. ks/rok, pričom boli v rámci obno−
vy SaZ a racionalizácie balenia ISPH
vymenené baliace stroje Hassia za
stroje Multivac. Ani tieto zvýšené ka−
pacity však nepokrývali požiadavky
odbytu a plná trojzmenná prevádz−
ka, resp. dvojzmenná na balení, už
neumožňovala bez nových priestorov
ďalšie rozširovanie výrobných kapa−
cít najmä z toho dôvodu, že do prí−
stavby v objekte č. 4 bola umiestne−
ná výroba dialyzátorov.

V roku 1980−1981 boli v technic−
kom úseku koncernu vypracované
koncepcie rozvoja výroby do roku
2000. V odbore výrobkov JIT sa pri
vypracovaní koncepcie vychádzalo z
predpokladu, že na jedného obyva−
teľa bude potrebné 8−10 ks ISPH a
JII za rok, z čoho vyšla ročná spotre−
ba pre ČSSR 140 mil. kusov. Dlho−
dobý prehľad exportu týchto výrob−
kov zase naznačil možnosť odbytu na
úrovni 150 až 160 mil. ISPH i JII. Preto
bolo v koncepcii počítané s potrebou
kapacity výroby na úrovni 300 mil. ks
ISPH i JII. Podľa týchto predpokla−
dov bolo v rokoch 1987−1988 roko−
vané o potrebách rekonštrukcie, mo−
dernizácie a rozširovania výroby JIT.
No už v tom období boli na úkor
priestorov ÚSM dodané a oživené
zariadenia na rozšírenie výrobných
kapacít pre výrobu ISPH na celkovú
kapacitu 210 mil. kusov a u JII na 150
mil. kusov/rok. Pritom však dlhé roky
neboli inovované pôvodné, v roku

1970 dodané strojné zariadenia, kto−
ré už „mleli z posledného“ (vstreko−
vacie lisy MH−80, potlačovacie stroje
Kammann, sterilizačné zariadenia a
ďalšie).

Príprava rozšírenia a modernizá−
cie výroby JIT

Neustále vyvíjané tlaky na zvýše−
nie objemu dodávok JIT pre tuzem−
sko a aj ich prezentovanie vo vlád−
nych a politických orgánoch ČSSR
viedli k tomu, že bol vypracovaný
zámer projektu rozšírenia a moderni−
zácie výroby JIT pre cieľovú kapacitu
výroby 300 mil. ks ISPH a JII ročne a
s dotáciou investičných nákladov zo
štátneho rozpočtu tak, aby podnik
nebol znovu odkázaný na splácanie
devízových návratných úverov vývo−
zom týchto výrobkov na západné trhy.

Po mnohých jednaniach a preve−
rovaní objektívnosti požadovaných
objemov prostriedkov na túto inves−
tičnú akciu bolo prijaté uznesenie vlá−
dy, ktoré ukladalo zabezpečiť prípra−
vu realizácie celej akcie v roku 1990.

Úvahy o riešení priestorov posta−
vením nového objektu, kde by bola
nová výroba umiestnená, boli však z
dôvodu limitovania investičných ná−
kladov i vyhradeného času zamiet−
nuté a bolo rozhodnuté umiestniť za−
riadenia do pôvodných priestorov s
čiastkovou prístavbou laboratória,
sociálnych a správnych priestorov, a
to aj za cenu, že v dobe realizácie
prestavby dôjde k výpadkom dodá−
vok výrobkov.

Tomuto rozhodnutiu sme sa mu−
seli podriadiť a zabezpečovať reali−
záciu za podmienok, že projektovú
prípravu bude riešiť Elektroprojekta
Banská Bystrica a generálnym dodá−
vateľom sa stane firma i. i. e. Euro –
pin so sídlom v Aachene.

Obmedzené investičné prostried−
ky nás prinútili k tomu, že v moderni−
zovanej výrobe budeme nútení ďalej
používať i časť zariadení z pôvodnej
výroby, napr. vstrekovacie lisy MS
100, F 85, sterilizačné zariadenia,
všetky baliace stroje Multivac ap.

