
10
október

2008
cena 6 Sk (0,19 �)

S
ta

ro
tu

ri
a

n
s
k

y

Z OBSAHU

8. október − Prednáška Zavedenie eura − 16.00 h, DK Javorina

11. október − Pamätníkmi Bielych Karpát − 9.00 h, MsÚ Stará Turá

28. október − Podujatie k vzniku ČSR

28. október − Iveta Bartošová, 19.00 h, DK Javorina

29. október − Odber krvi, 7.30 − 10.30 h, DK Javorina

31. október − Pamiatka zosnulých, 13.00 h, Dom smútku Stará Turá

�kola začala...
Začiatok školského roka 2008/2009 je prvým

rokom, v ktorom sa začína realizovať školská
reforma a riadime sa novým školským zákonom.
Sú to zmeny, ktoré si zatiaľ najviac uvedomujú
pedagogickí zamestnanci školy. Deti sa učia v
1. a 5. ročníku podľa nových osnov a plánov,
ktoré sme pre ne pripravili cez prázdniny. V škol−
skom programe sme mali právo rozhodnúť o pia−
tich hodinách v 1. roč. a šiestich vyučovacích
hodinách v 5. roč. týždenne. V rámci týchto ho−
dín sme mohli posilniť vyučovanie už existujú−
cich predmetov alebo vytvoriť nové predmety. V
1. ročníku sme sa rozhodli posilniť vyučovanie
predmetov slovenský jazyk a literatúra 1 hodi−
nou, výtvarnú výchovu 1hodinou, náboženskú a
etickú výchovu 0,5 hodinou / v štátnom progra−
me bola naplánovaná iba 0,5 hod. týždenne/,
prírodovedu 0,5 hod. Vytvorili sme 2 nové pred−
mety informatika a anglický jazyk, ktoré bude−
me učiť po 1 hodine týždenne.

V piatom ročníku sme 1 hodinou posilnili vyu−
čovanie biológie a geografie, 2 hodiny sme pri−
dali anglickému jazyku, 1,5 hod. matematike a
pol hodinou sme posilnili pracovné vyučovanie.

(dokončenie na str. 6)

! Informácie o eure

! Polemika o križovatke

! Dôležité informácie TS ST

! Spomienky na vojnu trocha inak...

! Zmena názvu strednej školy

! Drgonári obhájili prvenstvo!

! Poďakovania Nadácii ŽIVOT

! Viete o železničnom múzeu
v našom meste?

! Kultúra, šport, matrika...
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1. Úvod
Mesto Stará Turá sa hlási k zod−

povednosti za plynulé zavedenie spo−
ločnej európskej meny vo svojich pod−
mienkach a vo svojom územnom ob−
vode. Zaväzuje sa trvale informovať
občanov o dopade zavedenia eura v
SR na miestnej úrovni – zmena VZN,
zmena platobných výmerov na úseku
miestnych daní a poplatkov, zmena
platieb za prenájmy a prevody nehnu−
teľností, zmena poplatkov v sociálnej,
školskej a ďalších oblastiach.

Predpokladom naplnenia cieľov
komunikačného plánu je aj spraco−
vanie miestne dôležitých a špecific−
kých informácií, vymedzenie miestne
dôležitých cieľových skupín a ohro−
zených skupín a zvolenie efektívnych
nástrojov komunikácie.

2. Cieľ komunikácie
Hlavným cieľom komunikácie s

občanmi je dosiahnuť stav, aby bol
každý občan o všetkých súvislostiach,
ktoré pre neho zo zavedenia eura
vyplynú, informovaný včas, v dosta−
točnom rozsahu a primeranou for−
mou. Komunikačný plán má napo−
môcť vytvoreniu priestoru na dialóg o
eure s občanmi v prostredí mestské−
ho úradu i v externom prostredí, vy−
tvoriť predpoklady na spoluprácu s
tretím sektorom a s ohrozenými sku−
pinami občanov.

3. Formy komunikácie
Interná:
Cieľ: zabezpečenie plnej kompe−

tentnosti pracovníkov mestského úra−
du na poskytovanie informácií o za−
vedení eura.

Postup:
− včasný a kontinuálny prenos in−

formácií a úloh z eurotímu na pracov−
níkov jednotlivých útvarov mestské−
ho úradu

− koordinácia spoločného postu−
pu organizácií v zriaďovateľskej pô−
sobnosti mesta pri príprave a zave−
dení eura

− spolupráca organizácií v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti mesta pri zabez−
pečovaní komunikácie s verejnosťou

− využívanie spolupráce s miest−
nymi pobočkami bánk v meste

− pravidelné informovanie mest−
ského zastupiteľstva o postupe napĺ−
ňania plánu mesta na zavedenie eura.

Externá:
Cieľ: zabezpečenie prísunu aktu−

álnych informácií z viacerých komu−
nikačných zdrojov mesta v dostatoč−
nom rozsahu a primeranou formou so
zameraním na cieľové skupiny a jej
distribúcia týmto cieľovým skupinám.

Postup:
− podpora celoslovenskej kampa−

ne prostredníctvom mestských médií:
− pravidelná rubrika v mestskom

časopise Staroturiansky spravodajca
− banner na internetovej stránke

mesta www.staratura.sk
− sprístupňovanie informácií na

informačných tabuliach v budove MsÚ
a v meste

− kampaň miestne dôležitých a
miestne špecifických informácií
prostredníctvom mestských médií:

− pravidelná rubrika v mestskom
časopise Staroturiansky spravodajca

− banner na internetovej stránke
mesta

− úradná tabuľa mesta a informač−
né tabule v meste

− určenie kontaktnej osoby na
mestskom úrade poskytujúcej infor−
mácie o zavedení eura

− určenie zamestnanca na vyko−
návanie dohľadu a kontroly systému
duálneho oceňovania na trhovisku a
trhových miestach

− spolupráca s miestnymi poboč−
kami bánk.

Osobná:
Cieľ: Zameranie pozornosti za−

mestnancov MsÚ najmä členov eu−
rotímu na ohrozené cieľové skupiny
na miestnej úrovni, a tým predchá−
dzanie nedostatku informácií o zave−
dení eura a súvisiacich dopadoch.

Cieľové skupiny: daňoví poplatní−
ci, nájomníci mestských bytov a ne−
bytových priestorov, žiaci, študenti,
malí a strední podnikatelia, miestne
spolky a organizácie.

Ohrozené cieľové skupiny: senio−
ri, občania v zariadeniach sociálnej
starostlivosti, osamelo žijúci občania,
nezamestnaní, zdravotne postihnutí
občania, národnostné menšiny.

Postup:
− organizovanie besied a predná−

šok v spoločenských a záujmových
organizáciách a spolkoch, napr. Jed−
nota dôchodcov, Klub dôchodcov,
ZOS Stará Turá a pod.

