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Máme za sebou najkratší mesiac i s nádherným špor−

tovým divadlom vo Vancouveri. Snehy zmizli bez veľkej
vody, nie všade mali (iba) toľko snehu a toľko šťastia.
Slnko nám zlepšuje náladu, včely a peľ na prvých jarných
kvetoch sú zvestovateľmi nového života. ...Znova − už po
dvadsiaty prvýkrát− budeme riešiť dilemu, čo s MDŽ − či
je socialistický so spomienkou na bujaré (?) posedenia a
„klinčeky“ alebo je medzinárodný a mali by sme mu ko−
nečne nájsť dôstojné miesto nielen v kalendári, ale úctu a
vďaku ženám natrvalo vštepiť do nášho správania. Bez
hanby a obzerania sa, čo na to iní! Bez alibistického zdô−
vodňovania, či poukazovania. Učitelia sú tiež „marcoví“ a
tí sú bez diskusií, našťastie... A hoci sa stali verejnými
osobami, diskusia o ich postavení, úlohe, správaní a cho−
vaní „ich“ žiakov... by nemala konca−kraja! Skončí marec
a máme štvrtinu roka za sebou... V druhej nás čakajú
„veľké“ voľby a koniec školského roka,. Tretia je najra−
dostnejšia− dovolenková a vo štvrtej „malé“ voľby, Miku−
láš a rok je za nami. Tak si posledný mesiac jeho prvej
štvrtiny príjemne užite!                                      J. M.

Národná transfúzna stanica pozýva

záujemcov do Domu kultúry Javorina

17. marca 2010 od 8,00 do 10,00 hodiny

na dobrovoľný odber krvi.

Budúca podoba obchodného domu po rekonštrukcii
(vizualizáciu poskytla fa Internacional Consulting Trenčín)

� Hodnotenie roka 2009− 2. časť

� Spomienka na tragédiu osád

� Budúcnosť obchodného domu

� Rok  významných volieb

� Podujatia v meste v r. 2010

� Jubilant Milan Kubík

� História školy v Topoleckej

� Rozhodnete sa pre našu  SOŠ?

� Aktivity ZŠ a CVČ

� Kultúra, šport, matrika...

Využite príležitosť prejednávania
Zadania územného plánu mesta Stará Turá,

ktoré sa uskutoční v utorok
9.3.2010 v zasadačke MsÚ.

28. február − Výročie cetunského boja − 14.00 h, pamätník v Cetuni

6 − 14. marec − Výstava paličkovanej čipky − DK Javorina

14. marec − Ryba v trojke − v podaní hercov SND − 19. 00 h, DK Javorina

26. marec − Vítanie Jari − 10. − 18. 00 h, Námestie slobody
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ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemok parc. č. 443/1 na výstavbu

bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom kona−

ní na odpredaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu,
ktorá sa nachádza na Ul. Hlubockého v Starej Turej. Jedná
sa o pozemok parc. č. 443/1–zast. plochy o výmere 598
m2, katastrálne územie Stará Turá, evidovaný na liste vlast−
níctva č. 1.

Minimálna cenová ponuka je 66,40 eura/m2

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového
konania.

Ponuka musí obsahovať:
− identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné

priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého
pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnic−
kých osôb

− súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných úda−
jov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo
vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov

− výpis z obchodného registra alebo iného registra
(v prípade právnických osôb) nie starší ako 3 mesiace
− cenovú ponuku záujemcu
(minimálne vo výške 66,40 eura/m2)
− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponu−

kového konania
Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach ozna−

čených spiatočnou adresou záujemcu a heslom
„Výstavba bytového domu Ul. Hlubockého −
NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP

č. 1/2, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 31.3.2010. Na ponuky

doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.
Upozornenie:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schvá−

leniu Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verej−

ného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Je v centre nášho mesta a je dôležitý,
po viacerých stránkach. Má svoju histó−
riu− krátku, ale bohatú. Bol postavený v
rámci koncepcie rozvoja siete OD PRIOR
schválenej v r. 1966, s výstavbou sa za−
čalo v r. 1974 a v r. 1977 bol daný do
užívania. Bol pýchou nášho malého mes−
ta, ale i širokého okolia, veď najbližší PRI−
OR bol v Trenčíne a Bratislave.... Bol vo
vlastníctve viacero majiteľov a takmer ten
istý účel− obchodný dom. Do vlastníctva
mesta sa dostal zo siete OD TESCO STO−
RE, a. s. v r. 2000. Mesto po jeho nemalej
rekonštrukcii zachovalo účel− predajné
priestory na prenájom podnikateľom− ob−
chodníkom. Vek budovy a technológie,
použité pri jej výstavbe si vyžadovali prie−
bežne sústavnú nemalú a nákladnú údrž−
bu, výhľadovo však neodkladné opravy a
rekonštrukciu asi za 300 tisíc .

Predaj spoločnosti Internacional Con−
sulting Trenčín za 535 tisíc � odsúhlasilo
mestské zastupiteľstvo prihliadajúc na
stav objektu, jeho budúce využitie a stav
na trhu s podobnými účelovými nehnu−
teľnosťami v aktuálnom období.

Realizácia zámeru nového vlastníka

vyžaduje úplné uvoľnenie objektu ku kon−
cu apríla t. r. za účelom rozsiahlej rekon−
štrukcie. Nájomcom− užívateľom predaj−
ných plôch bola od mesta ponúknutá mož−
nosť spolupráce pri získaní náhradných
priestorov , niektorí to využili a v nových
priestoroch už fungujú. Budúcim záujem−
com o užívanie zrekonštruovaných
priestorov ponúkol spoluprácu aj nový
vlastník− už v štádiu vypracovávania pro−
jektov prispôsobiť priestory „na mieru“ ich
požiadavkám.

Svoj zámer prezentoval nový vlast−
ník OD na stretnutí primátorky mesta s
občanmi dňa 21. 1. 2010 v DK Javorina.
Je to rozsiahla zmena a zásah do fun−
govania nemálo podnikateľov. Vyžaduje
mimoriadny prístup a cieľavedomú ústre−
tovosť všetkých zainteresovaných. Avšak
už jarné mesiace budúceho roka by mali
priniesť pozitívnu zmenu nielen vo vizáži
centra nášho mesta po ľavej strane po−
toka (hotel Lipa, BILLA, OD, Námestie
slobody, Dom služieb, obchodné cen−
trum...) , ale aj podmienky pre podnika−
teľov i zákazníkov− občanov mesta – na
súdobej úrovni.                    J. Mikláš

Budúcnosť obchodného domu

VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ!
Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa

§ 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku a v súlade s § 20 tohto zákona v znení
neskorších predpisov  o z n a m u j e   začatie preroková−
vania návrhu Zadania územného plánu mesta Stará Turá.

Žiadame všetkých občanov a právnické osoby o pripo−
mienky a stanoviská k návrhu Zadania územného plánu mesta.

Návrh Zadania územného plánu mesta je vystavený na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta Stará
Turá www.staratura.sk, na mestskom úrade− odd. výstav−
by, ÚP a ŽP v Starej Turej, Dom štátnej správy, Ul. druž−
stevná č. 429/2, miestnosť č.109−prízemie (stále pracovisko
MsÚ Stará Turá) a tiež  na internetovej stránke

http://www.ecocity.szm.sk/staratura.
Pozývame občanov na verejné prerokovanie, ktoré sa

uskutoční dňa 09.03.2010 (utorok) o 15,00 hod. vo veľkej
zasadačke Mestského úradu Stará Turá, Ul. SNP č.1/2 (prí−
zemie budovy).

Stanovisko k návrhu  Zmeny a doplnku č.1 územného plá−
nu mesta Stará Turá môžete podať  do 26.03.2010 na adresu:
Mesto Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá.        J.M.

Od ukončenia druhej svetovej vojny
uplynie už 65 rokov, ale ešte stále v
spomienkach sa vraciame k niektorým
jej hrozným sprievodným udalostiam. Bolo
to SNP a druhá svetová vojna. Ako vy−
šľahol plameň hnevu proti fašizmu, ktorý
rozpútal druhú svetovú vojnu a zavliekol
do nej aj nás.

Pocítili sme ukrutnosti páchané na ci−
vilnom obyvateľstve. My starší, ktorí sme
žili v podhorských osadách, si pamätá−
me, aké tragédie sa udiali v našich osa−
dách Hlavina a Nárcie. Bolo ich veľa, ale
na deň 3. marca 1945 nemôžeme nikdy
zabudnúť. Na prelome rokov 1944 a 1945
Nemci robili razie hlavne do osád Hlavina
a Nárcie. Na svitaní tretieho marca pri−
hnali sa ako ľadová smršť, vyháňali ľudí z
domov, stavali do hlúčka a s vyhrážkou
smrti ich terorizovali. Nejeden sa pohľa−
dom lúčil s rodnou Ja−
vorinou. V týchto pod−
horských osadách sa
ukrývali partizáni, ľudia
im pomáhali, aby pre−
žili, nosili im potraviny
a lieky. Nemci chytili
dvoch chorých partizá−
nov, týrali ich a nútili
prezradiť, kto ich ukrý−
val: „Ukáž, ukáž!!“ Ne−
ukázal. Až keď po kús−
koch im ukrajovali z
prstov, ukázal jeden z
nich na dom Kostel−
ných. S revom sa vyrútili k hlúčku chla−
pov povyháňaných zo svojich chalúp.
„Kostelný vystúpiť!“ S pokorou, bez zbra−
ne, s vypätou hruďou a láskavým pohľa−
dom zabodnutým do venca hôr vystúpil
Kostelný najstarší. Dostal tupý úder do
hlavy, spadol a nasledoval výstrel. Za−
znel ďalší povel: „Kostelný vystúpiť!“ Vy−
stúpil mladší, iba 32−ročný Pavol, ktorý
pohľadom sprevádzal otcov odchod zo
života. Zhlboka vzdychol a zopäl ruky.
Guľka vraha prevŕtala i jeho hruď. Syn
Pavol padol do kaluže krvi vedľa otca,
ktorý sa zmietal v poslednom kŕči.

O chvíľu tu praskal oheň a dom, v
ktorom bývali zastrelení Kostelní, ľahol
popolom. Tragédia pokračovala i na dru−
hý deň ráno. Nemci opäť navštívili Hlavi−
nu. Keď ich zbadal 16−ročný Miško Med−
ňanský, utekal sa skryť do najbližšej sto−
doly. Nemci ho videli ďalekohľadom, za−
čali strieľať, mysliac si, že je to partizán.
Miška smrteľne postrelili a stodolu zapálili.

Násilie pokračovalo ďalej, Nemci pre−
šli do osady Nárcie, našli partizánsky
bunker a v ňom deväť ranených partizá−
nov. Siedmich odvliekli do Nového Mes−
ta n./V., kde ich na druhý deň zastrelili.
Tragédia pokračovala, obyvatelia osady
Nárcie boli prinútení opustiť svoje domy,
ktoré Nemci potom vypálili.

Najstrašnejší okamih nastal vtedy, keď
do Nárcia prišli partizáni. Unavených ich
v osade našli Nemci. Odhaduje sa, že ich

bolo deväť, možno i
viac, nevie sa ani akej
boli národnosti, isté je
to, že ich zaživa upálili.
Ich hrozné výkriky sa
niesli po celej doline.

Obyvatelia vypále−
ných domov ani parti−
záni do tejto osady sa
už nevrátili.

V Nárcí a Hlavine
krátko po skončení
vojny boli vybudované
pamätníky umučených
partizánov a občanov.

Vypálené domy sú označené pamätný−
mi tabuľkami. V týchto miestach sa kaž−
doročne koná spomienková slávnosť.

Od týchto udalostí v týchto dňoch
uplynie 65 rokov, nedá sa však na to
zabudnúť.

Bolí nás, keď počujeme alebo vidíme
v televíznych novinách, ako sa neona−
cisti zhromažďujú a skandujú poburujú−
ce heslá. Určite sú to ľudia, ktorí nevedia
alebo nechcú veriť, čo všetko sa za voj−
ny napáchalo.

Elena Kovárová, ZO SZPB
Foto J. Mikláš

Nezabúdame

Spomienka na 65. výročie cetunského boja
sa uskutoční v nedeľu
28. 2. 2010 o 14. 00 h

pri pamätníku v Cetuni
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KALENDÁRIUM NA MAREC

Haiku
Jedľa či lipa,
každá si inak rieši
zmenu svojich šiat.

NAŠE TRVALKY
Juraj Ježo (7.10.1824 Stará Turá − 4.3.1890 Stará

Turá), národovec, asi tridsať rokov člen obecného
zastupiteľstva, pokladník obce, richtár, sirotský otec
(1867 − 1890). Po zrušení poddanstva kupčil a zbieral
artefakty. Vzdelával sa, bol prvý nekatolícky richtár po
asi 120 rokoch, zakladajúci člen Matice slov. Zakladal
pomocnú pokladnicu r.1872, neskôr bol majiteľ dvoch
mlynov. Je tomu 120 rokov, čo zomrel.

Alexander Klimáček (17.3.1885 Stará Turá −
17.12.1918 Liptovský Mikuláš), redaktor, kníhkupec,
vydavateľ, prozaik. Otec Štefan Klimáček, matka Ka−
rolína, rod. Šimková, manž. Bohdana, rod. Bergerová.
Maturoval na Gymnáziu v Ružomberku, administrátor
Národ. hlásnika v Martine, redaktor Prúdov, Veselých
novín v Ružomberku, autor krátkych próz. Uplynulo
125 rokov od jeho narodenia.

Ivan Klimáček, pseud. Ivan Viktor (11.12.1920 Sta−
rá Turá − 23.3.2000 Stará Turá), technický úradník,
manželka Anna, rod. Pirnáková, otec spisovateľa Vilia−
ma Klimáčka. Vyučený sústružník. Matururitu prekazila
pľúcna choroba. Bol prirodzený talent, presadzoval sa
najmä časopisecky. Väčšie práce Vyhorela Stará Turá,
Brezová, Sestra Mária. Odmietol profesionálne praco−
vať, neskôr sa odmlčal. Uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia.

Mikuláš Pollák (4.12.1913 Stará Turá − 19.3.1990
Stará Turá), podnikateľ, matka Amália Polláková. Po 1.sve−
tovej vojne matka skupovala a predávala doma vyrobe−
ný drevený tovar. Neskôr syn Mikuláš založil továrnič−
ku, od r. 1943 so súkromnou dychovou hudbou. Od r.
1948 je to Podjavorinské drevospracujúce družstvo. M.
Pollák prešiel neskôr pracovať do drevovýroby na miest−
nom JRD. Uplynulo 20 rokov od jeho úmrtia.          gek

Vrak nikoho...
Aj takýto obrázok sa nám niekedy zjaví v našom

chotári. Ide o vrak automobilu, o ktorom nevieme kde
sa vlastne vzal. Tak je to aj so snehuliakmi kde sa
vzal – tu sa vzal.... Akurát že zo snehuliaka nezosta−
ne na jar ani stopa, avšak v tomto prípade sme čakali
mesiac, či si to vinník odprace, ale ani čakanie do jari
by nám tu vôbec nepomohlo. Naopak, na miesto, kde
sa vrak automobilu nachádza (odbočka za viaduktom
na záhradkársku osadu Chrásnatá) pribúdajú pomaly
ďalšie odpady (možno že aj zo susedných garáží). O
chvíľu by bola z toho neriadená „čierna skládka“odpadu.

A keďže je tento vrak na území mesta, sme povin−
ní zabezpečiť jeho likvidáciu, ktorá však bude niečo

stáť. Sú to však peniaze, ktoré mohli byť použité na
niečo, z čoho by mali úžitok všetci občania. A takto
len musíme splniť povinnosť za niekoho iného, ktoré−
mu sa síce stala možno nehoda, ale za ktorú by si mal
niesť zodpovednosť. Samozrejme, mal sa postarať aj o
odstránenie jej následkov.

Dúfam, že takýchto nepríjemných povinností bude
čo najmenej.                  Vráblová, TSST, foto J.M.