Znovu sa začal proces intenzív−
nych činností, dôsledných príprav,
oponentúr, koordinačných porád za−
interesovaných útvarov, kontroly pl−
nenia harmonogramov a sieťových
grafov.

Výber dodávateľov zariadení bol
v porovnaní s prvými prípravami pod−
statne jednoduchší a ich prístup vzhľa−
dom k už nadviazaným kontaktom bol
ústretový. Aj dodávateľ nových potla−
čovaco−montážnych jednoúčelových
automatov na ISPH a montáž JII (fir−
ma ECCARD) sa prezentoval dobrý−
mi výsledkami. Časť zariadení, hlav−
ne v prvovýrobe kanýl JII (zváračka,
ťažné stolice, brúsky ostria i ďalšie),
bola už pripravená a vyrábaná v na−
šej dielni JÚZ.

So značne veľkými problémami
bola riešená klimatizácia od firmy
Krantz, s ktorou boli rokovania už od
marca 1988. Svoje rozvody musela
firma projekčne i realizačne prispô−
sobovať podmienkam vo vyhradených
priestoroch.

Celé riešenie bolo podmieňované
splnením podmienok Svetovej zdra−
votníckej organizácie na „správnu
výrobnú prax“. Splnenie týchto požia−
daviek však nebolo jednoduché ani
pre projektantov, ani pre pracovníkov,
ktorí pri rekonštrukcii pracovali a nie
je jednoduché ani pre tých pracovní−
kov, ktorí vo výrobe pracujú dnes.

Práce na realizácii rekonštrukcie
začali ihneď po zastavení výroby 18.
4. 1990 (nulový bod sieťového grafu)
s následným demontovaním strojov
a ich odvozom za priamej účasti pra−
covníkov cechu 6, pracovníkov TOV
a dopravy. Stroje určené na odpre−
daj boli odvážané do prenajatých
priestorov mimo podniku a v podniku
všade tam, kde to bolo možné.

Začalo obdobie, kedy každý na
akcii sa zúčastňujúci útvar mal na ním
zabezpečovaný podiel práce stano−
venú náplň a termín jej ukončenia.
Vtedajšie priestory sa stali doslova
mraveniskom, v ktorom sa pohybo−
vali pracovníci všetkých možných pro−
fesií.

V rámci prípravných činností boli
po dohode s príslušnými vedúcimi
navrhnutí a následne (niekedy s prob−
lémami) schválení odborníci na pred−
bežné preberanie jednotlivých výrob−
ných zariadení, ktorí v termínoch pred
odoslaním zariadení boli vyslaní na
vopred určený počet dní k príslušnej
firme. Toto všetko bolo koordinova−
né a dohodnuté medzi investičným
oddelením, generálnym dodávateľom
a výrobcom zariadenia.

Nemožno konštatovať, že všetky
práce na realizácii tejto náročnej úlo−
hy boli urobené v stanovených termí−
noch a bez objavenia porúch a po−
treby ich následných opráv. Skutoč−
nosťou však je, že s výnimkou prístav−
by k ÚSM, kde je teraz časť výroby
kanýl a vedenie závodu, boli ostatné
priestory dokončené a od 15. 10.
1990 sa postupne obnovovala výro−
ba JIT s projektovanými kapacitami
300 mil. ks ISPH a JII.

Po 20−tich rokoch od začiatku vý−
roby ISPH bol teda realizovaný viac
ako trojnásobný nárast výrobných
kapacít, pri JII za 15 rokov od ich za−
hájenia, pritom pri podstatne vyššej
produktivite a v podmienkach, ktoré
v súčasnosti vyhovujú požiadavkám
správnej výrobnej praxe.