− osobné konzultácie členov eu−
rotímu so žiadateľmi o poskytnutie
informácie.

4. Nástroje komunikácie:
− pravidelná rubrika v časopise

Staroturiansky spravodajca
− plošná alebo cielená distribúcia

informačných a propagačných mate−
riálov vydávaných v rámci celosloven−
skej kampane súvisiacej s prechodom
na menu euro

− úradná tabuľa mesta a informač−
né tabule MsÚ

− banner na www.staratura.sk
− odpovede na písomné resp. e−

mailové otázky
− osobná komunikácia
− besedy organizované podľa po−

žiadaviek cieľových skupín.

5. Typy informácií
Všeobecné informácie o zavede−

ní eura:
Sú to všeobecne dostupné informá−

cie z celoslovenskej komunikačnej kam−
pane, ktoré mesto preberá z dostup−
ných zdrojov. Mesto Stará Turá vytvorí
priestor na bezplatnú distribúciu infor−
mačných materiálov a umiestnenie sto−
janov resp. materiálov celoslovenskej
kampane v priestoroch mestského úra−
du, mestského informačného stredis−
ka Infotur (Dom kultúry Javorina) a
ďalších zariadeniach, ktoré prevádzkuje
mesto resp. ním zriadené organizácie
a spoločnosti – Dom služieb, Poliklini−
ka, Základná škola, Materská škola.

Miestne dôležité a miestne špeci−
fické informácie:

Pri napĺňaní cieľov komunikačné−

ho plánu bude zvláštny dôraz klade−
ný na miestne dôležité a špecifické
informácie, ktoré bude mesto Stará
Turá šíriť prostredníctvom vlastných
komunikačných prostriedkov /nástro−
jov komunikácie/. Sú to najmä tieto
informácie:

− plán mesta Stará Turá na zave−
denie eura

− harmonogram úloh pri zavedení
eura v podmienkach mesta Stará
Turá

− komunikačný plán mesta Stará
Turá pri prechode na menu euro

− kontakt na členov eurotímu
− informácie o lokálnom zverejne−

ní oficiálneho konverzného kurzu
− informácie o najbližších bankách

a ich otváracích hodinách, kde bude
možné vymeniť koruny na eurá

− informácie o povinnom duálnom
oceňovaní vo všetkých obchodoch,
trhoviskách a trhových miestach

− informácie o miestach, kde mož−
no podať sťažnosť a upozorniť na ne−
dodržiavanie pravidiel duálneho oce−
ňovania

− kontakt na najbližšie pracoviská
Slovenskej obchodnej inšpekcie a
sídla spotrebiteľských organizácií

− kontakt na najbližšie pracovis−
ko polície pre prípad podozrivých
ponúk na zámenu väčšieho množ−
stva hotovosti

− kontakt na pracovníka mesta,
ktorý bude vyškolený na výkon kon−
troly a dohľadu nad dodržiavaním pra−
vidiel duálneho oceňovania na trho−
visku a trhových miestach

− zverejnenie čísla celoslovenskej
bezplatnej infolinky.

6. Zodpovednosť za napĺňanie
komunikačného plánu

Za napĺňanie komunikačného plá−
nu zodpovedá Komisia na zavede−
nie eura v meste Stará Turá – euro−
tím − stanovená rozhodnutím primá−
torky v nasledujúcom zložení:

Predseda komisie: Ing. Jaromír
Ješko, prednosta Mestského úradu
StaráTurá, 032/746 1612, prednos−
ta@staratura.sk

Členovia: Ing. Iveta Petrovičová,

vedúca ekonomického oddelenia,
032/746 1625, financne@staratura.sk

Ing. Viera Zapletalová, vedúca
oddelenia školstva a sociálnych vecí,
032/764 1645, socialne@staratura.sk

Mgr. Milan Klimáček, vedúci or−
ganizačného oddelenia, 032/
7461635, organizacne@staratura.sk

Ing. Lívia Galovičová, vedúca
majetkového oddelenia,032/746
1630, majetok@staratura.sk

Ing. Jana Mináriková, vedúca od−
delenia výstavby, územného plánu a
životného prostredia, 032/ 746 1640,
vystavba@staratura.sk

Bc. Ľubomír Málek, náčelník Mest−
skej polície Stará Turá, 032/746 1621,
msp@staratura.sk

Ján Mikláš, pracovník pre komu−
nikáciu, 032/7461615, me−
dia@staratura.sk,

JUDr. Branislav Pribiš, právnik,
032/746 1618, spravne@staratura.sk

Ing. Helena Maťková, hlavný kon−
trolór, 032/746 1614, kontro−
lor@staratura.sk

Ing. Marek Miklovič, správca in−
formačného systému, web, 032/
7461616, sis@staratura.sk

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka
m.p.o. Technické služby Stará Turá,
tsst@tsst.sk

Bc. Zuzana Zigová, riaditeľka DK
Javorina, 032/776 3366, dkstaratu−
ra@zoznam.sk

Mgr. Anna Chmúrová, riaditeľka
Základnej školy Stará Turá, 032/ 776
3639, skola@zshurba.edu.sk

Mgr. Stanislav Masár, riaditeľ ZUŠ
Stará Turá, 032/776 3066, riaditel−
zuss@mail.t−com.sk

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ
Stará Turá, 032/776 3734,
cvc@post.sk

Elena Sládková, riaditeľka MŠ
Stará Turá, 032/776 3292, msko−
la@stonline.sk.

Kontaktná osoba na mestskom
úrade, ktorá poskytuje informácie o
zavedení eura: Ing. Iveta Petrovičo−
vá, vedúca ekonomického oddelenia
MsÚ

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

Komunikačný plán mesta Stará Turá pri prechode na menu euro

Aj to súvisí s príchodom eura!
Mestská polícia v Starej Turej si Vás dovoľuje upozorniť na možné

špekulácie v súvislosti s prechodom slovenskej meny na euro. Vyzýva−
me Vás k opatrnosti pri zámene peňazí. Neodporúčame zamieňať pe−
niaze u súkromných osôb, prípadne v iných nebankových alebo nedôve−
ryhodných subjektoch. Výmenu uskutočňujte výhradne v pobočkách bánk
alebo stálych zmenárňach. Nedôverujte osobám, ktoré Vás navštívia v
domácnosti, prípadne osobám, ktoré sa vydávajú za sociálnych pracov−
níkov alebo za pracovníkov bánk či zmenární. V prípade výskytu podo−
zrivých ponúk na zámenu väčšieho množstva hotovosti kontaktujte pria−
mo Oddelenie policajného zboru Slovenskej republiky v Starej Turej na
čísle: 032 / 776 33 33, 112 alebo 158, prípadne Mestskú políciu Stará
Turá na čísle: 032 / 7760077, 0907 772 868.                         MsP− D.R.