Už ste mnohí zaregistrovali, že v sobotu
12. júna 2010 sa uskutočnia voľby poslan−
cov do Národnej rady Slovenskej republiky.
Pravdepodobne 4. decembra 2010 sa usku−
točnia „malé“ voľby, teda komunálne− voľby
primátorov, starostov obcí a miest a poslan−
cov ich zastupiteľstiev. Oboje sú veľmi dô−
ležité pre Slovensko, pre naše obce a mes−
tá a pre každého jedného obyvateľa, teda aj
každého z vás. Sú ponukou našej demokra−
cie, zároveň sú prejavom nášho záujmu o
veci verejné, o našu budúcnosť.

Tie „veľké“ voľby už cítiť – niet dňa, kedy
v komunikačných prostriedkoch nezaregis−
trujeme predvolebnú rétoriku. A o tom , aká
je, nie je potrebné hovoriť.

Čas naozaj letí a štvorročné obdobia
volených predstaviteľov ubehli ako voda.

 Každý z nás budeme účastníkom vo−
lebnej kampane− či si to uvedomujeme ale−
bo nie. Pasívnym prijímateľom informácií,
potrebných pre svoje rozhodovanie, či ak−
tívnym obhajcom záujmov tej− ktorej politic−
kej strany, záujmovej skupiny , či niektoré−
ho jednotlivca alebo priamo seba samého...

Preukážme svoju vyspelosť, múdrosť i
nadhľad pri posudzovaní i rozhodovaní.
Hovorme ale počúvajme i druhú stranu, aj
tá chce dobro, pravdu, prosperitu... Pýtaj−

me sa na cesty, metódy a spôsoby dosiah−
nutia sľubovaných cieľov. Pritom však buď−
me slušní a objektívni pri obhajovaní „toho
svojho“, opatrní pri prijímaní i posudzovaní
každej informácie, ktorá má pomôcť jednej
či uškodiť druhej strane... Dôležitý je aj zdroj
každej informácie a možnosť dôkladného
preskúmania a doloženia toho, či onoho. Toto
obdobie by nás nemalo rozdeľovať, ale spájať
v tom, v čom by sme mali byť za jedno.
Predovšetkým pri komunálnych voľbách by
nám malo ísť o Starú Turú− o mesto nás
všetkých, o takmer desaťtisícovú rodinu so
spoločnými potrebami, záujmami a cieľmi,
kde žijeme, pracujeme, oddychujeme, za−
kladáme svoju budúcnosť i budúcnosť tohto
mesta... Aby sa voľby nestali bojom, ale
súťažou, v ktorej čestne zvíťazí ten lepší.
Ale aby ani porazený nezanevrel na Slo−
vensko i našu Starú Turú a hoc aj nie ako
víťaz vždy si našiel spôsob, ako byť spoloč−
ným cieľom nápomocný... Aby sme navzá−
jom neplytvali nemalým potenciálom dobré−
ho a užitočného v zbytočných šarvátkach
a vojnách, ktorým výstižne hovoríme žabo−
myšie... Míňajme našu energiu na užitočnej−
šie veci a hľadajme vždy spoločné mož−
nosti napĺňania ušľachtilých cieľov v pro−
spech nás všetkých.                              r.r.

Rok dôležitých volieb

Vážení občania, informujeme vás,
že poslankyňa NR SR

PhDr. Tatiana Rosová
má v Starej Turej, v Dome kultúry Ja−

vorina – č. dv. 120 (II. poschodie) zria−
denú poslaneckú kanceláriu. Pravidelne
jeden deň v mesiaci, o ktorom vás bu−
deme vopred informovať, môžete navští−
viť jej kanceláriu a v rámci diskusie polo−
žiť jej otázky týkajúce sa verejného a
politického života.

Bývam na ulici SNP. Zo svojich okien
môžem sledovať svet okolo nášho domu.
Jeden pohľad mám na ulicu okolo potoka a
ten druhý na chodníky a ihrisko pred naším
domom. A práve o tomto ihrisku vám ch−
cem niečo napísať. To nie je len také hocija−
ké ihrisko. Je to taká telocvičňa pre
všetkých. Pravidelne tam vidím našich akč−
ných susedov, chlapcov, ktorí tam hrajú fut−

bal, tenis alebo hokej. Dokonca tam chodia
pani učiteľky zo ZŠ s deťmi cvičiť, škôlkari
si tam pobehujú, jednoducho, je to všestran−
né ihrisko. Veľmi sa mi páči nadšenie mla−
dých z nášho domu, ktorí svoju energiu
venujú práve do nápadov ako si spríjemniť
dlhé chvíle. Keď sa na to dívam, sledujem
ich s nadšením. Veľmi im fandím. Pravidelne
v tomto zimnom období, akonáhle napadne
sneh a začne mrznúť, vytiahnu svoje vedrá
a poďme do najbližšieho potoka. Vo večer−
ných hodinách do neskorého večera spolu
so svojimi rodičmi, či kamarátmi, nosia vodu
a vylievajú ju na ihrisko, aby zamrzla. A ako
to vyzerá ráno? Nabehnú buď jednotlivci,
alebo aj viacerí a zametajú, odhadzujú lopa−
tou napadnutý sneh, a potom, ... to by ste
mali vidieť. Nasadia si korčule, položia brán−
ky, vezmú hokejky a začnú hrať. Každý oko−
loidúci sa musí na chvíľu zastaviť a pozrieť

sa na adrenalín v ich nohách a radosť, kto−
rú pri tom prežívajú. Cez týždeň sa toto
ihrisko stáva miestom pre všetkých. Každý
sa túži šmýkať, hrať hokej, proste robiť čo−
koľvek. Všetky deti, ktoré bežia okolo, idú
priamo na ihrisko a už ich vidíte ako sa
bláznia, sú celé od snehu, ale šťastné. Pri−
pomína mi to moje detstvo. Vyrastala som
na dedine, ale všetko sa dialo na ulici pred

domom. S deckami sme
sa stále hrali. Či to bola
vybíjaná, tenis, badminton,
alebo sme zametali chod−
níky, vždy to bolo príjem−
né a zažili sme pri tom
veľa zábavy. Nikdy sme
sa nenudili. Môj otec vy−
tiahol harmoniku a so su−
sedmi si zaspievali, zatan−
covali a my ako deti sme
boli šťastné. Tento hrejivý
pocit ma napadne vždy,
keď vidím mojich susedov,
ako spolu so svojimi deť−
mi hrajú futbal, alebo ho−

kej. Páči sa mi ich nadšenie pre hru, ktorú
si spestria posedením na lavičkách, uvaria
si párky, zorganizujú turnaje. Je to pre mňa
nevšedné a krásne. Mám z toho radosť.

M. Slamková, foto autor

Telocvičňa pre všetkých
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Uplynulý rok 2009 a rok 2010 v živote nášho mesta – 2. časť

Na prelome rokov...
6. AQUATUR a.s.

V regionálnej vodárenskej spo−
ločnosti AQUATUR a.s. v priebehu
roka 2009 nedošlo k žiadnym pod−
statným zmenám v prevádzkovej
oblasti. V súlade so zákonom o
majetku obcí a po schválení v MsZ
bolo zvýšené základné imanie spo−
ločnosti o 590 tis. eur, čo predsta−
vuje hodnotu zrealizovaných inves−
tičných akcií stoky K na Husitskej
ceste a stoky D na Mýtnej ulici.

V priebehu roka bola spraco−
vaná žiadosť o poskytnutie NFP z
eurofondov na realizáciu projektu
rekonštrukcie mestskej ČOV s roz−
počtovanými nákladmi 5,1 mil. eura
23.11.2009 po tretí krát predlože−
ná MŽP SR. Veríme, že teraz, po
odstránení posledných majetkovo−
právnych nezrovnalostí, bude
schválená.

Rozhodnutie MŽP SR o pridele−
ní NFP by malo byť známe do kon−
ca januára 2010.

7. LESOTUR s.r.o.
Lesníctvo v celej Európe upadlo

z dôvodu prudkého poklesu záuj−
mu o drevnú surovinu do hlbokej
recesie a lesnícko−drevársky sek−
tor bez ohľadu na formu vlastníctva
sa zmieta vo vážnych finančných a
odbytových problémoch. Rok 2009
bol pre lesnícke subjekty ťažký, ba
dokonca pre niektoré až likvidačný,
čo spôsobil prepad cien zatiaľ jedi−
ného speňažiteľného produktu lesa
– drevnej hmoty. Táto situácia sa
odzrkadlila aj na tržbách a finanč−
ných tokoch spoločnosti Lesotur
s.r.o., čiže začali chýbať peniaze.
Vzniknutú situáciu bolo možné rie−
šiť v zásade dvoma spôsobmi, a to:

1. Znížením všetkých výkonov
v ťažbe dreva, v pestovaní a ochra−
ne lesa, čo by sprevádzalo prepúš−
ťanie zamestnancov a následné
predraženie pestovných prác v bu−
dúcnosti.

2. Prijatím úsporných opatrení vo
všetkých nákladových položkách s
dôrazom na mzdy a nakupované
služby, ďalej znížením odvodu pre
majiteľa (mesto Stará Turá) plate−
ného vo forme nájomného za lesné
pozemky.

Aby bola zachovaná kontinuita
starostlivosti o les a pokračovalo sa
vo výchove i obnove lesa, vedenie
spoločnosti Lesotur prijalo druhú al−
ternatívu, t.j. úsporné opatrenia s
nižším odvodom do mestskej po−
kladne. Za pochopenia vedenia
mesta a mestského zastupiteľstva
sa podarilo situáciu stabilizovať, po−
kračovalo sa vo vykonávaní lesníc−
kych činností, bez prepúšťania, bez
zníženia objemu prác pre miestnych
živnostníkov podnikajúcich v ťažbe
dreva a dokonca bez obmedzenia
ochranných služieb cez víkendy a
sviatky, ktoré však museli byť vy−
konávané pracovníkmi Lesoturu
bezodplatne.

V roku 2009 bolo zalesnené 28,49
ha, vyčistené od haluziny 19,87 ha,

ochrana mladých lesných porastov
proti burine 44,50 ha, ochrana mla−
dých lesných porastov proti zveri
50,01 ha, prerezávky 20,88 ha,
ochrana proti obhrýzaniu a lúpaniu
zverou 8,75 ha, údržba ochranných
chodníkov 4,15 km, odstraňovanie
nežiaducich tenkých porastov a krov
62,52 ha, práce celospoločenského
významu (oprava altánkov, lavi−
čiek...) v hodnote 662,88 eur, sta−
rostlivosť o horské lúky 7,40 ha,
opravy a údržba zvážnic za 4594,05
eur, opravy a údržba lesných ciest
za 2912,52 eur, vyťažené aj zob−
chodované bolo 14 438,15 m3 drev−
nej hmoty. Do lesnej infraštruktúry

šlo z dôvodu úsporných opatrení
minimum finančných prostriedkov,
čo je z dlhodobého hľadiska nedo−
statočné. Daril sa aj boj s niektorý−
mi škodlivými činiteľmi hlavne s pod−
kôrnym hmyzom a vďaka včasným
opatreniam a hygiene porastov sa
podaril tento škodca zatiaľ udržať v
únosnej miere.

Spoločnosť Lesotur s.r.o. rozší−
rila v roku 2009 svoje podnikateľ−
ské aktivity o služby v oblasti zá−
hradníctva a sadových úprav, o les−
nú pedagogiku a o maloobchodný
predaj lesníckych potrieb. Zriade−
ním predajne regionálneho význa−
mu sa zároveň vytvorilo aj jedno
pracovné miesto. Ďalej spoločnosť
získala certifikát kvality PEFC, ude−
ľovaný obhospodarovateľom lesa
hospodáriacich trvalo udržateľným
spôsobom. Bol schválený 50% prí−
spevok z eurofondov na nákup te−
rénneho vozidla, získaný na zákla−
de úspešne podaného projektu.

Podľa pôvodného rozpočtu mala
spoločnosť odviesť mestu 106 tis.
eur vo forme nájomného. Negatív−
ny vplyv hospodárskej krízy na jej
hospodárenie si objektívne vyžia−
dal zmenu výšky nájomného, kto−
rá po schválení 1. zmeny rozpočtu
predstavovala 35 tis. eur.. Túto po−
vinnosť Lesotur splnil.

8. Technické služby
Významnou oblasťou, ktorú

mesto zabezpečuje prostredníctvom
svojej príspevkovej organizácie
Technické služby, je starostlivosť o
poriadok a čistotu v meste a jeho
prímestských častiach a zabezpe−
čovanie technickej infraštruktúry,
skrátene starostlivosť o životné
prostredie.

V rámci týchto činností Technic−
ké služby zabezpečovali zimnú a
letnú údržbu miestnych komuniká−
cií v rozsahu viac ako 90 km. V
priebehu minulého roka sa podarilo
opraviť miestne komunikácie trys−
kovou metódou na Trávnikoch, v
Súši, Černochovom vrchu za viac
ako 20 tis. eur, vybudovalo sa par−

kovisko na Lipovej ulici.
Pre lepšie zabezpečenie
čistoty ciest a chodníkov
a bezpečnosti chodcov
sme z vlastných zdrojov
mesta zakúpili a dali do
užívania multifunkčné na
čistenie ulíc a chodníkov
za 134 tis. eur.

V roku 2009 bol spra−
covaný v rámci operač−
ného programu regene−
rácia sídiel projekt revi−
talizácie centrálnej mest−
skej zóny a podaná žia−
dosť o pridelenie nená−
vratného finančného prí−
spevku z fondov EÚ a
ŠR vo výške 1 253 tis.
eur, ktorú MŽP schváli−
lo. K realizácii tohto pro−
jektu dôjde v priebehu
roka 2010.

V oblasti odpadového hospodár−
stva sa nám podarilo zrealizovať
projekt II. etapy modernizácie kom−
postárne zabezpečením linky na
spracovanie biologicky rozložiteľné−
ho odpadu za 886 tis. eur, z toho
830 tis. eur zo zdrojov EÚ a ŠR.

V rámci zlepšovania životného
prostredia boli vymenené svietidlá
na Trávnikoch, rozšírili sa rozhla−
sové služby v Súši, Papradi –
Sadloňová dol., Topoleckej, na Ji−
ráskovej ul., zrealizovala sa vý−
sadba zelene a kvetov na kruho−
vej križovatke... a takto by som
mohla pokračovať ďalej, technické
služby majú skutočne široký zá−
ber činností a urobili toho naozaj
veľa. Majú však aj oni ešte rezer−
vy, ktoré musia postupne odstra−
ňovať. Mám na mysli predovšetkým
pružnejšiu reakciu na okamžité
potreby, či podnety a oprávnené
požiadavky občanov.

9. Dom kultúry Javorina
Ako so Vás už informovala pri

minuloročnom stretnutí, bol spra−
covaný projekt v rámci operačné−
ho programu cezhraničnej spolu−
práce na rekonštrukciu DK a po−
daná žiadosť o nenávratný finanč−
ný príspevok z fondov EÚ, ktorá
bola MVa RR schválená. K reali−
zácii projektu dôjde po výberovom
konaní na dodávateľa a podpísaní
zmlúv v tomto roku.

Činnosť DK vychádza z plánu
činnosti, záujmu verejnosti, ponuky
jednotlivých agentúr a finančných
možností. DK prevádzkuje kino,
mestské múzeum, KD Papraď a
zastrešuje informačnú kanceláriu.

V uplynulom roku sa uskutočni−
lo celkom 9 kultúrnych podujatí, 4
autobusové zájazdy za kultúrnymi
podujatiami, uskutočnilo sa celkom
54 filmových predstavení, ktoré nav−
štívilo 2 580 divákov. Mestská kniž−
nica vlastní takmer 30 000 zväzkov
kníh, má 853 stálych čitateľov. Vďa−
ka pridelenému grantu MK SR vo
výške 1 500 eur sa mohlo dokúpiť
327 nových knižných titulov. Mest−
ské múzeum navštívilo vlani 712
návštevníkov, verejný internet mal
6 091 návštevníkov.

DK je tiež zriaďovateľom dycho−
vého orchestra, ktorý v uplynulom
roku oslávil 60. výročie svojho vzni−
ku. Orchester účinkuje takmer na
všetkých podujatiach mestského
charakteru Vlani odohral celkom 26
koncertov.

Budova DK má už 48 rokov, tak−
že jej údržbe a opravám sa venuje
maximálna pozornosť. V uplynulom
roku bola naplánovaná rekonštruk−
cia osvetlenia javiska. Vzhľadom na
haváriu premietacích prístrojov a fi−
nančné možnosti sa však nereali−
zovala, prostriedky boli použité na
nákup modernejších premietacích
prístrojov.