Výroba JIT v nových podmienkach
bola obnovená a výkonové paramet−
re dosahované, čo možno dokumen−
tovať realizovanými obchodnými ak−
tivitami v jednotlivých rokoch, vďaka
čomu boli vložené investičné nákla−
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Rok Množstvo 
tisíc kusov 

Spolu  
od zač. výroby 

 

Rok Množstvo 
tisíc kusov 

Spolu  
od zač. výroby 

1975 41 265 41 265 1975 112 440,3 451 391,2 

1976 86 540 127 805 1976 139 762,8 591 154 

1977 87 466 215 271 1977 146 335,5 737 489,5 

1978 95 328 310 6530 1978 152 855 890 344,5 

1979 102 680 413 333 1979 148 750,3 1 039 094,8 

1980 102 590 515 923 1980 148 214,3 1 187 309,1 

1981 100 640 616 563 1981 148 046,7 1 335 355,8 

1982 102 187 718 750 1982 148 781,8 1 484 137,6 

1983 106 686 825 436 1983 153 192 1 637 329,6 

1984 135 772 961 208 1984 152 529,5 1 789 859,1 

1985 138 753 1 099 961 1985 147 819,9 1 937 679 

1986 143 019,2 1 242 980,2 1986 151 738,7 2 089 417,7 

1987 153 525,2 1 296 505,4 1987 155 271 2 244 688,7 

1988 153 020 1 549 525,4 1988 156 400 2 401 088,7 

1989 152 070 1 701 595,4 1989 210 270 2 611 358,7 

*1990 74 860 1 776 455,4 *1990 109 839 2 721 197,7 

1991 223 410 1 999 865,4 1991 226 645,5 2 947 843,2 

1992 147 160 2 147 025,4 1992 223 848,5 3 171 691,7 

1993 130 338,8 2 277 364,2 1993 219 726,9 3 391 418,6 

1994 202 714,2 2 480 078,7 1994 148 091,1 3 639 509,7 

1995 199 482,5 2 679 561,2 1995 323 067,2 3 962 576,9 

1996 244 200 2 923 761,2 1996 340 800,2 4 303 377,1 

1997 154 004,5 3 077 765,7 1997 265 994,8 4 569 371,9 

1998 126 098,8 3 203 864,4 1998 219 745,4 4 789 117,3 

1999 85 299 3 289 163,5 1999 131 603 4 920 720,3 

2000 sept. 55 343,5 3 344 507 2000 sept. 96 791,3 5 017 511,5 

*rekonštrukcia, modernizácia – odstavenie výroby
Ján Kubečka
(pokračovanie)

Nič nie je ideálne
To, čo je najlepšie, býva najhoršie. Istý básnik napí−

sal: „Človek, to znie hrdo.“ Ja  mám opačný názor. Člo−
vek zničí seba i život na zemi. Za svoju zvôľu platíme
ukrutnú daň, a to by mal vedieť i ten, čo dal osvetliť palác
s 50 000 žiarovkami.

I ten, čo si sadá do lietadla, ktoré má v sebe i kúpelňu
s dostatkom vody. I ten, čo dáva voziť sneh ťažkou tech−
nikou desiatky kilometrov, aby sa mohli niektorí ľudia ly−
žovať. I ten, čo je proti budovaniu veterných a slnečných
elektrární preto, že by to narušilo vzhľad krajiny. I ten, čo
dal v Bratislave postaviť budovu v tvare obrátenej pyra−
mídy, ktorej ročné náklady činia 105 mil. korún. I ten čo
pri výmene stožiaru elektrického vedenia, kde bolo treba
na jeho zabetónovanie dva fúriky betónu, poslal na Sta−
rú Turú až z Trenčína ťažkú techniku, ktorú som odhadol
na 20 ton.

Takto by som mohol pokračovať skoro do nekonečna.
Treba začať s tým najzbytočnejším. Okamžite zakázať

automobilové a motocyklové preteky. Znižovať ťažbu ropy,
uhlia a zemného plynu. Urýchlene budovať slnečné, ve−
terné a vodné energetické zdroje.

Príroda je na kolenách. Je a bude stále menej živoby−
tia. Nám nepomôže nič, len tvrdo robiť a šetriť.

Zásoby ropy, uhlia a zemného plynu na zničenie živo−
ta na zemi stačia.

Tieto slová som napísal pred pätnástimi rokmi do no−
vín, ale žiadne ich neuverejnili, pretože to ľuďom nevy−
hovuje.