Mesto Stará Turá pozýva občanov na prednášku
ZAVEDENIE EURA

− streda, 8.10.2008 o 16.00 h v DK Javorina −
Prostredníctvom Európskej vzdelávacej agentúry Meri−
dián sa dozviete všetko, čo vás v súvislosti so zavede−

ním novej meny bude zaujímať. Vstup je voľný!
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P.č. Názov zdru�enia Meno        (�- �tatutár,  
             K-kontaktná ososba) 

Kontakt E-mail Webová stránka 
 

1. Fórum spotrebiteľov 
Na Kalvárii 7, 811 04 Bratislava 1 

RNDr. Marta Černá, -� tel./fax: 02/54771436 
0905/371436 

tomas.cerny@siemens.com  

2. Spotrebiteľská informačná agentúra  
Horný val 24, 010 01 �ilina  

Mgr. Margita Palu�ová 
 
 
 
Magdaléna Babuliaková 
-�  

tel: 041/723 3255; 
041/5625992,  
0904/162 123 vlastný 
fax: 041/5000833 
0904/938 375 

spotrebitelia@centrum.sk  
 

 

3. Asociácia spotrebiteľských subjektov 
Slovenska 
Ul. 17. Novembra 14, 064 01 Stará 
Ľubovňa  

Mgr. Bo�ena  Sta�enko- 
vá, prezidentka �� 
Mgr. Stanislav Kovaľ, 
predseda SpR -�  

tel/fax 052/ 4326047, 
0903/032696 

 asociaciask@stonline.sk www.spotrebiteliask
.sk 

4. Asociácia spotrebiteľov Slovenska 
Vazovova 7, 811 07 Bratislava 1 

Mgr. Milo� Lauko -� tel: 0905/768 900 milos.lauko@test-magazin.sk 
 

 

5. INFOSPOT. Informačné a 
spotrebiteľské centrum 
 �abotova 2 , 811 04  Bratislava 

 tel: 02/5249 1911, 
0905/250 005 

infospot@ orangemail.sk 
infospot@vnet.sk 

 

6. Zdru�enie u�ívateľov bytov SR 
Kollárova 2, 075 01 Trebi�ov  

Ing. Emília Malecová -� 
Doc. Ing. Jozef Horčiak, 
CSc. 

tel. 0903/659 226 
tel. 02/6231 1496 

jhorciak@pobox.sk  
 

 

 

7. In�titút bývania 
Pre�ovská 39, 821 08 Bratislava  

Ing. arch. Jaroslava 
Zapletalová, PhD. -� 

tel./fax: 02/5557 5219, 
02/5557 4919 

avancova@instbyv.sk 
jzapletalova@instbyv.sk 

 

8. Slovenské zdru�enie ochrany práv 
pacientov a spotrebiteľov 
T. Vansovej 28, 971 01  Prievidza 

Ing. Milan Machalec -� 
 
 

tel/fax:046/5423 960 
0903/ 810 102 

agrifood@nextra.sk 
agrifood@agrifood.sk 

www.agrifood.sk 

9. Energetické centrum Bratislava 
Ambrova 35, 831 01  Bratislava 37 

Ing. Roman Doubrava-� 
Ing. Monika Sulíková-K 

tel. 02/5930 0091 
fax: 02/5930 0097  

office@ecb.sk; 
sulikova@ecb.sk;   
doubrava@ecb.sk  

www.ecb.sk 

10. Európske centrum spotrebiteľov, 
�abotova 2, 811 04  Bratislava 

Mgr. Jana Drgoncová -� 
 

   

11. Zdru�enie ochrany práv občanov, 
Sputniková 35, 821 02  Bratislava 

Mgr. Peter Chra�č, 
predseda, �� 
Mgr. Marek Fedor, 
podpredseda, -� 

tel: 0908/781 999 
 
tel: 0908/722 639 

zopo.ba@centrum.sk   

12. Spotrebiteľský in�titút 
Koceľova 15, 821 08  Bratislava 

Doc. Ing. Pavel Hra�ko, 
CSc. �� 
Jarmila Tkáčiková, 
riaditeľka 

 0918/108054 
tel/fax: 02/5020 7657 
 

info@consuminstit.sk   
j.tkacikova@atlas.sk 

www.consuminstit. 
sk 
 

13. Zdru�enie spotrebiteľov Pova�ia 
a západného Slovenska 
Vrbovská 4, 921 01 Pie�ťany 

Ing. Miroslav Tulák -� 0905/719 874 tkidaho@stonline.sk  

Ústredný inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
Poštový priečinok 29
827 99 Bratislava 27

Ústredná riaditeľka SOI
RNDr. Nadežda Machútová
Sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58272 103, 58272 140
fax. Č. 02/53414 996
helena.molekova@soi.sk

Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č. 58272 117, 58272 130 – 3,
58272 125

Právny odbor
tel. č. 58272 120 – 4

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
− odbor technickej kontroly výrobkov a
ochrany spotrebiteľa
− právny odbor
tel. č.: 046/5422 771,
fax. č.: 046/5420 685                  tn@soi.sk

V trenčianskom regióne rastie vďaka euru
záujem o inštaláciu platobných terminálov.

Blížiaci sa prechod na euro prispieva k vý−
znamnému nárastu záujmu obchodníkov o in−
štaláciu platobných terminálov. Počas prvých
siedmich mesiacov roka pribudlo v trenčianskom
regióne takmer 140 platobných terminálov Slo−
venskej sporiteľne, pričom za celý minulý rok to
bolo 87. Obchodníci v regióne využívajú viac
ako 640 platobných terminálov Slovenskej spo−
riteľne, na Slovensku je ich celkovo 7 771.

S prichádzajúcim eurom sa zvyšuje tlak zá−
kazníkov na obchodníkov, aby umožnili platiť
kartou. „Euro so sebou prinesie väčší počet ťaž−
ších mincí. Vďaka využívaniu platobnej karty sa
môžu obyvatelia vyhnúť peňaženkám plných
mincí a obchodníci starostiam s eurohotovosťou
a ušetriť tak náklady. Je preto prirodzené, že
stále viac obchodníkov sa zaujíma o inštaláciu
platobných terminálov. Najväčší záujem o ter−

minály majú predovšetkým malí predajcovia, ktorí
doteraz túto službu odmietali. Zistili, že mož−
nosť bezhotovostného platenia je dôležitá kon−
kurenčná výhoda,“ hovorí Mária Mokrá, riaditeľ−
ka regionálneho riaditeľstva Slovenskej spori−
teľne v Trenčíne.