10. Zbor pre občianske
záležitosti pri MsZ

Práca ZPOZu pri Mestskom za−
stupiteľstve je už tradične hodnote−
ná veľmi kladne. Nie je potrebné
presviedčať slovami, stačí si pripo−
menúť podujatia, na ktorých sme boli
v uplynulom roku svedkami alebo
priamymi aktérmi a vybaviť si poci−
ty vzájomnej úcty, lásky a spolu−
patričnosti. O viacerých akciách boli
občania mesta oboznamovaní
prostredníctvom web. stránky mes−
ta, Staroturianskeho spravodajcu,
plagátmi na výveskách, mestským
rozhlasom a prostredníctvom mest−
ského televízneho vysielania.

Obrady a akcie uskutočnené
v roku 2009:

Svadobný obrad 55
Uvítanie nového občana 23
Smútočná rozlúčka so zosnulým
24
Slávnosť výročia sobáša 2x
(1 x polročne spolu 6 manž. párov)
Spoločná slávnosť pre jubilantov

70 a 75 r. 2x
(1x polročne, pozv. 137, účasť 76)

Zo spoločne poriadaných akcií
to boli – Deň učiteľov, slávnosť pri
výročí oslobodenia, odhalenie pa−
mätnej tabule p. J. Vagačovi, pietna
slávnosť k Pamiatke zosnulých za
účasti cirkví pôsobiacich na území
mesta, rozlúčka s materskou ško−
lou, udelenie čestného občianstva
JUDr. Úradníčkovi a nemenované
ďalšie.

Stroj na drvenie kuchynského odpadu
pred montážou do kompostárne
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11. Mestská polícia
Členovia MsP plnia priebežne

úlohy, ktoré im vyplývajú zo záko−
na. V rámci výchovnej činnosti rea−
lizovali v roku 2009 30 prednášok
na základných školách, uskutočnili
v spolupráci s OO PZ názorné
ukážky akcií, ktorých sa zúčastnili
aj deti MŠ. Pokračovali tiež v pro−
jekte Nočné havrany, ktorý sa stre−
táva s pozitívnym ohlasom vo ve−
rejnosti.

V rámci represívnej činnosti bolo
zistených a riešených 474 priestup−
kov a 264 priestupkov v doprave,
za ktoré uložili blokové pokuty v
celkovej hodnote 1 500 eur.

Mestská polícia prijala 880 tele−
fonických oznámení od občanov, čo
je o 40 oznámení viac, ako v roku
2008 a možno to považovať za pre−
jav rastúcej dôvery našej MsP.

Spolupráca s OO PZ bola i v
roku 2009 nadštandardná. Som
rada, že aj vďaka činnosti našej
MsP, podporenej kamerovým sys−
témom, má kriminalita a počet van−
dalských činov klesajúcu tendenciu.

12. Výstavba bytov
Bytová problematika je už dlho−

dobejšie slabšou stránkou mesta.
Uvedomujeme si, že je nevyhnutné
ju riešiť, napriek snahám mesta sa
zatiaľ veľmi nedarí. Existujú na to
objektívne dôvody, spočívajúce pre−
dovšetkým v nedostatku vhodných
lokalít.

V priebehu minulého roka sme
vstúpili do rokovania s fou In−
vestment Consulting, s.r.o. Považ−
ská Bystrica, s ktorou sme, po
schválení MsZ, uzatvorili zmluvu
o investičnom partnerstve. Podsta−
tou tejto zmluvy je výber vhodnej
lokality zo strany mesta, na ktorej
uvedený investor vybuduje poly−
funkčné domy s cca 60 bytovými
jednotkami. Výstavba sa bude re−
alizovať po etapách – podľa záuj−
mu, pričom sa predpokladá začia−
tok realizácie v roku 2011 a ide o
lokalitu ohraničenú Mierovou ulicou,
Hurbanovou ulicou a r.k. kosto−
lom. V súčasnosti sa spracúvajú
architektonické štúdie, štúdie usku−
točniteľnosti a dokumentácia pre
územné rozhodnutie. Po preroko−
vaní týchto dokumentov v zastu−
piteľstve oboznámime s nimi aj
Vás, občanov mesta.

Treba povedať, že pôjde o byty
a polyfunkčné priestory, ktoré budú
odpredávané do osobného vlastníc−
tva. Nechceme sa uberať cestou
výstavby nájomných bytov, preto−
že sme presvedčení, že aj pre mla−
dých ľudí, napriek súčasnej hospo−
dárskej situácii, je výhodnejšie bý−
vať vo vlastnom.

.
13. Nadácia ŽIVOT

Nadácia ŽIVOT pôsobí v meste
Stará Turá od roku 1996 ako ne−
zisková organizácia, ktorej poslaním
je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu
života všetkých ľudí a najmä mlá−
deže mesta Stará Turá a blízkeho
okolia. Jej účelom je podporovať
rozvoj neziskových činností v na−
šom meste a okolí v oblastiach kul−
túry, športu, školstva, životného

prostredia, humanitných akcií a pri−
spievať tak k všeobecnému zlep−
šovaniu života. Len v spolupráci so
samosprávou, verejnou správou a
za účasti dobrovoľníkov, sympati−
zantov a priateľov je možné plniť
základné ciele a poslanie, pre ktoré
pred rokmi vznikla.

V ostatných rokoch Nadácia ŽI−
VOT pokračuje v „ Programe ma−
lých komunitných grantov „. V tomto
programe sa usiluje o rozvoj voľno−
časových aktivít pre deti a mládež

do 26 rokov a vďaka prispievateľom
i v roku 2009 mohla v dvoch kolách
podporiť 39 projektov. V prvom i v
druhom kole v sume 13 776 eur .
Mesto Stará Turá prispieva do na−
dácie ročne sumou 3 312 eur z roz−
počtu mesta a je jedným z hlavných
prispievateľov pre nadáciu.

Už tradične je začiatkom decem−
bra v spolupráci z DK Javorina a
pedagógmi ZŠ organizovaný bene−
fičný koncert, na ktorom je verejne
vzdaná vďaka a úcta všetkým, ktorí
svojou čiastkou prispeli a prispie−
vajú k realizácii tohto šľachetného
diela. Súčasťou koncertu je i oce−
nenie občanov mesta, ktorí sa vý−
razným spôsobom podieľali na re−
prezentácii a propagácii mesta v
rôznych oblastiach.

14. Šport
Neoddeliteľnou úlohou mesta je

i podpora športu na svojom úze−
mí. Vedenie mesta si uvedomuje
skutočnosť, že i šport stojí nema−
lé finančné prostriedky. Som rada,
že sa za pochopenia a podpory
poslancov MsZ podarilo v minu−
lom roku poznačenom krízou zre−
alizovať multifunkčné ihrisko, ale
aj udržať výšku prostriedkov pre
oblasť športu v celkovej sume 66
937 eur. Najväčšia položka z tejto
sumy 48 131 eur je dotácia pre
mestské športové kluby na pre−
vádzku športového areálu. Z klu−
bov dostáva najväčšiu dotáciu fut−
balový klub 13 278 eur, ostatné
prostriedky sú v súlade s VZN o
dotáciách rozdelené ďalším klu−
bom. Športové kluby v minulom
roku zorganizovali Mestský špor−
tový deň, ktoré mesto podporilo
sumou 628 eur. Je potešiteľné ,
že táto podpora mesta sa odzr−

kadľuje i na výkonoch, reprezen−
tácii a propagácii jednotlivých klu−
bov a tým i nášho mesta, za čo
im patrí poďakovanie a pochvala.
V krátkosti poukážem na už tra−
dične dobrú výkonnosť našich bas−
ketbalistiek a ich vzornú reprezen−
táciu doma i v zahraničí, treba vy−
zdvihnúť činnosť športovcov čín−
skeho bojového umenia Wu Shu
za vzornú reprezentáciu nášho
mesta a za dosiahnuté výkony na
medzinárodných podujatiach. V

uplynulom roku sa obzvlášť darilo
našim kolkárom dorastencom a je
namieste poďakovať im za získa−
nie individuálnych ocenení na maj−
strovstvách Slovenska i svetovom
šampionáte. Celému kolektívu a
jeho trénerovi patrí vďaka za zís−
kanie titulu Majster Slovenska.

Viem, že na činnosť a súťaže
všetkých športových klubov je po−
trebné omnoho viac peňazí ako od
mesta dostanú, keď to v budúcnosti
rozpočtové možnosti dovolia môže−
me uvažovať o zmene.

O rozpočte pre rok 2010
a pripravovaných aktivitách
Pre rok 2010 bol mestským za−

stupiteľstvom schválený vyrovnaný
rozpočet s celkovou výškou príjmov
a výdavkov 8 670 tis. eur, pričom z
mimorozpočtových zdrojov (RF) sa
predpokladá použiť 344 tis. eur. Tre−
ba zdôrazniť, že ani v roku 2010
mesto nezmenilo výšku sadzieb
svojich miestnych daní a poplatkov.
bežné príjmy 4 171 tis. eur
bežné výdavky 4 052 tis. eur
kapitálové príjmy 4 156 tis. eur
kapitálové výdavky 4 537 tis. eur
rezervný fond 344 tis. eur
finančné výdavky 81 tis. eur
spolu 8 671 tis. eur

8 671 tis. eur
Celý rozpočet je zverejnený v

1. čísle Staroturianskeho spravodaj−
cu a webovej stránke mesta.

Ako vidno z rozpočtovej štruk−
túry kapitálové príjmy predstavujú
viac ako 2−násobný objem v po−
rovnaní s rokom 2009. Čo chceme
za tieto prostriedky realizovať? Tu
sú pripravené, resp. pripravované
akcie:

Rekonštrukcia DK Javorina, roz−
počtové náklady 527 tis. eur, z toho

z vlastných zdrojov 26 tis. eur. Pro−
jektom sa zabezpečí rozvoj a pod−
pora tradičných remesiel, rozvoj tu−
ristiky a cestovného ruchu.

Rekonštrukcia ZUŠ, rozpočtové
náklady 966 tis. eur, z toho z vlast−
ných zdrojov 48 tis. eur. Projekt rieši
zlepšenie tepelno−technických pa−
rametrov budovy a zvýši sa jej tech−
nicko−informačná úroveň.

Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny s rozpočtovými nákladmi 1 320
tis. eur, z toho 66 tis. eur z vlast−
ných zdrojov. Projektom sa rieši
rozšírenie pešej zóny, dopravné
prepojenie ulíc SNP, odstránenie
dopravy z kamenného mosta,
osvetlenie v dlažbe, zníženie praš−
nosti.

Dokončenie rekonštrukcie ZŠ na
Komenského ulici s rozpočtovými
nákladmi 1 189 tis. eur plus 220 tis.
eur na naviac práce, z toho 279 tis.
eur z vlastných zdrojov.

Dokončenie II. etapy modernizá−
cie kompostárne s nákladmi pre rok
2010 vo výške 44 tis. eur, z toho 2
tis. eur z vlastných zdrojov.

Zníženie znečistenia ovzdušia s
rozpočtovými nákladmi 193 tis. eur,
z toho 10 tis. eur z vlastných zdro−
jov. Projektom sa zabezpečí obsta−
ranie vozidla s multifunkčným pod−
vozkom, ktorý v sebe integruje funk−
ciu polievacieho a zametacieho vo−
zidla vyššej ekologickej triedy.

Rekonštrukcia multifunkčného
ihriska na Dibrovovej ulici s rozpoč−
tovými nákladmi 56 tis. eur, z toho
0,6 tis. eur z vlastných zdrojov. Pro−
jekt rieši zvýšenie bezpečnosti pri
aktívnom i pasívnom oddych, zvý−
šenie kvality života a atraktívnosti
verejného priestranstva.

Okrem týchto aktivít môžete v
pokračujúcej prezentácii vidieť ďal−
šie projekty a zámery, ktoré pripra−
vujeme na realizáciu po roku 2010.

Záver
Nepodarilo sa všetko podľa na−

šich predstáv a zámerov, ale i na−
priek tomu môžem s potešením
konštatovať, že sme sa zase po−
sunuli o veľký krok dopredu a po−
darilo sa nám s menšími či väčší−
mi problémami vytvoriť kus dobrej
práce v prospech občanov tohto
mesta, pre zlepšenie nášho živo−
ta v meste. Vykonali sme práce,
ktoré sú voľným okom viditeľné a
dajú sa cítiť, ale i také, ktoré sú
zakopané v zemi a nie je ich vi−
dieť. I tie ale budú občanom dobre
slúžiť a nebudú im už dlhoročne
strpčovať život ako napríklad ka−
nalizácia na Mýtnej ulici.

Dovoľte mi za vykonanú prácu
aj touto cesto poďakovať poslancom
mestského zastupiteľstva, pracov−
níkom MsÚ a organizácií mesta,
orgánom verejnej a štátnej správy,
ktoré sa svojou aktívnou spoluprá−
cou pričinili a tým sa podieľali na
tejto práci.

Nakoniec mi dovoľte poďakovať
i občanom, ktorí museli trpieť do−
časnú zmenu niektorých častí mes−
ta na stavenisko a v našej práci
nás rôznymi formami podporovali.

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta Stará Turá

foto J.M.

Kuchynský odpad
po spracovaní

v tomto aerobnom
fermentore skončí

v komposte
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Prvé mesiace tohto roku boli pre
nás „školákov“ krátke a hektické.
Krátke preto, lebo do obidvoch za−
siahlo obdobie, ktoré majú mnohí
naši žiaci najradšej, prázdniny. Hek−
tický bol najmä január, pretože hneď
po návrate z vianočných prázdnin
sa začala tvrdá práca, lebo do vy−
dania polročných vysvedčení bola
len krátka doba. Bol to čas preve−
rovania vedomostí, niektorí žiaci sa
na poslednú chvíľu snažili poopra−
vovať známky. tento rok sme pr−
výkrát dávali žiakom polročné vy−
svedčenie, ktoré si nechali a na
konci roka dostanú koncoročné vy−
svedčenie, na ktorom budú opäť i
polročné známky.

Výchovno− vyučovacie výsled−
ky žiakov sme hodnotili na pedago−
gickej rade 22.1.2010.

1. polrok sme skončili s takými−
to výsledkami: Na konci polroka do
našej školy chodilo 734 žiakov ktorí
sa učili v 29 triedach, z toho na pr−
vom stupni bolo 14 tried, v ktorých
sa učilo 316 detí, z toho 157 diev−
čat. Na druhom stupni sa v 15 trie−
dach učilo 418 žiakov, z toho 138
dievčat. V 6 oddeleniach ŠKD sme
mali zapísaných 151 detí.

Na 1. stupni malo samé jednot−
ky 116 žiakov, s vyznamenaním
prospelo169. Nikto neprepadol.

Na druhom stupni prospelo s vy−
znamenaním160 detí a samé jed−
notky malo 44 žiakov.

Na pedagogickej rade sme hod−
notili aj správanie a skonštatovali
sme, že nie všetci naši žiaci sa
správajú tak, akoby sa mali, a pre−
to musia byť potrestaní rôznymi
stupňami opatrení, ktoré by ich a
tiež rodičov mali upozorniť na chy−
by, ktoré robia a súčasne im dať
možnosť zamyslieť sa a chyby od−
strániť. Najčastejšie porušovanie
školského poriadku sa týkalo vyru−
šovania na hodinách, jeho porušo−
vania počas prestávok, poškodzo−
vania školského majetku, vulgárne−
ho vyjadrovania sa na adresu spo−
lužiakov o dokonca i dospelých a
pod. Za tieto priestupky dostalo na−
pomenutie od triedneho učiteľa 14
žiakov, pokarhanie od triedneho
učiteľa 7, pokarhanie od riaditeľky
školy 7 žiakov. Zníženú známku zo
spávania na 2. stupeň sme museli
dať 12 a na tretí stupeň 4 žiakom.

Keďže pedagogickej rade pred−
chádzali triedne rodičovské združe−
nia, každý rodič mal možnosť prísť
do školy a poinformovať sa o vý−
sledkoch a správaní svojho dieťaťa.
Žiaľ často sa nám stáva, že práve
rodičia, s ktorými by sme sa veľmi
potrebovali stretnúť, do školy neprí−
du a to je veľká škoda. Spoločne
by sme mohli v mnohých prípadoch
nájsť spôsob, ako dieťaťu pomôcť
alebo zjednať nápravu skôr ako sa
to objaví na vysvedčení.