Každý človek by mal začať sám od seba. Takých ľudí
je na svete žalostne málo. Preto skoro úplné zničenie
života na zemi je neodvratné.                     Michal Šteso

Tvoj obraz ma chytil za srdce a duchov−
ne vrátil domov. Keďže toto naše hniezdo
stlali a genia loci pestovali konkrétne posta−
vy a postavičky, vybavuje sa mi v tomto kon−
texte obraz nejednej z nich. V nasledujú−
cich riadkoch sa chcem s Tebou podeliť.

Olejomaľbe dominujú naše kostoly a
Dom kultúry. Duchovné stánky troch rôz−
nych konfesií najlepšie svedčia o ich tole−
rantnom spolužití. Ten katolícky si vždy
spájam s pánom dekanom Alfonzom Ščep−
kom. Do nášho ekumenicky príkladného
dvora rád chodil k tetičke Chudíkovej, kto−
rá bola svokrou jeho brata Metoda. Dobre
ma poznal ako huncúta, a keď som si raz
so záujmom prezeral bohato vyzdobené
vnútro „jeho“ kostola, prívetivo ma upozor−
nil na sochy apoštolov Petra a Pavla s pri−
pomienkou, aby som bol ich hodným me−
novcom. Ako luterán som závidel spolu−
žiakom Jankovi Hnilicovi a Vilovi Homo−
layovi ich miništrovanie na polnočnej. Sa−
mozrejme, vôbec nie pre podstatu, ale
atraktívny čas konania omše, kedy ja som
už musel doma spať. Ale napadá ma aj
jedna úsmevná príhoda.

Keď v roku 1952 oslavovali požiarnici
50. výročie založenia svojho spolku, v
programe bol aj zostup po lane z okna pod
vežovými hodinami. Všetko išlo ako po
masle, až na moment, kedy z okna „vypa−
dol“ požiarnik. Početné obecenstvo sa ná−
ramne preľaklo. Trvalo hodnú chvíľu, než
prítomní pochopili, že ide o žart a na zemi
leží v uniforme požiarnika figurína...

Cirkev bratská postavila svoj zborový
dom pred dvadsiatimi rokmi. V tej dobe sa
to považovalo za malý zázrak, ale nesmier−
ne obetaví nasledovníci Modrého kríža (pat−
rila k nim aj moja mama) to dokázali aj
preto, lebo na ich čele stál človek obdivu−
hodných kvalít − Ing. Milan Jurčo. Tohoto
zanieteného kazateľa a nadaného básni−
ka som osobne poznal, čo nesmierne obo−
hatilo môj vnútorný život. Dnes vedie spo−
ločenstvo veriacich Mgr. Ing. Bohdan Ro−
háček, syn môjho spolužiaka Vladimíra Ro−
háčka, ktorého som navštevoval v zná−
mom, dnes už asanovanom „Hrubom
dome“ oproti mestskému úradu...

Samozrejme, mne najbližším Božím do−
mom je evanjelický tolerančný chrám, kde
som bol krstený i konfirmovaný pánom fará−
rom Miloslavom Bibzom a náboženstvo ma
učil pán kaplán Viliam Sokolík. Pred oltárom,
so sugestívnym obrazom topiaceho sa ma−
loverného Petra a ruku záchranu podávajú−
ceho Ježiša, sedával som na službách Bo−
žích s otcom a súrodencami v mne dodnes
známej lavici. Za zvukov organovej hudby
kantora Ladislava Novomestského som odu−
ševnene spieval piesne v bibličtine ako Zla−
tého slunce krásný běh, Ježiši drahý pokla−
de, Co Bůh činí, vše dobré jest, Já bídný
červ, Nezoufej stádečko malé, Ó ujmi ruku
moji, Ó, přijdiž, přijdiž léto Páně, Ó Pane
můj...ale aj pieseň Márie Royovej Smieť žiť
pre Krista, či vianočné Čas radosti, veselos−
ti, Narodil sa Kristus Pán, Tichá noc. V ča−
soch náboženskej neslobody som sa sem
vracal aj z Brezovej pod Bradlom a tešil som
sa na kázne pána farára Milana Kubíka. Na−
posledy som tu bol v 15. nedeľu po Svätej
Trojici, kedy uplynulo 38 rokov od tatovej
smrti. Priznám sa, že keď do nášho kostola
vchádzam portálom pod vežou, postískam
dlhšie kľučku jeho dverí. So vsugerovaným

pocitom tepla dlaní predkov, ktorí sem v po−
kore pred nami prichádzali, vybavujem si naj−
bližších. Príliv pozitívnej energie do tela ma
dokáže urobiť blaženým...