Počas siedmich mesiacov roka 2008 vzrás−
tol počet platobných terminálov Slovenskej spo−
riteľne o tisíc kusov, čo je rovnaký nárast ako za
celý minulý rok. V súčasnosti ich obchodníci vy−
užívajú viac ako 7,7 tisíc. Slovenská sporiteľňa
očakáva, že počet obchodníkov, ktorí prejavia
záujem o inštalovanie platobného terminálu v
nasledujúcich mesiacoch ešte porastie. Rovna−
ké skúsenosti mali aj ostatné krajiny, ktoré prijí−
mali euro. K nárastu záujmu o platobné termi−
nály prispieva aj služba cash back, teda výplata
hotovosti pri nakupovaní, ktorú poskytuje Slo−
venská sporiteľňa od júna tohto roka.

Zdroj: SLSP                                            J.M.

E�TE K EURU...

Zoznam vybraných spotrebiteľských združení
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OZNAM PRE OBÈANOV OSÁD
V týždni od 6.10.2008 do 13.10.2008 organizujú Tech−

nické služby zber veľkorozmerného odpadu po okoli−
tých osadách. Veľkorozmerný odpad môžete ukladať do
veľkoplošných kontajnerov, ktoré budú pristavované na
týchto stanoviskách vo vyššie uvedenom týždni.

Rozpis stanovísk:
Trávniky − pri bývalom obchode
Súš – pri autobusovom otoči
Topolecká – pri bývalom Dome kultúry
Papraď – pri odbočke na Podlipovec
Durcova dolina – na terajšom stanovišti
Drgoňova dolina − pri požiarnej zbrojnici
Černochov vrch – na autobusovom otoči
Do veľkoplošného kontajnera dávajte len: veľkoroz−

merný odpad (nábytok, koberce...)
V žiadnom prípade do veľkoplošného kontajnera ne−

dávajte biologický odpad !

DÔLE�ITÉ UPOZORNENIE!
Správa cintorínov vás dôrazne žiada , aby ste

pre miesta posledného odpočinku svojich pozo−

stalých na našich mestských cintorínoch uzatvo−

rili zmluvy o prenájme týchto hrobových miest a

tým si splnili zákonnú povinnosť.

Zmluvy sa uzatvárajú v stredu a vo štvrtok od

8.00 do 16.00 v Dome smútku Stará Turá

(tel.:776 3824).

Pred dvoma rokmi sa podarilo zrekon−
štruovať detské ihrisko na Ul. Lipovej. Vte−
dy sme sľúbili občanom, že v ďalších ro−
koch pribudnú ešte minimálne dve ďalšie.

V auguste tohto roku sa nám to sčasti
podarilo. Pribudlo jedno nové ihrisko na
Ul. Mierovej.

Všetky hracie prvky, ktoré sú na tomto
ihrisku, sú certifikované a spĺňajú normy
platné pre takéto zariadenia. Na nákup
všetkých hracích prvkov sme potrebovali
cca 320 tis.Sk.

Zemné práce (vyrovnávanie terénu,
dovoz štrku, dovoz a opracova−
nie drevenej obruby, výroba a
dovoz štiepky...) nás stálo ďal−
ších cca 150 tis.Sk.

Na toto detské ihrisko sme po
porade s pracovníčkami z hygie−
ny, štátnej inšpekcie a samotný−
mi predajcami nedávali oplote−
nie . Po viacerých otázkach na
túto tému Vám chceme uviesť
niekoľko dôvodov, prečo sme sa
tak rozhodli:

1. V súčasnosti neexistuje
povinnosť mať detské ihrisko
oplotené, čo sme boli veľmi radi.

Pokiaľ by sme oplocovali toto ihrisko,
potrebovali by sme naň minimálne 200 tis.
Sk.

2. Oplotenie by veľmi lákalo k vandaliz−

mu, tak ako to je na Ul. Lipovej. Na tomto
ihrisku je neustále v dezolátnom stave a
jeho oprava je už takmer nemožná. Mož−
no aj tu prikročíme k jeho zrušeniu.

3. Za peniaze, ktoré by sme
museli dať na oplotenie sme
mohli vybrať atraktívnejšie, aj keď
drahšie hracie prvky.

4. Oplotenia takého typu ako
je na ihrisku na Ul.lipovej neza−
bránia ani mačkám ani psom,
aby sa preháňali po ihrisku. Je
to na ich majiteľoch, či im to do−
volia, alebo nie.

Po takmer mesačnej pre−
vádzke nás teší obrovský záujem
detičiek a ich rodičov o toto ihris−
ko. Kapacita toho jediného bola
nepostačujúca. Ihrisko je určené

skôr pre menšie detičky. Pre väčšie deti
sa dostavuje multifunkčné ihrisko s ume−
lou trávou na Ul. Hurbanovej (v školskom
areáli na Ul. Hurbanovej).

Dúfame, že toto ihrisko nebolo posled−
né, ktoré pribudlo v našom meste. Súčas−
ne chceme ešte raz pripomenúť, že všetky
staré ihriská budú postupne likvidované,
nakoľko sú už nevyhovujúce a naviac sa

stávajú nebezpečnými. Avšak aj likvidácia
detských ihrísk je finančne náročná, takže
sa likvidujú postupne.

TSST (foto J. Mikláš)

Viete o tom, �e...
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá prevádzkujú pre

občanov Starej Turej a okolitých osád:
− ZBERNÝ DVOR
− KOMPOSTÁREŇ
Zberný dvor aj kompostáreň sú: v Areáli bývalej te−

helne (smer Súš), Holubyho 21, Stredisko dotrieďova−
nia separovaného odpadu.

Boli by sme veľmi radi, keby občania čo najviac vyu−
žívali tieto zariadenia, kde je možné odovzdať takmer
všetky druhy odpadov:

− nebezpečný odpad
− drobný stavebný odpad
− bioodpad
− veľkorozmerný odpad
− pneumatiky
− všetky druhy separovaného odpadu (papier, plasty,

sklo...)

Svoj odpad môžu občania priviezť:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok

6.30 hod. − 13.30 hod.
Streda 6.30 hod. − 17.00 hod.
Pokiaľ si svoj odpad nemôžete priviezť sami, môžete

si jeho odvoz objednať v Tech. službách:
776 32 15, 0905/254 350 − Straková,
0905/889 324 – Vráblová
Od kontajnerov sa odváža len nahlásený odpad a

len v pondelok!
Nenahlásený odpad nebude odvezený a jeho majiteľ

môže byť pokutovaný až do výšky 5000 Sk.
TSST, Vráblová

ZBER ODPADU S OBSAHOM �KODLIVÍN
televízory, chladničky, práčky, žiarivky, akumulátory, farby, oleje, lepidlá,

rozpúšťadlá, kyseliny, počítače, monitory... 11. októbra 2008

Stará Turá  9.00 – 13.00 parkovisko − za Dom kultúry Javorina
Trávniky 9.30 – 9.50 pri obchode
Súš 10.00 – 10.20 pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00 pri KD
Koštialova dolina  11.10 – 11.20 pri dome p. Černáka
Papraď 11.30 – 11.50 pri obchode, pri pož.zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri kontajneri
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 pri kontajneri
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči
Informácie na tel.č.: 776 32 15

Pre podnikateľské subjekty zabezpečujeme odvoz odpadu len na objednávku!