Aj v takomto náročnom období
sme pre deti pripravili niekoľko ak−
cií, ktoré vhodne dopĺňajú výchov−
no− vyučovací proces.

Zúčastnili sme sa na okresnom
kole v prednese povestí Šaliansky
Maťko, triedne učiteľky 3. ročníka
navštívili CVČ, kde absolvovali 1 z
výukových programov, ktoré majú
výborne pripravené pracovníci CVČ.
Pani vychovávateľky spolu so svo−
jimi zverencami kŕmili vtáčiky, ktoré
to v tomto zimnom čase naozaj
potrebujú. 29. januára sme odovzdali
vysvedčenia a január odovzdal svo−
ju vládu nad zemou februáru. Aj tento
mesiac sa naozaj zodpovedne ujal
svojej funkcie, lebo zima je riadna a
pekne nám, čo ju veľmi nemáme
radi, znepríjemňuje život. Jeho prvý
deň si deti užívali polročné prázdni−
ny a zamestnanci školy robili v ško−
le práce, ktoré v zhone predchá−
dzajúcich dní kvôli časovému stre−
su nestihli.

Hneď začiatok februára nám pri−
niesol dôležitú udalosť− zápis do 1.
ročníka. O jeho priebehu a výsled−
koch si môžete prečítať v samostat−
nom článku. Ja považujem za po−
trebné napísať o tom, čo v ňom ne−
nájdete. Koľko práce dalo mojim
kolegyniam z 1. stupňa pripraviť túto
akciu. Podarilo sa im zorganizovať
zápis tak, aby prostredie, do ktoré−
ho prišli naši budúci žiačikovia, ne−
bolo pre nich stresujúce a venovali
sa im tak , že od nás odchádzali
väčšinou so šťastným úsmevom na
tvári a za to im patrí moje poďako−
vanie.

Od 8. do 12. 2. 2010 sa 43 žia−
kov školy zúčastnilo na lyžiarskom
výchovno− výcvikovom kurze v Sta−
rej Myjave. Túto lokalitu využíva−
me preto, že je blízko, sú tam dob−
ré podmienky na lyžovanie a cena
kurzu je dostupná pre všetkých aj
vďaka finančnému príspevku RZ.
Kurz organizoval Mgr. P.Michalec.
Inštruktorkou z radov pedagógov
bola ešte Mgr. E. Čierniková. Za
ich obetavú prácu im patrí moja
vďaka. Obzvlášť srdečne však
chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa
každoročne obetavo bez nároku na
odmenu starajú o účastníkov kur−
zu. Inštruktormi boli p. Eva Kubi−
šová a Jana Pagáčová. O zdravie
členov kurzu sa starala p. Zuzana
Durcová. Sú to naozajstní priatelia
školy a patrí im naša úcta a vďa−
ka.

14.2 2010 patrí všetkým, ktorí
sa majú radi. Deň sv. Valentína je
sviatok, ktorý niekto oslavuje, iní ho
neuznávajú. U nás v škole tento rok
fungovala „valentínska pošta“. Deti
hádzali do schránky želania pre
svojich kamarátov, lásky i učiteľov.
Teším sa, že všetci zúčastnení
správne pochopili poslanie tejto ak−
cie a medzi želaniami neboli žiadne
zlomyseľnosti., iba želania pre po−
hladenie duší. A tak to má byť. Deň
sa skončil diskotékou, ktorú orga−
nizovalo CVČ spolu s našou školou
a hotelom Lipa, s manažmentom
ktorého máme tiež veľmi dobrú spo−
luprácu, pretože je kreatívny a ústre−
tový.

18.2. sme sa potešili z výkonov
žiakov tanečného odboru ZUŠ. Ši−
kovnosť tanečníkov, výborná hudba
na každom takomto programe vy−
tvorí veľmi dobrú atmosféru. Deti
majú tieto programy rady.

Aj výchovná poradkyňa má vo
februári už veľa práce. V tomto
mesiaci totiž posielame prihlášky do
škôl s talentovými skúškami.

Hovorí sa, že najlepšie si máme
nechať na koniec. Držiac sa tohto
hesla, na záver môjho článku si
môžete prečítať, aké máme šikov−
né deti a samozrejme aj učiteľov,
ktorí s nimi pracujú. Dokazujú to
výsledky súťaží, ktorých sa škola v
poslednom období zúčastnila
− Okresné kolo olympiády v anglic−
kom jazyku:
− Jakub Antala, 8. B − 3. m., Jakub
Barszcz, 7.A − 1.m

− Krajské kolo olympiády v anglic−
kom jazyku: Jakub Barszcz, 7.A −
1.m
− Okresné kolo matematickej olym−
piády: Martin Zemko 9.C − 1.−2.m,
Lucia Kovárová 5.B − 1.− 2.m
− Okresné kolo geografickej olym−
piády: I. kat. Michaela Redajová 5.C
− 2.m, Adam Miko 5.C − 3.m,
B kat. Milan Ušiak 6.C − 1.m, Vladi−
mír Sládek 6.C − 4.m.
G kat. Simona Holotová 7.C − 1.m.
F kat. Jaromír Mikulec 8.C − 2.m,
Juraj Pavlech 8.C − 1. m, Nicole Kos−
novská 8.A − 6.m.
E kat. Martin Zemko 9.C − 3.m
− Basketbal chlapci: okresné kolo −
1.m, regionálne kolo − 2.m, Basket−
bal dievčatá −  okresné kolo − 1.m,
regionálne kolo − 2.m, oblastné kolo
florbal − 2.m.

Anna Chmurová

Novinky zo základnej školy

Chcete urobiť kariéru v IT?
Začnite na strednej škole!

Na Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá je od sep−
tembra 2009 otvorený nový študijný odbor s názvom Informačné a
sieťové technológie. Je určený najmä študentom, ktorí sa zaujímajú o
elektrotechniku a informačné technológie. Napriek tomu, že odbor bol
spustený len nedávno, spájajú sa s ním viaceré prvenstvá a špecifiká.

Študijný odbor je výsledkom práce tímu nadšencov z občianskeho
združenia IT ŠKOLA. Tí sa snažili spojiť aktuálne potreby trhu práce a
požiadaviek IT firiem na pracovníkov s tým, čo môže poskytnúť stre−
doškolské štúdium. Výsledkom je kvalitný študijný odbor, po absolvo−
vaní ktorého máte otvorené dvere ku kariére v IT oblasti.

Ďalším špecifikom je, že zavedenie odboru Informačné a sieťové
technológie na našej škole je výrazne podporené financiami z EÚ. V
čase nedostatku prostriedkov v oblasti školstva sme získali viac ako
330 tisíc Eur (približne 10 miliónov Sk) práve na podporu a implemen−
táciu nového študijného odboru. Projekt je financovaný prostredníc−
tvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

V praxi to znamená, že pre študentov daného odboru vieme nakúpiť
špičkovú techniku na programovanie aj diagnostikovanie PC. Vieme
vyškoliť pedagógov na dnešné technológie a zapožičať ich na školu. A
študenti majú možnosť v rámci štúdia získať certifikáty v oblasti správy
operačných systémov, databáz a programovania, ktoré by ich v bež−
ných cenách vyšli na desaťtisíce až státisíce korún.

Možno povedať, že študijný odbor Informačné a sieťové technoló−
gie, ktorý je otvorený na Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará
Turá predstavuje špičku v IT vzdelávaní na stredných školách na
Slovensku. Jeho absolventi budú zaujímaví nielen pre veľké IT spoloč−
nosti, ale aj pre lokálne predajné a servisné firmy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o študijnom odbore môžete tak urobiť
prostredníctvom e−mailu, alebo telefonicky na nasledujúcich kontak−
toch: office@sosst.sk, 032 / 776 3077

Verte, či neverte na Slovensku nie je možné študovať aplikovanú
informatiku na strednej škole. Nemyslím predmet. Mám na mysli odbor.
Nielen že nám chýba príslušný typ strednej školy ale aj zastúpenie
študijných odborov je nedostačujúce. Ak chcete dnes študovať IT,
nemusíte si zbytočne lámať hlavu nad výberom odboru. Máte jedinú
možnosť: Informačné a sieťové technológie.

Peter Dolobáč (autor je koordinátorom o.z. IT Škola)

Využite výhodný nákup
Dom odevov − A. Prachařová oznamuje

od 1. marca  2010 výrazné zníženie cien
všetkých tovarov

o 50 až 80 % !
Predajňa ukončí svoju činnosť k 30.6.2010
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na marec 2010

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

www.dkjavorina.sk

e−mail: dkstaratura@zoznam.sk

Streda 3. marca 19.00 h
MILUJEM ŤA VIAC

ČR. Vedieť tak, ktorá je tá pravá.−.. Hrajú: Filip Tomsa, Jitka Kocurová,
Sandra Nováková, Bob Klepl, Václav Postránecký, Anna Šišková.
Vstupné: 2 eura 95 min. Mládeži prístupný

Streda 10. marca 17.00 h
AVATAR

USA akčný sci−fi. Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie.
Hrajú: Sam Wathington, Zoe Saldana.Slovenský dabing.
Vstupné: 2 eura 166min. Mládeži prístupný

Streda 17. marca 19.00 h
KAWASAKIHO RUŽE

ČR, dráma. Príbeh o láske, zrade, pokání a odpustení… Hrajú: Martin
Huba, Milan Mikulčík, Ladislav Chudík, Lenka Vlasáková, Daniela Ko−
lářová…
Vstupné: 2 eura min. Mládeži prístupný

Nedeľa 21. marca 16,00 h
PLANÉTA 51

USA, Španielsko animovaný film. Niečo neznáme sa približuje k ich
planéte… My! Slovenský dabing.
Vstupné: 2 eura 91 min. Mládeži prístupný

Streda 24. marca 19,00 h
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE

USA komédia. Rozvedená … s radom výhod. Hrajú: Meryl Streep,
Alec Baldwin, Steve Martin. Slovenské titulky.
Vstupné: 2 eura 116 min. MP od 12 rokov

Utorok 30. marca 19,00 h
LIETAM V TOM

USA. Príbeh muža, ktorý žil s hlavou v oblakoch. Hrajú:George Cloo−
ney, Vera Farmiga, Anna Kendrick. Slovenské titulky.
Vstupné: 2 eura 109 min. MP od 15 rokov

− 14. marca 2010 – predstavenie SND: RYBA V TROJKE. Hrajú: Jozef Vajda,
Zdena Studenková, Zuzana Kocúriková, Mária Kráľovičová. Začiatok
o 19.00 h. Vst.: 12 eur

− 16. apríla 2010 – veľká sála DK Javorina – koncert dychovej hudby
BORŠIČANKA

− 16. mája 2010 – veľká sála DK Javorina− predstavenie Radošinského
naivného divadla: MÁM OKNO
AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY:

− 17. apríla 2010 autobusový zájazd na nákupy do Noweho Targu.
Poplatok: 12 eur

− 23. apríla 2010 autobusový zájazd do Bratislavy− Nová scéna na
muzikál EDITH A MARLEN, Vstupné + doprava: 21 eur a 19 eur

− 24. apríla 2010 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Olomouca .
Poplatok: 8 eur

− 22. mája 2010 autobusový zájazd do Prahy do hudobného divadla
Karlín na muzikál Carmen. V hl.úlohe:Lucie Bíla a Václav Noid Bárta.
Vstupné + doprava: 30 eur

− 2. mája 2010 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok.
Poplatok: 7,20 eur

Dom kultúry Javorina a Klub paličkovanej čipky
vás pozýva do kaviarne DK Javorina na

výstavu paličkovanej čipky,
ktorá bude v dňoch 6. − 14. marca 2010. Výstava bude

otvorená v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hodiny,
v sobotu a v nedeľu od 14.00 do 18.00 hodiny.

„Spomínajte na svojich vodcov,
ktorí vám zvestovali slovo Božie.“

V živote každého človeka sú
mnohé chvíle a udalosti, ktoré sa
nezmazateľne zapíšu do histórie
nášho života. Takéto pekné chvíle
prežívali účastníci bohoslužieb v
chráme Božom, Evanjelického cir−
kevného zboru a. v. v Starej Turej.
Prišli si uctiť bývalého farára a seni−
ora, Mgr. Milana Kubíka, ktorý sa
dožil v minulých dňoch osemdesia−
teho výročia svojho narodenia. Do
posledného miesta naplnený chrám
prežil bohoslužby, na ktoré sa bude
dlho spomínať...

Životné jubileá sú príležitosťou k
ďakovaniu. Ďakujeme predo−
všetkým Pánu Bohu
za to, že dal našej
cirkvi tohto muža vie−
ry, ktorý zvestoval
Božie slovo, obetavo
a s láskou slúžil.
Všetko čo robil, robil
s veľkou pokorou a
bázňou oproti Pánu
Bohu.

V priebehu boho−
služieb priniesli jubi−
lantovi ďakovné po−
solstvo mnohí hostia.

V prvom rade vystúpil domáci
farár Mgr. Radomír Vařák, ktorý v
kázni vyzdvihol vďačnosť, pekné
pocity, ktoré všetci prežívame s
bývalým duchovným  pastierom
tohto cirkevného zboru.

Jubilantovi prišla poďakovať aj
seniorka Považského seniorátu, fa−
rárka cirkevného zboru z Lubiny
Mgr. Eva Juríková.

Jubilanta prišla pozdraviť aj pri−
mátorka mesta Stará Turá Ing. Anna
Halinárová, ktorá v svojom prího−
vore povedala: „Vaše pôsobenie v
cirkevnom zbore a v Starej Turej
zanechalo nezmazateľné stopy v
mysliach nielen veriacich, ale aj
všetkých ostatných bez rozdielu
náboženského vyznania. Boli ste
nositeľom útechy a nádeje, boli tým,
ktorý usmerňoval a radil. Stmeľoval
a ukazoval cesty k spolunažívaniu
partnerov ,rodín a občanov nášho
mesta. Ďakujem Vám aj za obyva−
teľov nášho mesta. Zostali ste na−
vždy v našich srdciach a mysliach
osobnosťou, ktorá desaťročia roz−
dávala lásku, múdrosť, vieru a ná−
dej.“

K prítomným sa prihovoril aj sám
jubilant, Mgr. Milan Kubík, ktorého
úprimné slová v nejednom oku vy−
volali slzy vďačnosti...

Z jeho dojemného príhovoru bolo
cítiť spolupatričnosť k cirkevnému
zboru a jeho členom. Jeho prekrás−
ne a citom naplnené slová: „Drahí
bratia a drahé sestry, stojím tu na
tomto posvätnom mieste, ktoré mi
bolo tak drahé, aby som vyjadril
vďaku všetkým, na ktorých mám
veľa dôvodov do konca života vďač−
ne a s láskou spomínať. Prežili sme
spolu 47 rokov spoločného života.
Prichádzam aj ja vysloviť svoje veľ−

ké ďakujem. Veľmi živo si pamätám
na chvíľu, keď som po prvý raz
predstúpil pred Vás, povedal som
na kazateľnici svoju prvú kázeň.

Nemôžem nespomenúť svojich
najbližších spolupracovníkov, predo−
všetkým dozorcov tohto zboru,
popri týchto tu boli kurátori, ktorí mali
jedinečný záujem na napredovaní
cirkevného zboru, bol tu zbor pre−
zbyterov, v ktorom vládla nádherná
jednota. Vedeli sme sa zapáliť a
uskutočňovať programy duchovné−
ho a hmotného napredovania. Boli
ste tu Vy, stovky cirkevníkov, stov−
ky verných, ktorí v čase i nečase
,v mrazoch i páľavách prichádzali
do tohto chrámu, aby sme spoloč−

ne vzdávali česť Pánu Bohu ,ďako−
vali mu za jeho požehnanie, prosili
o jeho ďalšiu milosť. Boli tu ľudia, na
ktorých budem vďačne spomínať...
Srdcovou záležitosťou pre mňa bol
spevokol, v ktorom sme vytvorili
krásne spoločenstvo, vzájomnej lá−
sky, dôvery. Prichodí mi poďako−
vať, že za tých 20 rokov  sme sa
stretávali na spoločných skúškach,
svojím spevom sa dotýkali ľudských
sŕdc.

Prichádza chvíľka, keď Vám ch−
cem povedať moje veľké ďakujem
aj za moju rodinu.