Do rokov mojej mladosti sa nezabud−
nuteľne zapísal aj Dom kultúry. Myslím si,
že spoločenské akcie a zábavy, ktoré v
prvej polovici šesťdesiatych rokov minulé−
ho storočia pripravoval so spolupracovník−
mi riaditeľ Jindřich Racek, úrovňou predčili
i okolité okresné mestá. Rád a takmer pra−
videlne som navštevoval kaviareň na pr−
vom poschodí, kde okrem hudby vedeli
ponúknuť i nevtieravé programy komornej
produkcie. V roku 1987 sa v jeho priesto−
roch, z iniciatívy bývalej riaditeľky školy
Eleny Lukáčovej, uskutočnila pekná výsta−
va „Tvorivá práca učiteľov−rodákov z nášho
mesta“. Na vernisaži som bol prítomný, lebo
tam boli i rezbárske plastiky môjho strýka
Petra Uhlíka, ba medzi ostatnými nechý−
bali ani Tvoje výtvarné práce.

Peter Uhlík

KAUZA NOVÁ LHOTA
Nechcem týmto článkom niekomu pripo−

mínať niečo, čo sa udialo, deje a azda by sa
ešte malo udiať v súvislosti s rozostavanou
cestnou komunikáciou na spojnici Stará Turá
– Nová Lhota. Chcem však našich čitateľov
informovať, že podľa mojich skromných zdro−
jov, dedinka Nová Lhota na moravskej strane
hranice, vystupovala v minulosti už viackrát v
spojitosti s terajším naším mestom. Pre ob−
jasnenie, táto zemepisná lokalita je od nás
severozápadným smerom vzdialená vzduš−
nou čiarou viac ako 11 km, od kopanice Hla−
vina necelých 7 km. Z Novej Lhoty smerom
na západ k železničnej stanici Javorník je to 5
km. Prvý laický pohľad na mapu hovorí, že
takáto teoretická cestná vzdialenosť zo Starej
Turej do Javorníka, mohla by byť hádam i
polovičná, ako doterajšia cez Myjavu. Toľko k
myšlienkam, ktoré sa ponúkajú pri pohľade
na zmapované okolie Bielych Karpát!

V Staroturianskom spravodajcovi č.3 /
1998 v článku „Peter Gajdoš a tí druhí“ sme
písali: „... V hospodárskom dvore mäsiara
p. Hvožďaru na ulici SNR (dnes tam stojí
nákupné stredisko Billa a hotel Lipa) s vcho−
dom pri dvoch hruškách, poskytoval maji−
teľ i na tú dobu prosté ubytovacie služby
pocestným, za čo bol od vedenia obce od−
meňovaný. Spalo sa pod strechou na sla−
me. Stretávali sa tu tuláci, oknári z Valaš−
skej Belej, kysuckí drotári. Ba často tu pre−
spávali i nákupcovia husí z dolniakov, aby
zrána mali dosť síl dôjsť na Moravu, do blíz−
kych Lehotiek“!

V tejto súvislosti pani Alena Kuhajdová
z Topoleckej mi o. i. uviedla: „Nedá mi tiež
nespomenúť bratské vzťahy ľudí z oboch
strán hranice, ktorú máme za chrb−
tom...Vždy, keď v auguste bývali v Starej
Turej hody, chodievala po mnohé roky pro−
cesia z Lehotiek s kapelou cez Topoleckú
do Starej Turej. Bol to krásny znak brat−
stva našich národov. Škoda, že tento krás−
ny zvyk okolo r. 1950 skončil.“

História zaznamenala tiež, že ktorési
divadelné predstavenie odohrali ochotníci
z Topoleckej i v Novej Lhote!

Moje zdroje na túto cezhraničnú tému
sú u konca. A propos, osobne by som sa
prihováral za dokončenie tu spomínanej
cestnej komunikácie!