PRE RODINNÉ DOMY
6.10.2008 – 13.10.2008 − Týždeň zberu veľkorozmerného a biologického odpadu.
Veľkoplošný kontajner – slúži na veľkorozmerný odpad (nábytok, koberce...)
Biologický odpad nedávajte do veľkoplošného kontajnera!
Umiestnite ho pred váš dom.
Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený.
Konáre ukladajte samostatne (zviazané, zmenšené).
Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec.
Zmiešaný biologický odpad nebudeme odvážať!

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

Pribudlo nám detské ihrisko
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Vzhľadom k tomu, že sa mi v po−
slednom období dostávajú informá−
cie ako sme v minulom volebnom
období pripravili nevýhodnou zmlu−
vou s investorom mesto o 3 mil. Sk,
lebo vraj mesto musí zaplatiť pokutu
za nezrealizovanie výstavby tzv. kru−
hového objazdu pred hotelom Lipa
(sic...), ako aj v súvislosti s požia−
davkou šéfredaktorky Trenčianskych
novín zo dňa 19.8.2008 o stanovis−
ko k danej problematike, predkladám
občanom mesta Stará Turá nasle−
dovné vyjadrenie:

Predovšetkým som prekvapený
postojmi predstaviteľov mesta Stará
Turá, ktoré svedčia prinajlepšom o
neznalosti celej problematiky. Napo−
kon nemožno sa diviť, pretože keby
sa boli informovali o aktivitách, ktoré
som mal rozbehnuté, nemuselo do−
chádzať k takýmto vyjadreniam a
mesto mohlo kontinuálne pokračo−
vať v rozvojových trendoch.

Ale ono to vždy dopadne takto,
ak si niekto myslí, že komunálnu
problematiku zvládne každý, kto pre−
jde voľbami.

K samotnej problematike tzv. kru−
hového objazdu:

Zmluva bola uzavretá po súhlas−
nom uznesení MsZ v našom meste
30.12.2005. Keby sa bol niekto zo
súčasného vedenia mesta zúčastnil
verejného zhromaždenia občanov,
ktoré som zvolal práve k problemati−
ke prestavby rozpadnutého hotela v
strede mesta na spoločensky pro−
spešné zariadenia, ktoré z architek−
tonického pohľadu rozjasnili tvár
mesta, boli by sa dozvedeli, že to
bola moja požiadavka o vybudova−
nie kruhového objazdu za určitých

striktne definovaných podmienok za−
kotvených v zmluve.

Okrem iných podmienok som žia−
dal zakotviť v zmluve aj umiestnenie
mestskej informačnej kancelárie v
nových priestoroch s plochou 36 m2

s výškou nájomného 1 Sk na rok.
Ďalej som žiadal, aby vybudovali

tzv. kruhový objazd na veľmi frekven−
tovanej križovatke ciest Mýtna a Ul.
SNP. Podľa našich zistení a porov−
naní s ostatnými „kruháčmi“ v iných
mestách nemali byť investičné nákla−
dy vyššie ako 3 mil. Sk.

Nik však nemohol predpokladať,
že v období budovania mesta Stará
Turá sa nearchivovala dokumentá−
cia o infrasieťach a celú infraštruktú−
ru dali do vozovky, čo malo za ná−
sledok podstatné zvýšenie investič−
ných nákladov na kruhový objazd.
Súviseli hlavne s prekládkou
všetkých sietí.

Kúpna zmluva je koncipovaná
veľmi precízne a v prospech mesta.
Medzi inými podmienkami je aj tá, že
kupujúci sa zaväzuje vypracovať na
svoje náklady projektovú dokumen−
táciu, ktorú bezodplatne odovzdá
mestu. Mesto sa zaväzuje zrealizo−
vať kruhový objazd po tom, čo získa
nevyhnutné súhlasné povolenia. Ne−
mohol som do zmluvy zapracovať
požiadavku investora, že ak Kišš ne−
bude primátorom, tak mestu nedajú
3 mil. Sk, v takomto znení. Preto sme
sa snažili obísť takto formulovanú
požiadavku zvýšením kúpnej ceny o
uvedenú čiastku, čo sa nám po via−
cerých rokovaniach s investorom aj
podarilo. Napokon posúďte sami:

Cit. zo zmluvy č.089/2005/maj zo
dňa 30.12.2005:

„V prípade, že predávajúci ne−
vybuduje kruhový objazd... z iných
než objektívnych dôvodov, kupujú−
ci má nárok na požadovanie zmluv−
nej pokuty vo výške 3 mil Sk od pre−
dávajúceho. Za objektívne dôvody
sa pre tento účel považujú nasle−
dujúce prekážky:

− uznesenia a rozhodnutia súd−
nych a správnych orgánov,

− zamietajúce stanoviská a vy−
jadrenia relevantných orgánov štát−
nej správy a št. organizácií... ktoré
nebolo možné zmeniť ani rokovaním
s týmito orgánmi, resp.ich nadria−
denými zložkami

− prekážky z dôvodov existencie
distribučných sietí a diaľkovodných
sietí v dotknutom území a preuká−
zanej nemožnosti ich prekládky

− iné prekážky, o existencii kto−
rých predávajúci pred uzavretím tej−
to zmluvy nemohol vedieť a ktoré
nie sú prekonateľné ani vynalože−
ním max. úsilia zo strany kupujúce−
ho resp. zmluvných strán“.

Takto hovorí zmluva. Na pocho−
penie prečo sme tam takto formulo−
vané „objektívne“ dôvody dávali nie
je potrebné mať vysokú školu a ani
právne vzdelanie, či bohatú prax v
kádrovaní. Takmer každý bod sa dá
použiť v prospech mesta.

Prečo vlastne obdržalo mesto
stavebné povolenie až v máji t.r.?

Pred vyjadrením do novín by som
osobne dal prednosť zisteniu príčin
a až potom dal stanovisko médiám.

K projektovej dokumentácii sa to−
tiž vyjadrujú dotknutí účastníci sta−
vebného konania. V tomto prípade
nesúhlasil s projektom dopravný in−
špektorát a na základe jeho pripo−

mienok musel spracovateľ projektu,
ktorému spracovanie projektovej do−
kumentácie zadal kupujúci, teda nie
mesto, prepracovať projekt tak, aby
dopravný inšpektorát súhlasil. Až
potom mohlo byť vydané stavebné
povolenie.