Prajem všetkým tým, čo budú
pracovať v tomto zbore, aby cítili
vzájomnú lásku, aby časy, ktoré sú
pred nami, aby boli časy vzájomnej
úcty, vzájomnej dôvery.

Ďakujem Vám všetkým a pro−
sím, aby Božie požehnanie Vás
sprevádzalo na všetkých cestách
Vášho života.“

Prežili sme všetci krásne chvíle,
na ktoré sa nedá zabudnúť. Pán
farár Milan Kubík, ďakujeme Vám
za 47 rokov Vašej práce, pekného
poslania na tejto zemi. Budeme na
Vás spomínať s láskou a úctou, ako
na výnimočného človeka, ktorý si
môže povedať so  slovami spisova−
teľa Martina Rázusa:“ Pekne žiť,
znamená žiť pre iných.“

Prajeme Vám v budúcom obdo−
bí Vášho života požehnané roky
Vášho života, naplnené dobrým
zdravím.

Text a foto:
Vladimír Brezinský

Za blahoželanie k mojim
80. narodeninám všetkým
úprimne ďakujem.

Milan KUBÍK, ev. farár

Bohoslužby v znamení farára
Milana Kubíka...
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Naši jubilanti v mesiaci marec 2010

Matričné okienkoSmútočná spomienka
Dňa 17.3.2010 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš
otec a dedo
František NAVRÁTIL

S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 15. 3. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Jozef MAKYTA
vo veku nedožitých 70 rokov.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 14. februára uplynuli štyri roky, čo od nás navždy
odišiel  náš ujo
Ján MIKLULEC
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Spomína rodina Rubaninská

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou mamou, babičkou a prababičkou
Boženou KRÚPOVOU,
ktorá nás navždy opustila 29. 1. 2010 vo veku 83 rokov.

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť,
nebolo lieku, aby som mohol žiť.
Neplačte a nechajte ma tíško spať,
i bez sĺz je možné spomínať.
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, za dôstojnú roz−
lúčku a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke dňa 2. 2.
2010 v Dome smútku v Myjave s naším drahým manže−
lom, otcom a bratom
Milanom KLIMÁČKOM z Myjavy,
ktorý náš navždy opustil dňa 30. 1. 2010 vo veku 69
rokov. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 2. 3. 2010 si pripomíname 1. výročie úmrtia, čo nás
náhle bez rozlúčky vo veku 78 rokov navždy opustila
naša milovaná mamička, babička a prababička
Vlasta PAVLOVIČOVÁ
Odišla si tíško, už niet Ťa viac medzi nami, ale v našich
srdciach budeš stále s nami.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami

Smútočná spomienka
Naplnil sa čas 10−tich rokov, čo nám Pán Boh povolal do
večnosti nášho dobrého a statočného manžela, otca a
starého otca
Ivana KLIMÁČKA
nar. 11. 12. 1920 na Starej Turej a zomrelého 23. 3. 2000.
O spomienku a modlitbu prosia manželka Anka, syn Vi−
liam s manželkou, vnúčence Dorotka a Vincent.

„Bože prijmi ho do večnej slávy.“

Smútočná spomienka
Dňa 1.2.2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama
Anna HURTÁKOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte s nami. Čas
plynie, ale spomienka v našich srdciach zostáva...

Smútiaca rodina

Noví občiankovia mesta
Lara Dingová, Veronika Štefíková, Petronela Kostková, Adam Andrá−
šik, Veronika Lehutová, Matej Randziak, Alexandra Čierniková, Jessi−
ca Matejdesová
Uzatvorili manželstvo
Ronald Dinga zo Starej Turej a Martina Malková zo Starej Turej
Rozlúčili sme sa
Pavel Durec, Mária Vallová, Božena Krúpová, Anna Tomášková, Jana
Kraváriková, Milan Sadloň, Miloš Miklánek

70.r. − Ján LACHO, Elena TRTÚŠKOVÁ, Ján BRKAL,
Ing. Juraj BOROVSKÝ PhD., Anna SAMEKOVÁ,
Anna VALLOVÁ

75.r. − Oľga ROHÁČKOVÁ, Augustín MASÁR, Milan KUHAJDA,
Mária ROJKOVÁ, Ing. Ján HAJDÚCH

80.r. − Emília ČEPELOVÁ, Božena ŠURINOVÁ, Tomáš UHERČÍK,
Amália JURČOVÁ, Anna BIESIKOVÁ, Viera BARSZCZOVÁ,
Štefan JURÍK, Oľga NIŽŇANSKÁ

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

82.r. − Mária KAŇKOVÁ
83.r. − Ján MALEK, Irma PÚDELKOVÁ
84.r. − Mária GALBAVÁ, Karol KOVÁČ, Mária DURCOVÁ
85.r. − Anna DURCOVÁ, Anna BEŇOVÁ, Jozef PETRÁŠ
86.r. − Anna RIGANOVÁ 87.r. − Anna HVOŽDAROVÁ
88.r. − Emília VRÁBLOVÁ 89.r. − Mária GALBAVÁ
91.r. − Anna HARGAŠOVÁ 93.r. − Anna SADLOŇOVÁ
96.r. − Emília LYSÁ

Marec je mesiacom knihy. Slo−
venská asociácia knižníc nadväzu−
je na predchádzajúce úspešné roč−
níky a vyhlasuje 11. ročník celoslo−
venského podujatia Týždeň sloven−
ských knižníc.

V  dňoch  22. – 26.3.2010   Týžd−
ni slovenských knižníc ponúkame:

− bezplatné  zapožičanie  časo−
pisov

− týždeň  bez  upomínacích  po−
platkov (vrátenie dlhodobo požiča−
ných kníh bez poplatkov).

BELETRIA
Hamzová Mária: Zajtra môže byť
neskoro 2, Asherová Bridget:
Všetky manželove milenky, Re−
povská Jarmila: Bodka v adresári,
Jarvisová Cheryl: Náhrdelník − prí−
beh trinástich žien, ktorým jeden
zvláštny nápad celkom zmenil ži−

vot, Keleová−Vasilková Táňa:
Klamstvá, Šajbanová Katarína:
Bublina, Tekelyová Emma: Ženy,
nebláznite! vek je len číslo

DETEKTÍVKY
Ludlum Robert: Agent bez minu−
losti, Dán Dominik: Mucha, Stoker
Dacre: Dracula − knieža nemŕtvych

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Kol.: História −  unikátny obrazový
sprievodca − Od úsvitu civilizácie po
súčasnosť, Spohn Margot: Aký je
to strom?, Vogel Michael: Aká je
to hviezda?, Verešová Marcela:
Sociálna psychológia. Človek vo
vzťahoch, Turček Karol: Psycho−
patologické a sociálno−patologické
prejavy detí a mládeže, Laznibato−
vá Jolana: Nadané dieťa − jeho
vývin, vzdelávanie a podporovanie

Dňa 30. januára 2010 v Malej
obradnej sieni krematória Strašnice
v Prahe sa blízka rodina a kultúrna
verejnosť rozlúčila s herečkou, za−
slúžilou umelkyňou, s pani Zorou
Rozsypalovou – Šecovou, nositeľ−
kou Ceny Thálie 1994, ktorá zomrela
22. Januára 2010 v Prahe vo veku
87 rokov.

Zora Rozsypalová, dcéra Milo−
slavy a Antonína Rozsypalovcov,
hoci celoživotne pôsobila spolu s
manželom Františkom Šecom na
českých divadelných javiskách, pri
každej možnej príležitosti hrdo sa
však hlásila ku svojim staroturian−
ským koreňom, tak sme ju vždy

poznali! V jej osobe odchádza
umelkyňa s dokonalým rečovým
prejavom ako v kamennom divadle,
tak i v rozhlase. Vo svojom he−
reckom prejave mala najbližšie k
tragickej heroine. Bola z tých, o
ktorých sa hovorilo, že na javisku
sú. V službách českého divadla
odohrala takmer dve stovky diva−
delných rolí.

So svojou matkou sa rozlúčili
syn Martin Šec s manželkou Mar−
tou Dvorskou spolu so svojimi
deťmi a ich rodinami.

Pani Zorka, česť Vašej pa−
miatke!

Ing. Gustáv Rumánek

Za Zorou Rozsypalovou – Šecovou

Dňa 28. marca uplynie rok, čo sme sa rozlúčili s Ing. Miroslavom
Nerádom  (nar. 12.9.1914), čestným občanom nášho mesta.
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Boli sme na kubánskom veľvyslanectve
Dňa 23. januára sme sa zúčastnili návštevy kubánskeho

veľvyslanectva a stretnutia členov Spoločnosti priateľov Kuby
zo všetkých kútov Slovenska.

Po príchode do Bratislavy sme sa vydali na kubánsku
ambasádu. Tu sme boli srdečne privítaní pánom veľvyslan−
com Davidom Paulovichom aj predsedom Spoločnosti pria−
teľov Kuby Jaroslavom Balážom. Všetci naši členovia preja−
vili hneď pri príchode záujem o fotografiu s pánom veľvyslan−
com pod podobizňou Fidela Castra, ktorá sa nachádza hneď

vo vestibule ambasády. Potom sme boli pozvaní na malé
občerstvenie, tu sme v priateľských rozhovoroch s ostatný−
mi členmi spoločnosti ako aj s pracovníkmi veľvyslanectva
ocenili vyše 50 ročný boj kubánskeho ľudu, ktorý je stále
tŕňom v oku americkej administratíve. Dnes, keď nás takmer
všetky médiá kŕmia dogmami o tom, že len kapitalistický
systém a trhové hospodárstvo sú to pravé „orechové“ vy−
jadrili sme obdiv, že Kubánska republika aj napriek neustá−
lym blokádam zostáva verná socialistickým ideálom. Dve
hodiny ubehli ako voda a my sme sa presunuli do klubu
železničiarov, kde sa zišli pozvaní členovia zo všetkých kútov
Slovenska. Predseda Spoločnosti J. Baláž nás informoval o
činnosti spoločnosti ako aj o tom ako vznikajú stále nové
kluby. Pán veľvyslanec David Paulovich predniesol príhovor,
v ktorom ocenil prácu našich členov ako aj to, že šíria prav−
divé informácie o Kube. Po večeri a tombole sme sa pomaly
začali lúčiť, aby sme stihli rýchlik. Cestou vo vlaku sme si
vymieňali dojmy z návštevy a zhodli sme sa v tom, že mu−
síme v blízkej budúcnosti pozvať pána veľvyslanca ako aj
jeho spolupracovníkov do rodiska jeho predkov.

Ján Blaško, člen výboru Spoločnosti priateľov Kuby
v Starej Turej, foto autor

Prešli Vianoce a všetci sme vhupli do nového roka mäkko ako do
papúč, ticho sa brodiac  snehovými  závejmi, ktoré si  teraz užívame
plným priehrštím. Vonku sa Perinbaba predvádza tou najväčšou perinou a
my v Materskej škole na Hurbanovej ulici 142, pri cukrárni, si to vychutná−
vame viac, ako inokedy. Tú zimnú nádheru pozorujeme spoza nových
okien, v teplej a po čerstvej maľovke voňavej škole. Pred Vianocami sme

sa chystali na veľké renovácie, preto sme museli zatvoriť MŠ skôr, aby
sme uvoľnili priestory oknárom a maliarom. O to väčšie prekvapenie ča−
kalo na deti po sviatkoch. Materská škola v novom šate, s novým nábyt−
kom pre tých najmenších, s novými mäkkými sedačkami, pre predškolá−
kov s vybavením edukačnými – vzdelávacími hračkami. A na koniec...
Ježiško na ne nezabudol a priniesol darčeky. Oneskorene, ale predsa. To
bolo radosti a smiechu, keď sme spoločne vybaľovali nové hračky. Šťastie
v očiach detí je nezaplatiteľné.

Preto sa touto formou chceme veľmi poďakovať pani primátorke p. Ing.
Anne Halinárovej a vedúcej školského úradu p. Mgr. Soni Krištofíkovej,
ktoré zvážili situáciu MŠ a požiadavky rodičov a umožnili rekonštrukciu v
takom krátkom časovom priestore, v ktorej sa naďalej pokračuje. Prajeme
im veľa zdravia, síl a úspešných rozhodnutí v ďalšej práci .Vážime si ich
kreatívny prístup k riešeniu problémov. Ďalej sa chceme poďakovať fir−
mám, ktoré nás podporili finančným darom na hračky a vykúzlili úsmev na
detských tvárach. P. Ing.  Bublavému a firme Justur, pánovi Ing. Michele−
mu a firme Enel, pánovi Ing. Heringovi a firme Senzus. Prajeme Vám veľa
úspechov v práci a zdravia. Sme radi, že sa nájdu ľudia, ktorí chcú potešiť
pod vianočným  stromčekom čo najviac detí.  A tiež ďakujeme p. Ing.
Janke Vráblovej a technickým službám, že sa o nás starajú a odhŕňajú
nám cestičku po areáli MŠ, aby nás sneh nezavial ako v rozprávke. I
Vám prajeme veľa zdravia a úspechov.

Tatiana Dúbravová, zástupkyňa MŠ, foto MŠ

Poďakovanie tým, ktorým patrí uznanie

Jar sme žili,
ako deti zo všeličoho sa tešili.
I leto nášho života prešlo.
A teraz jeseň dní života mieša,
do vlasov nám strieborné nite vypletá.

I keď je obdobie zimy, vonku panu−
je chladné počasie, sú chvíle, keď ľu−
dia prežívajú pekné chvíle, plné pek−
ného porozumenia, majú k sebe blíz−
ko...

Stáva sa už peknou tradíciou, že ve−
denie Evanjelického cirkevného zboru
a. v. v Starej Turej, usporadúva stret−
nutia s jubilantmi zboru. Tento rok sa
uskutočnil už 3. ročník.V zborovej
miestnosti sa stretli jubilanti z obdobia
posledného polroka, ktorí mali jubileum
sedemdesiat rokov a starší.

Prítomným sa prihovorili zborový fa−
rár Mgr. Radomír Vařák a zborový kap−
lán Mgr. Daniel Baláž.

V príhovore sa zborový farár priho−
voril k jubilantom slovami zo žalmu Da−
vida 139.

Medzi jubilantmi boli samé známe
tváre. Pri pohľade
do ich tvárí sa člo−
vek neubránil spo−
mienkam na ich
minulosť... Patrili
medzi tých, ktorí
sa podieľal i v
predchádzajúcom
období pri rozvoji
cirkevného zboru,
odpracovali stov−
ky brigádnických
hodín. Aj ich záslu−
hou žije cirkevný
zbor v takých pek−
ných podmien−
kach.

Generácia star−
ších ľudí prežila v
živote aj ťažké
časy. Život ich naučil žiť v pokore a v
skromnosti. Pekne o nich písal aj ruský
spisovateľ F. M. Dostojevskij: „Nikdy
životu nevyčítali, čo im nedal, ale boli
povďační za každý deň, čo im dal“.

Starší človek pribúdaním veku si uve−
domuje dĺžku svojho života, je skúse−
nejším, opatrnejším a vedie ho to k po−
kore.

Najstarším jubilantom bol 90 ročný
Gustáv Stacho. Ani rôčky mu neubrali
z veselosti, každú nedeľu ho vidieť, ako
kráča mladíckym krokom na ceste do
chrámu.

Jubilanti boli pri bohato prestretých
stoloch obdarovaní kvetmi a darčekmi,
ktoré ich potešili. Bolo to vidieť na ich
spokojných tvárach a ich dobrej nála−
de.

Je vždy pekné, keď si ľudia nájdu
cestu k sebe a majú si čo povedať.
Keď hľadajú pri vzájomných stretnutiach
na sebe to pekné, čo ich spája. To
pekné treba rozvíjať a upevňovať me−
dziľudské vzťahy, ktoré dávajú zmysel
života...

Je chvályhodné, že vedenie cirkev−
ného zboru nezabúda na tých, čo sa v
živote stretali s ťažkými životnými pod−
mienkami, ktoré už v dnešnej dobe ne−
poznáme.

Hľadajme aj preto cesty k týmto
vzácnym ľuďom, ktorí nám aj v ich po−
kročilom veku môžu byť v mnohých
veciach vzorom.

Vladimír Brezinský, foto autor

Stretnutie s jubilantmi
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Keď chceš lietať ako anjel,
musíš byť bosá...