Gustáv Rumánek

dy splatené.
VÝROBA JII VÝROBA IPSH Peter Uhlík

Spomienky inšpirované vedutou mesta Stará Turá a venované
jej autorke Elene Rumánkovej (2003)



16. Staroturiansky spravodajca č. 3 − marec 2009www.staratura.sk

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA, mesačník
obyvateľov mesta Stará Turá, ročník XVII., číslo 3 −
marec 2009. Vydáva mesto Stará Turá,
www.staratura.sk,. Adresa redakcie a inzertného od−
delenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/ 2, 916 01 Stará
Turá, tel. (032) 7461615, 746 1611, fax 7764276, e−
mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk. Re−

dakčná rada: Mgr. Ján Tomeš − predseda, (zastup−
ca@staratura.sk), Ján Mikláš, Mgr. Anna Chmurová, Bc. Zuzana Zi−
gová, Ing. Gustáv Rumánek, Věra Tepličková, Jana Roháčková. Šéf−
redaktor: Ján Mikláš, (032) 746 1615, 0905446984, mail: me−
dia@staratura.sk. Zalomenie, tlač a distribúcia: Vydavateľstvo DEL−
TA, Jiří Foldyna, e−mail: delta@naex.sk, www.delta.ismo.sk, tel.
0905259315.Vychádza začiatkom každého mesiaca. Uzávierka čísla
je vždy do 15. v predchádzajúcom mesiaci. Za vecnú správnosť prí−
spevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky
štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah
platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zasla−
né rukopisy, fotografie, kresby − ak to nebolo dohodnuté inak, redakcia
nevracia. Registrácia: RK−10−456/1993 O/ Trenčín. Cena reklamy:  0,49
eura/1 cm2,  0,66 eura/1 cm2 (16 str). Vlastníkom tohto periodika je
mesto Stará Turá                                                          © DELTA

Stretnutie predstaviteľov nášho mesta a
zástupcov mestských organizácií s podni−
kateľmi, pôsobiacimi v našom meste, sa

uskutoční vo štvrtok, 4. marca 2009.      J.M.

SPOD KO�OV
PIATKOVÝ CHAOS

V piatok 6.2. 2009 predohrávali 1.ligu ženy. Súpe−
rom bolo B.S.C. Bratislava. Už po prvej štvrtine zápa−
su sme prehrávali vysoko 29:18. Náskok si Bratislava
vedela ustrážiť až do konca. S výkonom našich žien
som v tomto zápase vôbec nebol spokojný.

Konečný stav 75:88 pre BSC Bratislava.
Strelci: Pažická 28, Porubská, Ledecká po 15

SOBOTŇAJŠIA DRÁMA
V sobotu 7.2.2009 sme hostili Lúky Bratislavu –

lídra tabuľky 1. ženskej ligy. Tu sme podali o niečo
lepší výkon, keď sme po prvej štvrtine viedli 28:16. V
podstate sa však scenár súboja s týmto súperom z
prvého zápasu v Bratislave zopakoval. Polčas sme
ešte vyhrávali 46:39, no v poslednej štvrtine zápasu
sme dostali šnúru 10 bodov a do konca sme sa ťahali
o 3 body. Nakoniec sme podľahli 81:82.

Strelci: Pažická 28, Porubská 24

Staršie minižiačky chcú ísť na Slovensko
V sobotu 7.2.2009 o 15.00 hod. hostila Stará Turá

Piešťany. Na začiatku, hlavne v prvom zápase, sme
hrali nemastno − neslano. Pomalý pohyb za loptou,
slabé nasadenie v útoku. Do konca prvého zápasu
sme sa však prebrali a vyhrali sme 38:28.

Druhý zápas s tým istým súperom už bol po hracej
stránke o niečo krajší a hneď sa to odzrkadlilo aj na
výsledku 53:26.

Všetky dievčatá urobili za posledné mesiace kus
dobrej práce, ale obzvlášť dobre v zápasoch zahrali
Redajová, Kučerová, Míková.