Teda nie je vinný bývalý primá−
tor a bývalé MsZ z ktorého v súčas−
nom tiež sedia poslanci, ktorí by v
prípade záujmu určite vysvetlili pre−
čo hlasovali za zmluvu, ak pociťuje
súčasné vedenie mesta taký nepre−
konateľný odpor voči mne.

I keď „kruháč“, ako som už spo−
menul, bola moja myšlienka, osob−
ne sa domnievam, že do doby po−
riešenia a odklonenia kamiónov
inam, ako cez stred mesta, spôsobí
kruhový objazd problémy. V danom
období som organizoval petíciu sta−
rostov a primátorov od Vrboviec až
po Nové Mesto n/V., ktorá bola do−
ručená na úrad vlády, aby bola od−
klonená preprava kamiónov na Mo−
ravské Lieskové alebo na Vlársky
priesmyk, aby neboli zaťažované
naše komunikácie a samotná Stará
Turá.

Rozbehnuté to bolo, len je po−
trebné to dotiahnuť do konca.

A záverom. Zámerne som sa ne−
vyjadroval k rôznym invektívam na
moju osobu zo strany nového ve−
denia mesta. Chápem ich. Hľada−
nie viny u iných je to najpohodlnej−
šie, ako pred občanmi zdôvodniť
vlastnú neschopnosť.

Ale ako hovorí jeden glosátor v
nemenovanom denníku „... čo
už...“
Ján Kišš, občan mesta Stará Turá

(primátor mesta do 29.12.2006)

Stanovisko exprimátora mesta Stará Turá k problematike

�Okru�ná� kri�ovatka

Vedenie mesta nedalo nikomu žiadnu ofi−
ciálnu informáciu o nevýhodnosti zmluvy na
kruhovú križovatku. Že je v zmluve zakot−
vená zmluvná pokuta, potvrdzuje aj pán
Kišš. Okrem toho, mesto sa v zmluve za−
viazalo ukončiť výstavbu kruhovej križovat−
ky do konca roku 2006! Pretože sa tak ne−
stalo, dňa 13.1.2007 navštívili primátorku
mesta zástupcovia investora EXON Real a
tvrdo požadovali vyplatenie zmluvnej po−
kuty. Následne došlo k uzatvoreniu dodat−
ku k uvedenej zmluve a predĺženiu termínu
dokončenia výstavby križovatky do konca
roku 2007. Skutočnosť je taká, že projekt
križovatky, vypracovaním ktorého bol zmlu−
vou zaviazaný investor hotela a supermar−
ketu, bol mestu predložený až vo februári
2008. Ak sa autorovi zdá, že vybavenie sta−
vebného povolenia s termínom máj 2008,
teda 3 mesiace, je priveľmi dlhý, potom ...

Ak si pán Kišš predstavoval, že križovat−

ku vybuduje za 3 mil. Sk, prečo potom infor−
moval občanov na verejnom zhromaždení
občanov v 11/2005, že na výstavbe sa bude
finančne podieľať aj TSK s tým, že celkové
RN mali byť cca 8 mil. Sk, v rozpočte na rok
2007 však schválilo bývalé MsZ už 11 mil.
Sk a bez spoluúčasti TSK ?!

Ak pán Kišš vyčíta vedeniu mesta, že sa
neinformovalo o jeho aktivitách ohľadom
rozpracovanej petície na odklonenie kami−
ónovej dopravy, ako si potom vysvetliť, že
sa o nej nezmienil on sám povinne v odo−
vzdávacom protokole? Po prešetrení tejto
informácie sme zistili, že žiadna petícia ne−
existuje, je k dispozícii len list primátora,
podpísaný starostami obcí Hrašné, Pod−
branč, Sobotište a primátorom Myjavy zo
dňa 18.11.1997 ( teda pred takmer 11− imi
rokmi!) adresovaný prednostovi kraja so žia−
dosťou o podniknutie príslušných krokov a
opatrení smerujúcich k vylúčeniu kamióno−

vej dopravy v smere Stará Turá a opačne.
Výsledok tejto „petície“ nepotrebuje ďalší
komentár.

Pokiaľ ide o prekládku sietí, pôvodný pro−
jekt uvažoval s prekládkou NTL plynu, čo
mali byť ďalšie 4 mil. Sk navyše. Nie sú,
lebo súčasné vedenie mesta našlo s SPP
iné, efektívnejšie riešenie.

Ak je podpísaná zmluva o vybudovaní
kruhovej križovatky pre mesto taká výhod−
ná, ako to tvrdí pán Kišš, nech povie aspoň
jeden príklad mesta v SR, ktoré budovalo
kruhovú križovatku v súvislosti s výstavbou
supermerketov hociktorej značky na vlast−
né náklady!

Záverom je potrebné uviesť, že ľudia
predurčení na výkon verejnej funkcie (za
takého sa pán Kišš evidentne považuje),
by mali narábať s faktami a nie poloprav−
dami a zavádzajúcimi informáciami.

Mgr. Ján Tomeš, Ing. Jaromír Ješko

VYJADRENIE VEDENIA MESTA
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(dokončenie zo str. 1)
Snažili sme sa posilniť predmety, ktoré mali v štátnom progra−

me nízku dotáciu, aby naše deti dostali vzdelanie na patričnej
úrovni. Žiaľ, pre vyučovanie niektorých predmetov /napr. bioló−
gia a občianska náuka / sme nedostali zatiaľ nové učebnice
napriek tomu, že sme ich objednali včas, a tak sa deti učia
podľa osnov, ale bez kníh. Dúfame, že sa situácia čo najskôr
znormalizuje.

V školskom roku 2008/2009 navštevuje našu školu 786 žia−
kov, ktorí sa učia v 32 triedach. 15 tried máme na prvom stupni
a 17 na druhom stupni.

Mesiac september je v škole akýmsi „rozbiehacím“ mesia−
com. Hneď na začiatku žiakov oboznamujeme so školským
poriadkom, zásadami BOZP, ich právami a povinnosťami. Stre−
távajú sa predmetové komisie a metodické združenia, aby pri−
pravili celoročné plány práce. Malí prváci sa oboznamujú so
školským prostredím a učia sa byť žiakmi, ktorí musia cez hodi−
ny pracovať. Vieme, že je to pre nich ťažké, aj keď na disciplínu
a mnoho iných vecí ich naučili už v škôlke. Takže to chápeme.
Čo nás však dosť zaráža, je fakt, že sa ešte stále nezobudili
starší žiaci, najmä deviataci, ktorí by sa mali pripravovať zodpo−
vedne od prvého dňa a mnohí to nerobia.

Na koniec mesiaca sme naplánovali cvičenia v prírode, kto−
ré bývajú zamerané na ochranu človeka a prírody a environ−
mentálnu výchovu.