Keď som sa dozvedela, čo pravdepodobne vy−
provokovalo 19−ročnú Veroniku vyskočiť z okna
6. poschodia, zovrelo mi srdce. Bola to kniha. Vec,
ktorá má tešiť, zabávať, poučiť, zrazu zabíjala. Čo
to čítajú naše deti? Kde zobrala Veronika takúto
literatúru? V hlave som mala desiatky otázok, no
zrazu som si uvedomila, že otázky, ktoré napádali
rodičov, učiteľov, mňa, tlač či kohokoľvek iného,
sú dnes absolútne bezpredmetné. Prečo?

Pretože naše deti, mladí ľudia sa v súčasnosti
dostanú kedykoľvek k akýmkoľvek informáciám.

Naučili sme ich čítať, naučili sme ich ovládať
prijímače i vysielače, naučili sme ich pracovať s
internetom, naučili sme ich všetko k tomu, aby
mali prístup ku všetkému, čo sa vo svete udeje.
Čo sme ich pravdepodobne málo učili a dostatoč−
ne nenaučili, je pracovať s týmito informáciami.
Preberať ich. Rozlišovať, čo je správa, fáma, re−
klama, blud.

Stále sa hovorí (a hovorila som to i ja), že dnešní
mladí ľudia málo čítajú. Ukazuje sa, že je to omyl.
Dnešné deti čítajú niekoľko hodín denne. A majú
čo. Stačí kliknúť na klávesnicu, pár ťahov myšou a
na monitore sa im objaví najväčšia knižnica sveta.
Nájdu v nej všetko. Sládkovičovu poéziu i satanis−
tické verše. Krásne fotografie i nechutné porno.
Postup, ako si doma vyrobiť šarkana i návod na
výrobu drog. Poštu od najlepšieho kamaráta i od−
kaz od úchylného maniaka. A nezrelé, citlivé či len
zle naladené dieťa je vďačnou obeťou práve „za−
kázaných stránok“. Je ako špongia, ktorá nasáva
všetko, čo sa na monitore zjaví.

Nečakajte odo mňa návod, ako uchrániť naše
deti pred bahnom, ktoré sa na nich valí. Nie som
génius. A verte, že človek, ktorý s takýmto návo−
dom raz príde, dostane Nobelovu cenu. Dovtedy,
kým sa tak stane, musíme robiť jediné – od malič−
ka svojim deťom ukazovať krásy života, venovať
sa im, neustále vysvetľovať a keď príde na nich
ťažká chvíľa, byť s nimi a pomáhať im hľadať rieše−
nia. Milovať ich a zároveň bezmocne čakať. Čakať
a dúfať, že naše karty sú dostatočne silné a prebi−
jú i tie najsilnejšie tromfy, ktoré budú našim rato−
lestiam ponúkané.

Veroniku som nepoznala, no verím tomu, že
bola pre svojich najbližších anjelom i bez podmie−
nok a výmyslov, ku ktorým ju v knihe vyzýval
akýsi samozvaný zvestovateľ.

Mladučká Veronika pod tlakom jeho nezmysel−
ných sľubov podľahla a zabudla, že sa narodila
pre radosť a krásu tohto sveta, že to najcennejšie,
čo dostala do vienka, je jej život a čokoľvek ťaž−
kého, zložitého a na prvý pohľad neriešiteľného by
ju v živote stretlo, by sa dalo riešiť a prekonať.
Presne ako to kedysi spieval vo svojej pesničke
J. Korn:

Jedno chladné ráno, které zaspat měl jsem spíš,
přišel dopis, jenž tvou vúni měl
a v tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš
a já zemřít a skončit s vším vtu chvíli chtěl.
Šel kolem chlapec s bílou húlkou,
schod za schúdkem stoupal výš
a múj vlastní kříž menší byl, než se zdál.

Každá trampota má svou mez,
kdeže nářky tvé jsou dnes,
vždycky dúvod máš žít dál.

Věra Tepličková

Čo sme zažili od polovice januára do
polovice februára 2010?

• Polročné prázdniny deti v CVČ otvorili
už v piatok 29.1. v popoludňajších hodinách
aktivitou Výroba kŕmidiel pre vtáčikov. Klop−
kanie kladiviek prerušené občasným „auuu−
uuuuuu“ prehlušilo akýkoľvek zvuk, ktorý sa
v cévečku vyskytol a náš areál pripomínal
skôr drevársku dielňu, ako priestor pre deti.
Výsledkom detskej práce boli praktické
kŕmidla, ktoré zdobia okolie CVČ.

• Prázdninový pondelok 1.2. sa v CVČ
niesol v znamení počítačového šialenstva.
Malí „počítačoví náruživci“ prišli na ďalší roč−
ník Majstrovstiev detí ZŠ v počítačovej hre
Pinball 2010 a snažili sa získať čo najviac
bodov a tým i titul majstra alebo vicemajstra
ZŠ pre tento rok.

Majster ZŠ v Pinball 2010: Michal Stančík
8.A

I. vicemajster ZŠ v Pinball 2010: Jozef
Dedík 6.C

II. vicemajster ZŠ v Pinball 2010: Matúš
Koník 8. roč.

Víťazom blahoželáme a ostatným deťom
ďakujem za účasť.

• Počas polročných prázdnin fungovali i
takmer všetky krúžky.

• Prvé oficiálne stretnutie novovzniknuté−
ho detského parlamentu sa uskutočnilo
5.2.2010 o 14.00 v CVČ. Zúčastnili sa ho
zástupcovia zo všetkých ročníkov II. stupňa
ZŠ. Deti sa zoznámili s cieľom, budúcou štruk−
túrou parlamentu, s počtom parlamentných
výborov a stanovami detského parlamentu.

• V sobotu 6. 2. sa mal uskutočniť Turnaj
vo floorbale, no z dôvodu slabej účasti druž−
stiev sa uskutočnilo len zopár zápasov flo−
orbalových nadšencov. Za zapožičanie telo−
cvične na sobotňajšie doobedie ďakujeme
vedeniu ZŠ.

• Valentínsku diskotéku sme zorgani−
zovali pre deti základných škôl v piatok 12.
2. od 16.00 do 19.30 hod. Akcia sa uskutoč−
nila v hoteli Lipa, ktorý bol spolu so základ−
nou školou spoluorganizátorom valentínske−
ho podujatia. Na deti a mládež tu čakala pre−
krásne vyzdobená kongresová sála, kvalit−
ná hudba, ale i súťaže a hry s témou: Valen−
tín. Na akcii mala svoju premiéru i trojčlenná
hudobná chlapčenská skupina ZP, ktorá prí−
tomným spestrila podujatie malým rockovým
koncertom.

Čo pripravujeme v mesiaci
marec 2010?

• V stredu 3. 3. ponúkame možnosť rodi−

čom (starým rodičom) a ich deťom od 8 do
10 rokov navštíviť klub Zahráme sa na...
Hodinový program bude vyplnený rôznymi
zábavnými hrami a aktivitami, ktorými chce−
me spestriť rodičom i deťom zimné popolud−
nie. Stačí si priniesť prezuvky, pohodlné ob−
lečenie a 1,− euro ako vstupné za celú rodi−
nu (budú z neho hradené náklady na mate−
riál, pomôcky a malé občerstvenie).

• V piatok 5.3.2010 prebehne v CVČ
3. schôdzka Detského parlamentu mesta
Stará Turá.

• Chcete sa podieľať na výrobe More−
ny? Príďte do CVČ 12.3. o 15.00 hod a
môžete svojim nápadom a šikovnosťou pri−
spieť k vytvoreniu tohto symbolu zimy, ktorý
bude hrať hlavnú úlohu na podujatí Vítanie
jari. (Ponuka platí pre deti ZŠ.)

• Dopoludňajším programom v piatok 19.
3. chceme deťom z materských škôl pripo−
menúť Svetový deň vody.

• Pre deti od 10 rokov, ktoré majú radi
tajomstvá, záhady, lúštenie a pátranie, sme
na piatok 19. 3. na 15.00 hod pripravili akciu
pod názvom Hlavolámanie. Deti sa môžu
tešiť na maratón tajničiek, logických háda−
niek, sudoku a rôznych úloh, na vylúštenie
ktorých je treba zapnúť všetky mozgové
závity. Do CVČ stačí priniesť si prezuvky.

• V sobotu 20. 3. v dopoludňajších hodi−
nách ponúkame priestor futsálovým druž−
stvám s minimálnym počtom hráčov 4. Fut−
sálový turnaj sa uskutoční v telocvični ZŠ
na Komenského ulici a je určený pre deti ZŠ,
sú vítané i dievčenské družstvá. Podmien−
kou účasti je vhodná obuv do haly a 1,−euro
ako štartovné za družstvo. Prezentácia: 9.00
hod, začiatok turnaja: 9.30 hod.

• Vo štvrtok 25. 3. o 15.00 hod radi v
CVČ na akcii Maľujem, maľuješ, maľuje−
me privítame šikovných malých i väčších vý−
tvarníkov, ktorí by nám chceli pomôcť spes−
triť steny klubovne chovateľov maľovaním rôz−
nych prírodných motívov. Treba si zobrať
vhodné oblečenie.

• Na 27. 2. sme v spolupráci s M−BIKE
clubom z Myjavy pripravili ďalšiu Sobotu plnú
spinningu. Do ponuky dávame 4 lekcie, do
ktorých sa môžu záujemcovia vopred prihlá−
siť. Jednotlivé lekcie začínajú o: 12.00 hod,
13.30 hod, 15.00 hod a 16.30 hod.

Podmienky účasti:
− štartovné: 2,80 eur
− prihlásiť sa a zaplatiť treba vopred!!!
− pohodlné oblečenie a pevná obuv na

prezutie, uterák, tekutiny
Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce sú v ne−
návratne. Tieto dni máme viac času na svo−
jich blízkych a priateľov. Okrem rodinných
stretnutí, sladkého ničnerobenia a výdatného
sviatočného hodovania je čas na stretnutia či
chvíle pri športe.

Aj my sme sa na Papradi snažili vytvoriť
priestor na rôzne aktivity. V kultúrnom dome
sa konali Štedrovečerné a Silvestrovské služ−
by božie a klub dôchodcov, ktorý je pod ve−
dením predsedníčky pani Lydky Klimáčkovej,
aktívny po celý rok, hodnotil a bilancoval. Ale
hlavne sa naši seniori stretli a to je pre nich
vždy taká malá ale milá udalosť. Kultúrny dom
a Domicile zorganizovali 30. decembra 2009
na ihrisku v areáli domova dôchodcov tradič−
ný Silvestrovký futbalový turnaj medzi slobod−
nými a ženatými Papraďármi. Práve v ten deň
sme sa zobudili do krásneho zasneženého
rána. Ale ani táto snehová nádielka hráčov

neodradila. Stretnutie skončilo víťazstvom že−
natých, ktorý znova preukázali svoje kvality
a snáď pomohlo i trocha šťastia. Športovalo
sa aj v novom roku. 6. januára 2010 sa v
kultúrnom dome konal Novoročný stolnoteni−
sový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 19 hráčov
v 3 kategóriách Víťazmi sa stali: kategória žia−
ci: Rasťo Kubiš, juniori: Martin Haňák a do−
spelí: Martin Durec. Okrem hlavného cieľa,
urobiť niečo užitočné pre svoje zdravie, bolo
prínosom i to, že sa ľudia stretli. Zimná príro−
da je priam stvorená na kratšie, či dlhšie vy−
chádzky. Relax v prírode, načerpanie nových
síl je na nezaplatenie. My, z priľahlých častí
dennodenne cestujeme za prácou, nákupmi
do Starej Turej, a vás Staroturancov radi uví−
tame na potulkách po našich krásnych kopa−
niciach. A snáď i poslanci by videli, aké ra−
dosti a starosti nás kvária...

Eva Adámková

Spomienka na vianočné sviatky na Papradi
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl – 4. pokračovanie

Štátna ľudová škola TOPOLECKÁ

V osade Topolecká sa vyučovalo
45 rokov, ale nikdy tam budovu ško−
ly nepostavila žiadna vláda, ani za
Rakúsko− Uhorska, ani za 1. repub−
liky, ani po 2. svetovej vojne.

Na začiatku 30− rokov minulého
storočia existujúce staroturianske
školy na kopaniciach nepostačovali
rastúcemu počtu žiakov. V tom čase
bola hlavne preplnená evanjelická

škola Na Dúbrave. Mala už vyše 200 žiakov. Chodili do nej deti evanjelic−
kého vierovyznania z osád Topolecká, Hlavina, Nárcie, Súš, U Samkov,
z Trávnikov, ale i ďalších menších osád. Školský inšpektor z tých čias sa
snažil túto situáciu riešiť a presvedčoval obec Starú Turú, aby zriadila dve
štátne ľudové školy v Súši a v Topoleckej.

Inšpektor Treský nenaliehal na zriadenie nových škôl iba preto, že by
mu blaho školopovinných detí ležalo na srdci, on si samozrejme ako
štátny úradník plnil i svoje pracovné povinnosti. Podľa malého školského
zákona bola od zač. šk. r. 1927/28 predlžená povinná školská dochádzka
zo šesť na osem rokov. Prejavilo sa to nárokom na vznik ďalších a
ďalších tried. Toto sa dialo po celom Slovensku. S týmto organizačným
vývojom nemohlo súčasne postupovať i budovanie škôl. Národné škol−
stvo sa takto dostalo do stavu núdze a siahalo sa po výpomoci rôznym
spôsobom. Pre umiestnenie nových škôl sa prenajímali miestnosti, aké
práve boli v dedinách a na kopaniciach dostupné. Boli to dedinské chalúp−
ky, kde neraz v noci spáva majiteľ a vo dne sa vyučuje (napr. škola u
Štefana Klimáčka v Durcech doline), v opustených domoch (škola v dome
Myjavčina, opäť v Durcech doline) alebo v krčmách, ako u Štefana Mihal−
ca v Súši. Stará Turá bola zadĺžená stavbou meštianky a štátnej ľudovej
školy v Durcech Doline, a preto tieto školy v Topoleckej i v Súši mohla

tiež iba núdzovo umiestniť v súkromných domoch.
V Topoleckej boli zriadené dočasné učebne u Jozefa Štrbu a u Štefana

Borsuka dňom 1.2.1933. Známy je však z tohto šk. roka iba jeden učiteľ−
Pavel Repka. Priestory v týchto rodinných domoch neboli vyhovujúce, a
preto v šk. roku 1933/34 bola jedna trieda preložená do domu Eduarda

Valentu Na Doline a druhá trieda k Ľudmile Bielčikovej U Vráblov. Za
učiteľov boli vymenovaní Jana Bystrická a Ján Durgala. V ďalšom šk.
roku nastúpila Ľudmila Mačicová (neskôr vydatá Machajdíková) zo Starej
Turej. V šk. r. 1935/36 bola učiteľka Mačicová preložená na št. ľudovú
školu do Starej Turej a na jej miesto bola vymenovaná Alžbeta Bernuso−
vá− Kovalevová. Aj v dalšom šk. roku bola zmena učiteľov. Nastúpil na
školu Gustáv Harušťák a Štefánia Šarkádyová na zástup počas mater−
skej dovolenky (MD) Kovalevovej. Ďalší rok už boli umiestnené obe triedy
v rodinnom dome pani Bielčikovej. Aj v tomto šk. roku uč. Kovalevovú
zastupovala počas MD Kristína Sadloňová. Od začiatku zriadenia školy
boli učitelia veľmi aktívni, nacvičovali s deťmi divadelné hry a rôzne pásma,
s ktorými účinkovali pri slávnostných príležitostiach.

Ďalšie roky sú v kronike označené za búrlivé (mobilizácia a vyhlásenie
autonómie i samostatného slovenského štátu). Učiteľ Harušták musel
narukovať a namiesto neho nastúpil uč. Ján Ružek. Uč. Kovalevová sa
nato zriekla školskej služby. Na jej miesto bola ustanovená uč. Anna
Kopcová z Lubiny. Vo februári r. 1940 bolo na 10 dní prerušené vyučova−
nie pre silné mrazy a záveje.