Dobroslav Lupták, tréner MBK Stará Turá

VÝSLEDKY MLADŠIE MINI
Stará Turá − Ivánka 112:6 /52:2/ a 79:5 /42:3/.
Dve hladké víťazstvá si pripísalo do tabuľky Ob−

lastnej súťaže družstvo mladších mini. V prvom stret−
nutí hrali dievčatá v plnom nasadení, v druhom už
pod dojmom predchádzajúceho hladkého víťazstva
hrali menej koncentrovane, predovšetkým v kombi−
náciách urobili niekoľko chýb a tiež chybovali v úspeš−
nosti zakončenia.

Milan Šustík

Mesto Stará Turá v spolupráci so Zá−
kladnou školou usporiadalo dňa 14. febru−
ára 2009 IX. ročník nohejbalového turnaja
o putovný pohár mesta so spomienkou na
Mgr. Miroslava Dunajčíka, ktorý stál pri zro−
de tohto turnaja.

Turnaj otvoril zástupca primátorky Sta−
rej Turej Mgr. Ján Tomeš. Zúčastnilo sa
ho 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín. V prvej skupine bol nasade−
ný minuloročný víťaz druž−
stvo SBDO I. a v druhej sku−
pine druhý finalista družstvo
Sevotech. Prví dvaja zo sku−
pín postupovali ďalej, kde sa
stretli v boji o semifinále. Dru−
há skupina bola oveľa vyrov−
nanejšia, čo potvrdil zápas
Sevotechu v zložení: Hoder−
marský, Slyško, Pavlík, Lu−
káč s družstvom Justuru I.,
ktoré reprezentovali: Ostrov−
ský, Jambor a Dvoran. Zá−
pas bol dramatický a veľmi
vyrovnaný. Po tuhom boji nakoniec zvíťa−
zilo družstvo Sevotechu 2:1 a postúpilo

IX. ročník nohejbalového turnaja
spolu s Justurom I. do semifinále. V druhej
skupine nemalo družstvo SBDO I. konku−
renciu a bez problémov vyhralo skupinu.
Hralo v zložení: Feranec Ľ., Vilín a Kostel−
ný. Prekvapením bol postup nováčika tur−
naja družstva Dorastu, ktoré reprezento−

valo školu v zložení: Herák,
Bordák a Guriš. Nováčik
skončil v skupine na 2. mies−
te a bojoval o postup do fi−
nále.

V prvom semifinále pre−
hralo družstvo Justuru I. s
družstvom SBDO I. 2:0 a v
druhom prehral nováčik tur−
naja Dorast so Sevotechom
2:0. Toto mladé družstvo
prehralo s Justurom I. v boji
o 3. miesto 2:0, ale bolo

spestrením turnaja. Finále z minulého roka
sa opakovalo, ale s opačným výsledkom.
Družstvo Sevotechu zvíťazilo 2:0.

Ani ostatné mužstvá nesklamali a po−

tvrdili, že tento šport si získava v Starej Turej
stále väčšiu popularitu.

Putovný pohár a ceny pre troch najlep−
ších odovzdala primátorka Starej Turej Ing.
Anna Halinárová v spolupráci s poslancom
MsZ Mgr. Petrom Michalcom.

O pohostenie sa aj tento rok ako tra−
dične postarala dobrou kapustnicou Mgr.
Anna Haverová s manželom Dušanom.

Konečné poradie IX. ročníka nohejba−
lového turnaja:

1. Sevotech, s r.o. Stará Turá
2. SBDO I. Stará Turá
3. Justur, s r.o. Stará Turá
4. Dorast Stará Turá

Ing. Ján Hodermarský

Druhá priečka patrila SBDO

Víťazné družstvo SEVOTECHU

Foto áš

DK Javorina, ZUŠ, CVČ Stará Turá
Vás pozývajú na

Vítanie jari a
veľkonočný trh
3. 4. (piatok) od 10.00 – 18.00

Na Námestí slobody
v Starej Turej

Ponúkame Vám: korbáče,
kraslice, veľkonočné dekorácie,

keramiku, med, medovinu...
Pozývame Vás na umelecké

pásmo detí zo ZŠ a ZUŠ o 15.00

Rozlúčka s Morenou