Tento mesiac sa nám vďaka sponzorskému príspevku p.
Jána Mikulca, majiteľa autoškoly MAJA a príslušníkom MSP
Stará Turá podarilo zrenovovať dopravné ihrisko. Všetkým,
ktorí sa akokoľvek na jeho oprave podieľali, patrí naše poďa−
kovanie.

Vážení čitatelia, možno sa niekomu z vás bude zdať, že
september je oproti iným mesiacom chudobnejší na udalosti.
Je však naplnený každodennou prácou každého z nás.

Nakoniec vás chcem informovať, že v škole začala pracovať
psychologička, na ktorú sa môžete s dôverou obrátiť s akým−
koľvek problémom týkajúcim sa vašich detí. Samozrejme po−
moc neodmietne nikto z nás, preto neváhajte, príďte do školy a
spolu sa pokúsime nájsť prijateľné riešenie.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

�kola začala...
Stará Turá a jej okolie sú súčasťou Bie−

lych Karpát, ktoré sa rozkladajú na zápa−
de Slovenska a tvoria štátnu hranicu s ČR.
Táto oblasť vyniká množstvom chránených
prírodných krás, nálezísk a prírodných pa−
miatok.

Na území Bielych Karpát tvoria lesy,
neopakovateľné krásne lúky, polia a oso−
bité roztrúsené kopanice dokonalý celok.
V regióne sa nachádzajú múzeá, hrady,
zámky, kaštiele. Oblasť je bohatá na histo−
rické, kultúrne udalosti, tradície a význam−
né osobnosti.

Preto p. uč. Tomanová D. a Bahníková
D. v šk. r. 2007/2008 prostredníctvom pro−
jektu s názvom „Poznaj svoj rodný kraj“,
(určeného pre 5−6 roč. deti) chceli svojim
deťom veku primeranou formou priblížiť as−
poň niektoré významné miesta a osobnosti
rodného kraja a tým prebúdzať u nich spo−
lupatričnosť, určitú hrdosť a národné pove−
domie.

Navštívili pamätnú izbu Kristíny Royo−
vej a pamätnú izbu národnej umelkyne Ľ.
R. Podjavorinskej.

Oboznámili sa s ich životom, tvorbou,

nacvičili z diela prvej slov. poetky veľa bás−
ní, ktoré neskôr odzneli na „Prehliadke ta−
lentov“ v prednese, deti výtvarne stvárnili
svoje literárne zážitky.

Deti sa oboznámili i s časťou histórie:
− škola T. G. Masaryka
− starý obecný úrad
− stĺp hanby
Ku splneniu úloh tejto časti projektu si

prizvali i rodičov.
Neostali im neznáme i niektoré poves−

ti, legendy a piesne o Starej Turej a blízke−
ho okolia, taktiež miesta kde sa nachádza−
jú významné pomníky a pamätné tabule.

Touto cestou chceme poďakovať nadá−
cii „Život“ za poskytnutie finančných
prostriedkov na realizáciu projektu.

Svoje získané poznatky sme odovzdali
i deťom z druhej MŠ prostredníctvom otvo−
renej hodiny a význam poznávania svojho
rodiska ocenila i KŠI.

Teší nás, že sme vďaka nadácii „Život“
mohli zasiať semienko poznania, múdrosti
a národnej hrdosti do čistých srdiečok detí
staroturianského kraja.

D. Bahníková, uč. MŠ Stará Turá

Vďaka Vám!

pri ZŠ v Starej Turej pod vedením
trénera športovej streľby Petra Milatu po−
kračoval vo svojej činnosti aj cez prázd−
niny júl, august − kde na športovej strel−
nici ŠSK vždy v nedeľu od 9.00 do 12.00
h pravidelne organizovali streľbu z ma−
lokalibrovky, športovej pištole a poria−
dali i strelecké súťaže. Dominika Durco−

Strelecký krú�ok
vá a Lucia Milatová dosahujú pekné vý−
sledky v streľbe z pištole. Pavol Kováč
a Simon Orgoník kraľujú v streľbe z ma−
lokalibrovky.

Prajem všetkým strelcom veľa úspe−
chov v novom školskom  roku 2008−2009
a presnú mušku pri ďalších súťažiach a
tréningoch.                        Peter Milata

O prázdninách po prázdninách...
Najbližšie prázdniny po vstupe do školy v utorok 2. septem−

bra sa školákom začnú už vo štvrtok 30. októbra a trvať budú
do 31. októbra. Vianočné prázdniny budú prebiehať v termíne
od 22. decembra do 7. januára.

Prvý polrok sa školákom skončí vo štvrtok 29. januára, keď
dostanú vysvedčenia. Deň na to, 30. januára budú mať voľný
deň. Jarné prázdniny, trvajúce týždeň, sa začnú v Bratislav−
skom, Nitrianskom a Trnavskom kraji v pondelok 16. februára.
O týždeň neskôr, od 23. februára, sa z nich môžu tešiť aj žiaci
z Košického a Prešovského kraja. Školákom Banskobystrické−
ho, Žilinského a Trenčianskeho kraja sa začnú jarné dni voľna
pondelok 2. marca.

Na veľkonočné prázdniny nastúpia školopovinní žiaci 9. apríla,
do lavíc zasadnú opäť 15. apríla. Školský rok ukončia konco−
ročné vysvedčenia 30. júna. Letné dni voľna sa školákom za−
čnú 1. júla.                                                                    (áš)

Jesenné prázdniny v CVČ
Centrum voľného času Stará Turá organizuje pre deti ZŠ

tieto prázdninové aktivity:
− SUPERVODNÍK − (návšteva staroturianskej plavárne plná

súťaží a hier vo vode o pekné ceny a titul SUPERVODNÍK
2008 vo štvrtok 30. 10. 2008. Zraz o 9.30 hod v CVČ). Popla−
tok: 10 SK/0,33 �.

− NAJŠIKOVNEJŠÍ STAROTURIANSKY KUTIL/KUTILKA
2008 − (súťaž v šikovnosti a zručnosti detí – štvrtok 30. 10. 2008
o 14.00 hod). Podmienkou: prezuvky.

− BINGO PLNÉ HIER − (dvojhodinovka zábavy, smiechu,
súťaží a pekných cien pre víťazov v piatok 31.10. 2008 o 10.00
hod v CVČ). Podmienkou: prezuvky.

Počas jesenných prázdnin prebiehajú i všetky záujmové
krúžky podľa rozvrhu.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Školský rok 2007/2008 je už dávno za
nami, mnohé je už zabudnuté, a predsa
nie všetko. Silné dojmy, negatívne aj pozi−
tívne, si človek uchováva vo svojom vnútri.
Niektoré ho ešte dlho tešia a posilňujú v
šedi života školských a pracovných dní, iné
ho zase napĺňajú smútkom či rozhorčením.