Šk. rok 1941/42 sa začal v ťažkom čase, trpeli hlavne deti pre nedo−
statok potravín, obuvi, ošatenia. Bolo treba kúpiť nové učebnice, ktoré
vydal Slovenský štát. Pretože uč. Kopcová− Babulicová nenastúpila po
MD do školy, miesto nej bola ustanovená uč. Aurélia Halajová. Nastúpila
tu i rodáčka zo Starej Turej Oľga Bunová (neskôr vydatá Slezáčková) a
uč. Miloslav Ukropec (ktorý o niekoľko rokov zastával vysoké funkcie v
zahraničnom obchode).

V šk. r. 1944/45 bola však situácia veľmi vážna. Vypuklo SNP a keďže
všetky podjavorinské obce i kopanice veľmi intenzívne pomáhali partizánom (i
p. Bielčiková− majiteľka budovy školy), nastali pre obce ťažké časy. Najviac

Školský rok 1940/41, uč. Anna Kopcová−Babulicová, v 3. rade
5. zľava je Miško Medňanský, zastrelený 4.3.1945 Němcami

Šk.rok 1943/44 (?), uč. Oľga Bunová−Slezáčková

Školský rok 1942/43, uč. Miloslav Ukropec, pohľad na školu u
Bielčikovej z dvora
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na to doplatili osady Hlavina a Nárcie. Nemci tam zastrelili Martina Kostelného
so synom Pavlom a iba 16−ročného Miška Medňanského. 8.3.1945 vypálili
Nemci 7 rodinných domov v Nárcí. V nich upálili za živa 9 partizánov.

V škole sa začalo vyučovať opäť 21.5.1945. Nakoľko neboli v Topolec−

kej ubytovacie možnosti, učitelia sa tam veľmi často striedali a zrejme i
školská politika bola divná, keď učiteľov premiestňovali hocikedy i v prie−
behu šk. roku. V štyridsiatych rokoch sa tu ešte krátkodobo vystriedali
učitelia: Anna Uhlíková, Vojtech Groch, Emília Lysá, Silvia Roháčková,
Alexander Valenta, Elena Lukáčová, Božena Bunová, Marta Marková z
Topoleckej.

V päťdesiatych rokoch učili v škole v Topoleckej učitelia: Viera Kubeč−

ková, Ján Lány, Anna Kusendová, Elena Naďová, Magda Bilčíková, Elena
Lukáčová. Aj Zuzana Klimáčková−Valenová, ktorá spomína na školu u p.
Bielčikovej takto: „Tento dom bol postavený v tvare L. Vo veľkej miestnos−
ti kabinet a druhú časť používali majitelia.“

Šk.rok 1959/60, uč. Elena Lukáčová a Zuzana Klimáčková−Valentová

Škola v kultúrnom dome – uč. Darina Holovicová−Lukáčová

Od 6.12.1959 sa začalo vyučovať v novootvorenom kultúrnom dome.
Malo sa tam vyučovať iba dočasne, pokým sa nepostaví škola.

V roku 1961 bola zrušená škola Na Dúbrave, v r. 1962 U Búzikov a
žiaci z týchto škôl prešli do školy v Topoleckej. V šesťdesiatych rokoch
pôsobili na škole učitelia: Zuzana Valenová (rod. Klimáčková), Emília Ci−
bulková, Viera Stodolová, Alexander Valenta, D. Klúčarová, Ľudmila Dlhá
a Ivan Zatkalík.

V 70−tych rokoch učili na tejto škole Ľudmila Pilátová, Vlasta Bahníko−
vá, Viera Slobodová, Darina Lukáčová a E. Cibulková.

Keďže sa počet žiakov začal zmenšovať i tu, nakoniec žiadnu školu
nepostavili, práve naopak− v roku 1978 sa v Topoleckej prestalo vyučovať
a všetci žiaci prešli do školy v Starej Turej.

Napriek tomu, že celých 45 rokov sa vyučovalo v Topoleckej v provi−
zórnych školách (až v piatich!) a ani nikdy neboli možnosti ubytovania pre
učiteľov, učitelia pristupovali k svojej práci zodpovedne. Pani Elena On−
drášiková, rodáčka z Topoleckej, si spomína na to, že dochádzajúci uči−
telia nikdy neprišli na vyučovanie neskoro, napriek tomu, že tam dlho

chodili peši zo Starej Turej i v zlých poveternostných podmienkach. Aj
keď mali učitelia veľmi sťažené podmienky pre svoju prácu, nezištne robili
skoro celú osvetu a kultúru v osade, pripravovali s deťmi i pre deti a
dospelých vystúpenia pri rôznych príležitostiach ako je otvorenie šk. roka,
MDŽ, večierky, a karnevaly. Pre dospelých poriadali i rôzne prednášky k
význačným udalostiam. Za to všetko im patrí veľká vďaka. Ku cti učiteľov
slúži i to, že vzorne viedli kroniku školy a zachytávali v nej nie len všetky
školské aktivity, ale i politickú situáciu, myslenie a konanie ľudí.

Ing.Eva Tomisová (rod. Pagáčová)

PRAMENE:
Kronika školy v Topoleckej
E. Lukáčová: „Od kedysi po dnešok“, Staroturiansky spravodajca
Fotoarchív: Anna Puterová, Darina Lukáčová, Anna Klimáčková,

Elena Ondrášiková

Školský rok 1955/56, uč. Anna Kusendová

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spome−
nie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu
keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz
môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše. Prispejme
svojimi dvoma percentami pre naše deti a pre tých, ktorí sú na našu
pomoc odkázaní. Rozhodnete o použití 2 % z vašich daní, ktoré ste
odviedli za rok 2009.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT podporuje formou programu ma−
lých komunitných grantov užitočné aktivity detí a mládeže v našom
meste a rôzne športové kluby.

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a
za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov sa stále viac a viac podieľa na
príjmoch nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj nezis−
kových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, život−
ného 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 daňového priznania (u
právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery. Naša nadácia veľmi
úzko spolupracuje s občianskym združením Fénix, ktoré je oprávneným

subjektom prijať tento podiel a tým sa podieľať pri realizácii oboch gran−
tových kôl nadácie. Príslušné tlačivá pre tento rok získate u správcu

nadácie (MsÚ Stará Turá, tel. 032/ 746 1625),
prípadne stiahnete z www.staratura.sk/nadacia−zivot/

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Územná správna rada Detskej organizácie Fénix Stará Turá
Sídlo: SNP 266/1, 916 01 Stará Turá
IČO: 17310920/016
Právna forma: občianske združenie
Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných prostried−

kov na aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. Budeme radi,
ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodinným príslušníkom, 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!
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Opäť zápis do 1. ročníka
Tak ako každý rok o tomto čase sa znova konal zápis

do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2010/2011.
Dňa 4. a 5. februára sa do školy na Hurbanovej ulici

ponáhľali deti v sprievode svojich rodičov z rôznych kútov
Starej Turej aj okolia zvedavé, čo ich v škole čaká. A veru
čakalo. Usmiate a spokojné pani učiteľky, pripravené zaují−
mavé úlohy po laviciach a hlavne krásne darčeky, ktoré

dostali za splnené úlohy. A že sa im ich podarilo splniť, o tom
svedčia darčeky, ktoré sme všetky rozdali a neostalo nič. Z
toho vidieť, aké boli deti šikovné, že úlohy pripravené pre
nich sa im zdali ľahké a z rozhovorov s nimi sme zistili, že
sa do školy veľmi tešia. Dúfame, že táto radosť im zostane
oveľa dlhšie, nielen počas zápisu. Sme presvedčení, že zá−
pis splnil ich očakávania a do našej školy prídu radi.

K zápisu prišlo spolu 85 detí, z toho 37 chlapcov a 48
dievčat. O odklad školskej dochádz−ky požiadalo 11 rodičov
a do školy by malo nastúpiť 74 detí.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý
priebeh tejto akcie a zároveň ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí sa rozhodli zapísať svoje ratolesti do našej školy. Verí−
me, že ich dôveru nesklameme a rozhodne urobíme všetko
pre to, aby v našej škole získali kvalitné vzdelanie.

Mgr. Danka Dingová
zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň

Zdravá škola
V predškolskom veku u detí v rôznych činnostiach je

prirodzené miesto i na utváranie pozitívneho vzťahu k zdra−
viu ako nenahraditeľnej hodnote. Do edukačného procesu
sa preto integruje i zdravotná výchova. V materskej škole
chceme pohybovými aktivitami utvárať celkovú pohodu det−
ského organizmu. Vhodné organizačné usporiadanie života
detí napomáha utvárať ich trvalý pozitívny vzťah k pohybo−
vým aktivitám a telesnej výchove. V poslednom januárovom
týždni sme sa rozhodli, že usporiadame v telocvični ZŠ špor−
tovú akciu „ Cvičenie rodičov s deťmi.“ Pripravili sme deťom
veľkú „Dráhu zdravia“ na ktorej zdolávali rôzne prekážky.
Priniesli sme i celkom nové fit lopty, ktoré sme zakúpili z
finančného príspevku od Nadácie ŽIVOT . Deti si obratne
precvičovali celé telo. Fit lopty v MŠ využijeme na posilňova−
nie chrbtového i brušného svalstva detí , na zlepšovanie
postoja tela. Je však dobrá i na odbúravanie stresu. A hlav−
ne − deti sa na loptách odreagujú a „vybláznia“. Na základe
tejto zaujímavej realizácie pohybovej činnosti, ktorej účast−
níkmi boli i rodičia detí sme sa snažili u detí rozvíjať prirodze−
nú radosť z pohybu a športu. Rodinná atmosféra podujatia
ovplyvnila i sociálny a emocionálny vývin dieťaťa. Záverečný
hvizd píšťalky oznámil, že cvičenie rodičov i detí sa končí.
Sladká odmena na záver potešila všetkých účastníkov.

Ďakujeme Nadácii ŽIVOT, riaditeľstvu ZŠ, i rodičom za
možnosť príjemne a hlavne „zdravo“ stráviť zimné popolud−
nie.               A. Gašparíková , L. Rumíšková 4. trieda MŠ

Za symbolickú cenu ponúkam 2−ročnú Ka−
talpu bignóniovitú, strom dekoratívny listom,
kvetom aj plodom. Vaďovce, 0905 446984

Nasledujúce informácie sú určené
predovšetkým pre rodičov a žiakov, ktorí
sú dnes v štádiu rozhodovania sa pre
voľbu svojho odboru štúdia a možno i
budúcej práce. Žiaci budú počas celého
štúdia v našej škole študovať vo všetkých
študijných i učebných odboroch dva cu−
dzie jazyky. Do všetkých študijných i
učebných odborov môžeme prijať chlap−
cov i dievčatá.

Chcete mať absolventa „priemyslov−
ky“? Naša škola ponúka možnosť matu−
ritného štúdia v odbore 2694 6 informač−
né a sieťové technológie – NOVINKA V
REGIÓNE!. Absolvent získa vedomosti
z informatiky a výpočtovej techniky, po−
čítačových sietí, programovaní a využití
mikropočítačov, programovania vo
vyšších programovacích jazykoch, elek−
tronického zhotovovania elektrotechnic−
kej výkresovej dokumentácie a tvorbe
www – stránok.

Súčasťou odborného vzdelávania sú
aj praktické technické laboratórne cvi−
čenia a merania.

Pre získanie maturitného vysvedče−
nia zároveň aj s výučným listom, naša
škola ponúka tieto štyri štvorročné „uči−
lištné“ študijné odbory:

1. Odbor 2682 4 00 mechanik počí−
tačových sietí − ide o slaboprúdový elek−
trotechnický študijný odbor bez zamera−
nia: schopnosti SW a HW montáže počí−
tačov, počítačových sietí, periférnych
zariadení a ich servis, tvorba www strá−
nok, programovanie a tiež stavba, oži−
vovanie i opravy stredne zložitých elek−
trotechnických výrobkov.

2. Odbor 2411 4 00 mechanik na−
stavovač – tento strojársky študijný od−
bor je profilovaný čiastočne do konštruk−
cie, ale hlavne do strojárskej technológie
− kovoobrábania na klasických kovoob−
rábacích strojoch, nastavenia, obsluhu a
programovanie CNC strojov.

3. Odbor 3759 4 00 komerčný pra−
covník v doprave – logistika

Absolvent tohto ekonomicko – doprav−
ného študijného odboru okrem základných
pojmov z ekonomiky, účtovníctva, manaž−
mentu a marketingu, organizácie a riade−
nia firiem pozná základné právne normy,
potrebné pre činnosť medzinárodnej a
vnútroštátnej dopravy, jednotlivé druhy
dopravných prostriedkov, ovláda zásady

logistiky dopravného reťazca a pod.
4. Odbor 3447 4 00 grafik digitál−

nych médií – NOVINKA V REGIÓNE!
Tvorba www stránok, novín, prospek−

tov, reklamných dokumentov. Skladba a
úprava multimediálnej produkcie a sieťové
informačné systémy. Uplatnenie je v štát−
nych a súkromných podnikoch: tlačiarne,
reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry,
vydavateľstvá a redakcie periodík.

Pre žiakov, ktorých prioritou sú prak−
tické práce v dielni a menej obľubujú te−
oretické vyučovanie, ponúka škola dva
trojročné učebné odbory ukončené vý−
učným listom:

1. Odbor 2683 2 elektromechanik
Absolvent sa vyzná v technickej do−

kumentácii − schémy elektrotechnických
obvodov, technické výkresy a pod., vy−
užíva štandardnú výpočtovú techniku,
vykonáva elektroinštalačné a montážne
práce a pod.

2. Odbor 2433 2 obrábač kovov.
Absolvent je schopný používať technic−
kú dokumentáciu – strojárske technické
výkresy, návody, štandardnú výpočto−
vú techniku a vykonáva štandardné ko−
voobrábacie práce na klasických vŕtač−
kách, sústruhoch a frézovačkách, po−
zná tiež základy obsluhy CNC strojov.

Všetkých záujemcov pozýva škola na
prehliadka areálu celej školy s ôsmimi
počítačovými a multimediálnymi učebňa−
mi vybavenými internetom, odbornými
učebňami, telocvičňou s posilňovňou,
ôsmimi dielňami pre elektroodbory, tro−
ma dielňami pre strojnícke odbory a dvo−
ma CNC pracoviskami.

Nepovinnými aktivitami žiakov sú
hlavne:

CISCO NETWORKING ACADEMY
PROGRAM, Microsoft IT Academy,
LEGO DACTA

Množstvo športových, technických a
iných krúžkov.

IBA ŽIACI ELEKTROTECHNICKÝCH
UČEBNÝCH A ŠTUDIJNÝCH ODBO−
ROV (TO JE ZAČÍNAJÚCICH ČÍSLOM
26) MAJÚ V ŠKOLE MOŽNOSŤ ZÍS−
KAŤ OSVEDČENIE O ELEKTROTECH−
NICKEJ SPÔSOBILOSTI − §21( ELEK−
TROTECHNIK ) VYHLÁŠKY MPSV R SR
718/2002 Z.Z.

www.sosst.sk, office@sosst.sk
tel. 032/ 7763077

Stredná odborná škola v Starej Turej bude
i v školskom roku 2009/2010 „priemyslovkou“

i „učilišťom“ pod jednou strechou

mobil: 0905 523864
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Výsledky basketbalistiek
V roku 2010 pokračujú družstvá MBK Stará vo

svojich súťažiach úspešne. Staršie žiačky skončili v
Slovenskej lige Západ na druhom mieste a postúpili do
finálovej skupiny, kde sú s 3 víťazstvami zo 4 stretnutí
na peknom 3.mieste. Ďalšie tri družstvá štartujú v
Oblastnej súťaži, kde majú do finále majstrovstiev Slo−
venska namierené družstvá mladších žiačok a mlad−
ších mini, ktoré doteraz ani raz neprehrali. Mladšie
žiačky štartujú súčasne aj v kategórii žiačok, kde sú
zatiaľ s tromi víťazstvami na 5.mieste.

VÝSLEDKY:
Staršie žiačky − finálová skupina Slovenskej ligy:
Poprad − Stará Turá 44:60
Ružomberok − Stará Turá 83:86
Stará Turá − Abovia Košice 92:65
Stará Turá − Cassovia Košice 56:109
Oblastná súťaž − žiačky:
Stará Turá − Petržalka 61:75, 71:89
Mladšie žiačky:
Stará Turá − Slovan Bratislava 114:6, 121:14
Stará Turá − Šamorín 73:48, 84:57
Mladšie mini:
Gyor − Stará Turá 7:66, 14:84
Ivanka p.Dunaji − Stará Turá 4:57, 2:68
Nitra − Stará Turá 2:97, 5:78

MBK Stará Turá

Novoročný strelecký pretek

na sklopné terče
SOŠ v Starej Turej v spolupráci so streleckým krúž−

kom pri ZŠ v Starej Turej usporiadali 18.2.2010 v telo−
cvični  Novoročný strelecký pretek na sklopné terče.
Po streľbe sa konal halový futbal zmiešaných druž−

stiev. Všetci sa tešili z krásneho zážitku a bohatých
odmien od SOŠ v Starej Turej  a poisťovne Dôvera.

Organizačne spolupracovali Mgr. Igor Gašparík a
Peter Milata. Výsledková listina:

SOU: 1. Mikulec Jaroslav, 2. Mikulec Martin, 3.
Mikulec Michal, 4. Mikulec Patrik

ZŠ:,1. Klčová Kristína, 2. Durec Pavol, 3. Kováč
Štefan, 4. Stančík Patrik, 5. Kováč Pavol, 6. Štefanech
Radoslav, 7. Bunová Evička, 8. Sewald Lukáš  ZŠ
Bzince pod. Javorinou, 9. Vaňo Martin, Peter Milata

Novoročný strelecký pretek žiakov
zo vzduchovej pušky

Dňa 4.2.2010 sa v telocvični ZŠ v Starej Turej ko−
nali strelecké preteky žiakov o putovný pohár v spo−
lupráci s Nadáciou život  v Starej Turej.

Putovný pohár získal Kováč Pavol s výsledkom II.
výkonnostnej triedy.

Poradie prvých pretekárov: 1. Kováč Pavol 91, 2.
Klčová Kristína 90, 3. Durec Pavol 83, 4. Kováč Števo
68, 5. Orgoník Simon 65, 6. Bunová Evička 63.

tréner Milata Peter

Konečne sa dočkali svojho prvého vy−
stúpenia na ostro aj najmladšie basketbalo−
vé nádeje roč. nar. 2000 a mladšie, ktoré sú
sústredené v prípravke MBK Stará Turá.

Aj keď si zmerali sily zo súperom z Brati−
slavy o rok starším, fyzicky vyspelejším,
neubralo im to z elánu a nadšenia zo svojej
premiéry. Hrali a bojovali s plným nasadením
v rámci svojich možností. A to sa cení, pre−
tože aj keď prehrali obidva zápasy, je vidieť,
že potenciál na ďalšie zlepšovanie majú. In−
dividuálne aj kolektívne zlepšovanie však sú−
visí aj s dodržiavaním tréningovej morálky. A
v neposlednom rade tiež s počtom hráčok v
tomto nádejnom družstve a v pochopení ro−
dičov pre ich záľubu a podpore v sústavnom
tréningovom procese a účasti na stretnutiach.
A tu sme pri koreni veci. Družstvo má zatiaľ
len 11 hráčok, čo je veľmi málo. S čím to
súvisí ? Práve zrejme z nepochopením rodi−
čov, pretože v máji minulého roka prejavilo
záujem vyše 30 dievčat. Začiatkom septem−
bra pri overovaní záujmu to bolo len 20 záu−
jemkýň, z ktorých však 7.septembra 2009
prišlo na tréning len 13 a aj z tých sa niekto−
ré odhlásili. Udávaný dôvod: nesúhlas ro−
dičov! Prečo ? Nevieme a ťažko to v klu−
be pochopíme, pretože pre všetky druž−
stvá vytvárame optimálne podmienky pre
ich športový a osobnostný rozvoj. Veď
trénujú v hale, ktorú nám závidia mnohé
kluby. Naše družstvá tvoria výborné ko−
lektívy, ktoré sa zúčastňujú majstrovských
stretnutí, dokonca finálových v rámci maj−
strovstiev Slovenska, odkiaľ si pre svoju
veľkú radosť privážajú medaile, dokonca
aj tie najcennejšie − zlaté za prvenstvo.
Rodičia sú spokojní, lebo vedia, kde ich
dcéry trávia svoj voľný čas, dievčatá sa

tešia na spoločné stretnutia na tréningoch,
ale aj na turnajoch, sústredeniach, nielen
doma, ale aj v zahraničí. V našich družstvách
trénujú aj dievčatá, ktoré dochádzajú z To−
poleckej, Vaďoviec, Drgoňovej doliny, Lubi−
ny, Bziniec p. J., Višňového, Myjavy, Čach−
tíc, Rakoľúb, Novej vsi n.V. a z Piešťan.

Preto aj touto cestou chceme požiadať
rodičov v tejto vekovej kategórii zo Starej
Turej – podporte svoje dcéry, prídite sa spo−
lu pozrieť na tréningy družstva ktoré sú vždy
v pondelok a v stredu od 14.00. do 15.30hod.
a v piatok 13.00−14.30 hod. Pokiaľ by dcéra
nestíhala všetky tri tréningy, je zatiaľ mož−
nosť dohodnúť sa na menšom počte trénin−
gov. Informácie ochotne podá tréner M. Šus−
tík na t. č. 0907 142 143. Pre zaujímavosť
najbližší program: 21.2. zohráme priateľské
stretnutia v Nitre, potom ich čaká odveta v
Bratislave, odveta z Nitrou doma, v júni tur−
naj BADEM v Žiline, v auguste možno sú−
stredenie. V októbri by klub už rád toto druž−
stvo, v ktorom musí byť minimálne 15 hrá−
čok, prihlásil aj do majstrovskej súťaže v se−
zóne 2010/2011.               MBK Stará Turá

Najmladšie basketbalistky prvý krát v akcii

Mesto Stará Turá v spolupráci so zá−
kladnou školou dňa 13. februára 2010 uspo−
riadali X. ročník nohejbalového turnaja o
putovný pohár mesta so spomienkou na
Mgr. Miroslava Dunajčíka, ktorý stál pri zro−
de tohto turnaja.

Turnaj otvoril zástupca primátorky mesta
Stará Turá Mgr. Ján Tomeš s riaditeľkou
ZŠ Mgr. Annou Chmurovou. Zúčastnilo sa
ho 9 mužstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch skupín. Skupina „A“ bola zložená z
tímov: Justur Stará Turá, Považany, Zá−
kladná škola Stará Turá „B“ a nováčikom
z Lúky n/V. Najväčšia pozornosť bola za−
meraná v tejto skupine na družstvo p. Vilí−
na z Nového mesta n/V, ktorého
posilnil majster sveta Richard Ma−
kara. Do „B“ skupiny boli k druž−
stvu Sevotechu vylosované:
SBDO Stará Turá, Základná ško−
la Stará Turá „A“ a mužstvo do−
rastu zo Starej Turej.

Turnaj je každým rokom ná−
ročnejší, čo sa potvrdilo už v sku−
pinách. Skupinu „A“ vyhralo muž−
stvo Vilín (Vilín, Makara, Psotný),
skupinu „B“ vyhral Sevotech (Ho−
dermarský, Lukáč, Pavlík, Sly−
ško). Po nesmierne vyrovnanom
finálovom zápase prvenstvo a pu−
tovný pohár obhájil minuloročný
víťaz mužstvo Sevotechu, ktoré
zvíťazilo nad družstvom Vilína 2:0
(11:7, 11:10). Aj ostatné mužstvá
nesklamali a potvrdili, že tento

šport si získava v Starej Turej stále väčšiu
popularitu.

Putovný pohár a ceny pre troch najlep−
ších odovzdal Mgr. Ján Tomeš s poslan−
com MsZ Mgr. Petrom Michalcom.

O pohostenie sa aj tento rok ako tradič−
ne postarala dobrou kapustnicou Mgr. Anna
Haverová

Konečné poradie X. ročníka nohejbalo−
vého turnaja:

1. Sevotech, s r.o. Stará Turá
2. Vilín Nové Mesto n/V
3. ZŠ Stará Turá „A“
4. Považany

Ing. Ján Hodermarský

X. ročník nohejbalového turnaja
za účasti majstra sveta

Víťazné družstvo Sevotechu, zľava: Miroslav Sly−
ško, Ján Hodermarský, Ivan Lukáč a Michal Pavlík
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Záhradkárske okienko
Tohtoročná jar sa len pomaly zobúdza, no jej začiatok je

však tu, a tak môžeme začať s prípravami − nákupom osív,
hnojív, chemikálií a náradia.

V aktuálnom prehľade ponúkaných a osvedčených se−
mien pokračujeme i v tomto čísle:

� HRACH − Je nenáročný na pôdu, najlepšie sa mu darí
v ľahkých pôdach. Pôdu prihnojujeme podľa potreby fosfo−
rečnými (P) a draselnými hnojivami (K). Výsev hrachu pre−
vádzame do hĺbky 5−7 cm skoro na jar, najlepšie v druhej
polovici marca až začiatkom apríla do jamiek, alebo do riad−
kov. Aby sme dosiahli predĺženie zberu, je vhodné vysievať
buď postupne, v týždňových intervaloch, alebo viac druhov
odrôd. Veľmi skorý: Gloriosa, Hermes, Oskar, Havel, Ju−
nos, poloskorý: Progres, Radovan, Dorian, Alderman. Do−
poručujeme veľkoplodú odrodu Progres a pre nedočkavcov
cukrový hrach Ambrozia.

� UHORKY − doporučené hnojenie (N 0,8 − P1 − K 1,5 kg)
100m2, maštaľ. hnoj 400 kg (100m2). Vyžaduje vyhriate, hlini−
té, humózne pôdy. Vzhľadom k slabšiemu koreňovému sys−
tému je náročná na dostatok prístupných živín a vyrovnaný
vlahový režim. Výsev prevádzame od polovice apríla do polo−
vice mája. Predpestovanie sadby počítajme 3−4 týždne pred
požadovaným termínom výsadby. V skleníku udržujeme stálu
teplotu vzduchu s pravidelným vetraním. V prípade sucha za−
vlažujeme radšej veľkými dávkami vody menej často. Nakla−
dačky: Santana , Othelo, Regina, Charlotte, Fatima, Viola,
Chantal, Tornádo, Karolina, Bohdana, Milena, Lada... šalátov−
ky: Saladin, Linda, Minisprint, Baby, Desana, Marta, Natalie...
Odporúčame najviac predávanú odrodu: Santana, Othelo

� Na jarnú ochranu ovocných stromkov a kríkov Vám
môže poslúžiť: Jarný postrek proti živočíšnym škodcom
Nurelle D + Karate Zeon 5CS, Vektafid A + Calypso 480 SC,
Vektafid A + Apollo 50 SC, kučeravitosť: Champion 50 WP,
Kuprikol 50, Syllit 65WP, Sulka, chrastavitosť, múčnatka:
Discus, Baycor 25WP, Zato 50 WG

� Potrebujete dezinfikovať pôdu, bojovať proti slimákom a
slizniakom, burinám, pôdnym škodcom, hubám a baktéri−
ám? Je vhodný čas min. 14 dní pred výsadbou aplikovať do
pôdy Dusíkaté vápno.

� Nestačili ste si na jeseň pohnojiť záhradku a skleník
maštaľným hnojom? V ponuke je granulovaný sušený Krav−
ský hnoj, Kravský+konský hnoj a na trh sa dostáva i Hydi−
nový trus a Konský hnoj.

� Predklíčili ste si papriky a rajčiny? Môžete začať po
presadení s postupným prihnojo−
vaním dusíkatými hnojivami, ale
do pozornosti sa dostávajú i or−
ganominerálne a humíniové hno−
jivá Darina 4, Humix, Humifit.

tel.:7763485
Váš partner nielen pre záhradu

DK Javorina, ZUŠ, CVČ Stará Turá Vás pozývajú na

Vítanie Jari a veľkonočný trh
26. 3.2010 (piatok) od 10.00 – 18.00 h
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 14 30 h

Rozlúčka s Morenou

Dňa 17.1.2010 organizoval MFK Sta−
rá Turá v spolupráci s organizáciou Fé−
nix halový turnaj vo futbale pre deti naro−
dené po 1.1.2000. Turnaj sa uskutočnil
v športovej hale vo Svinnej a to z dôvo−
du, že v Starej Turej nie sú podmienky
pre organizovanie takého veľkého podu−
jatia. Na turnaji sa zúčastnilo týchto osem
družstiev: Spartak Myjava, AS Trenčín,
Lokomotíva Trnava, FK Senica, AFC
Považan Nové Mesto n/V, OŠK Tren−

čianske Stankovce, TJ Štart Svinná a
hlavný usporiadateľ MFK Stará Turá.
Turnaj bol osadený silnými mužstvami a
bol náročný, lebo hral každý s každým.
Bola to previerka chlapcov, ktorí mali
možnosť zmerať si sily s mužstvami
zvučných mien. I napriek vyrovnaným
zápasom naši tesne prehrali s Myjavou
1:0, Svinnou, Novým Mestom n/V a Tr−
navou 2:1, Trenčínom 4:1 a Senicou 3:0.
Porazili len družstvo z Trenčianskych
Stankoviec 7:1 a skončili na predposled−
nom 7. mieste. Najlepším strelcom v na−
šom družstve bol Timotej Masár, ktorý
strelil 4 góly. Ďalšími strelcami boli Se−
kerka a Liška (2 góly), Klimáček, Dzuro
a Ando (1 gól). Víťazom turnaja sa stalo
družstvo FK Senica.

Pre našich mladých chlapcov to bola
dobrá škola a veríme, že každý turnaj
im pomôže zlepšovať sa. O futbal v na−

šom meste je veľký záujem, ale nepo−
stačuje jedno hlavné ihrisko, ktoré sa
využíva na majstrovské zápasy od mar−
ca do novembra. Pre zimnú prípravu a
tréningy v horšom počasí je nevyhnutné
vybudovanie ihriska s umelou trávou.
Naše deti si to v dnešnej dobe určite
zaslúžia.

MFK na turnaji reprezentovali: Seker−
ka Daniel, Masár Timotej, Tanglmajer
Adam, Ando Filip, Klimáček Majo, Liška

Lukáš, Andrášik Martin, Záhora Ján, Kolár
Jakub, Dzuro Tomáš.

Hlavným usporiadateľom tejto špor−
tovej akcie bol podpredseda pre mlá−
dež a tréner mladších žiakov Igor Se−
kerka, pričom mu pomáhal tréner prí−
pravky Rudko Herák. Touto cestou
ďakujú Nadácii Fénix, Ivanovi Brnčalo−
vi, Lubošovi Dunajčíkovi, Rasťovi Iza−
kovičovi a Ivanovi Hargašovi za finanč−
nú a materiálnu pomoc, všetkým rodi−
čom detí, ktorí obetovali celú nedeľu a
pomáhali s organizáciou turnaja, zvlášť
manželom Záhorovím a Tónovi Koláro−
vi. Vďaka patrí aj pánovi Liškovi ktorý
zabezpečil pre 120 detí vynikajúci gu−
láš. K bezproblémovému priebehu tur−
naja prispel aj hlavný rozhodca Ján
Truhlík, hlásateľ Igor Funta a pani An−
dová, ktorá sa starala o zdravie detí.

MFK Stará Turá

Halový futbalový turnaj prípraviek U10

Účastníci turnaja vo Svinnej U10

NIEČO ZO SLOVENČINY

Vo vode bol vír a nad ním letel výr...
V slovenčine máme slovo vír s významom „prudký

pohyb vody alebo vzduchu okolo zvislej osi“, ktoré
píšeme s mäkkým í, a slovo výr s významom „druh
veľkej sovy“, ktoré píšeme s tvrdým ý. Často dostáva−
me otázku, s akým í sa má slovo víry napísať vo vete
Vo vode bol vír a nad ním letel výr a zrazu oba „víry“
zmizli. Treba povedať, že takáto veta je nezmyselná.
My ju síce môžeme vysloviť, ale nie v takejto podobe
napísať. Túto nezmyselnú vetu môžeme prirovnať k
vete, v ktorej by sme chceli jedným spoločným slo−
vom nahradiť slová krútňava a vták. Druhá časť uve−
denej vety môže mať podobu a zrazu vír aj výr zmizli
podobne ako vo výpovedi a zrazu krútňava aj vták
zmizli, pričom prvé slovo vír napíšeme s mäkkým í a
druhé slovo výr napíšeme s tvrdým ý.

Dr. Matej Považaj, Slovenčina na slovíčko, SRo.
Vybral áš