Sú ľudia, ktorí si váhu pozitívnych a bu−
dujúcich udalostí v živote človeka, a hlavne
detí, dobre uvedomujú. Preto aj v Zbore
Cirkvi bratskej existuje skupina dobrovoľní−
kov, ktorí sa už roky snažia urobiť pre deti
čo najviac. Kvôli tomu počas celého škol−
ského roka vytvárajú programy v štyroch
kluboch, každý pre inú vekovú kategóriu.

Každý, kto sa zapojil do takého druhu
činnosti vie, že nie je jednoduché pravidel−
ne ukrajovať zo svojho voľného času, men−
tálnych schopností i fyzických síl a týždeň
čo týždeň sa venovať iným. Často si títo
ľudia zháňajú z vlastných prostriedkov po−
môcky a materiály, aby kluby mohli zmys−
luplne pokračovať.

V tejto oblasti mám za posledných nie−
koľko rokov výrazne pomohla nadácia Ži−
vot. Do miestností, kde sa konajú kluby, sa

objavili viacúčelové tabule, mohli sme zís−
kať viaceré potrebné materiály na vyučo−
vanie detí i pre ich zábavu. Nezanedbateľ−
nou časťou výbavy sa stali športové po−
môcky rôzneho druhu, farby rozžiarili dúhu
na stene miestnosti. Okrem organizova−
ných stretnutí môžu mladí aj kedykoľvek
vo svojom voľnom čase prísť a siahnuť po
zaujímavých knihách, pomôckach a hrách.

Nádherné je, že život sa neskladá len z
dôležitých, potrebných a racionálnych in−
grediencií. Načo na lúke kvitnú kvety? Pre−
čo ich ľudia pestujú v záhradkách alebo sa
nimi obdarúvajú? Človek je výnimočný tým,
že vníma nádheru rozkvitnutej lúky len pre−
to, že je pestrá, šíri sa odtiaľ vôňa, a tak
poteší dušu. To isté sa stalo aj nám. Na−
dácia Život uvoľnila zo svojich prostried−
kov peniaze nielen na užitočné a potrebné
veci, ale aj na darčeky, balíčky a odmeny,
ktoré vytvárajú kúzlo okamihu. Aj keď mali

mnohé dary samé o sebe krátku trvácnosť,
dojmy deťom aj ich vedúcim pretrvávajú.
Tak aj vďaka nadácii život v Starej Turej
stále „kvitne lúka“!

Bohdan Roháček

Keď rozkvitne lúka
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Zmena názvu strednej školy
Prvého septembra 2008 nadobudli účinnosť zákon č.

245/2008 a vyhláška č. 314/2008 MŠ SR a ich realizá−
ciou začali v slovenskom školstve dlho očakávané zme−
ny, ktoré sa dotýkajú aj žiakov 1. ročníka stredných škôl.

Prváci študujú podľa nových vzdelávacích programov,
ktoré dávajú odborným školám určitú voľnosť pri určova−
ní priebehu a obsahu štúdia najmä v odborných pred−
metoch. Vo všeobecnovzdelávacej zložke štúdia sa na−
príklad znížil počet hodín matematiky a pribudol druhý
cudzí jazyk. Zmeny sú nielen v obsahu štúdia, ale aj v
názve väčšiny škôl. Zdužená stredná škola elektrotech−
nická je od 1. septembra 2008 už históriou. Nový oficiál−
ny názov je STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Športová
675, STARÁ TURÁ (SOŠ ST, www.sosst.sk).

Podľa nových programov začalo študovať v I. ročníku
96 žiakov v študijných odboroch elektrotechnika, mecha−
nik počítačových sietí, komerčný pracovník v doprave –
logistika a mechanik nastavovač. Vo všetkých uvedených
odboroch je štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto majú študenti
možnosť pracovať vo svojom voľnom čase v 18 krúž−
koch. Tradične najväčší záujem je o športové krúžky,
počítačové LEGO a CISCO akadémiu, čo je možnosť
štúdia počítačových sietí prostredníctvom internetu pria−
mo v americkej firme. Maturanti pracujú v krúžkoch, kto−
ré im uľahčia praktickú časť maturitnej skúšky (krúžok
SOČ, elektrotechnický) alebo prijímacie skúšky na vy−
sokú školu (matematický krúžok).

SOŠ ST pokračuje v spolupráci aj s inými školami. K
viacročnej spolupráci s prestížnou súkromnou školou v
Kunoviciach v posledných dňoch pribudla spolupráca s
odbornou školou v Strážnici na príprave projektu mo−
dernizácie vyučovania odboru mechanik nastavovač,
ktorý je v súčasnosti najlukratívnejší odbor na pracov−
nom trhu.

Pokračuje záujem o štúdium v SOŠ ST aj od našich
slovenských krajanov zo srbskej Vojvodiny. V II. ročníku
študuje 6 vojvodinských Slovákov a do I. ročníka nastú−
pilo 7. Ich rodičom sa zapáčili študijné podmienky, zau−
jímavé odbory a materiálne vybavenie v SOŠ ST, ale aj
naše mesto a jeho pokojná atmosféra. Do miestneho, v
slovenčine vysielaného, regionálneho rozhlasu a televí−
zie v Báčskom Petrovci a v Starej Pazove pripravujú
reláciu o škole i meste.

270 žiakov a pedagógov navštívilo 18. 10. Medziná−
rodný strojársky veľtrh v Brne, kde mali možnosť vidieť
nielen strojárske novinky, ale aj z automatizácie a elek−
trotechniky. Dopravu a voľný vstup na veľtrh aj tento rok
pre žiakov zabezpečila so školou spolupracujúca firma.
Svoju odbornosť a prehľad si môžu študenti zvýšiť na
veľtrhu výpočtovej techniky INVEX v Brne a elektrotech−
nickej výstave ELOSYS v Trenčíne.

SOŠ Stará Turá

Spod Javoriny sme po osemnástich
hodinách cesty lôžkovým vlakom z Brati−
slavy pricestovali do Splitu. Je to centrum
kraja, ktorý sa v Chorvátsku volá Dalmá−
cia.Pred príchodom sme v ranných hodi−
nách prechádzali horskou krajinou, kde na−
táčali časť filmu Winnetou.

V Splite som po prvý raz na vlastné oči
videl modré, priezračné more Jadranu. A
potom po dvadsiatich kilometroch cesty
autobusom na juh, v malebnom mestečku
Nemira, som sa desať dní kúpal v teplej a
slanej morskej vode.

Bývali sme v apartmáne, ktorý bol ob−
kľučený vysokými borovicami, ktoré tam v
stredomorí volajú pínie. Z našej terasy bolo
cez ne vidieť vlniace sa more a v pozadí
niekoľko kilometrov ostrov Brač.

Na tomto ostrove sme boli na výlete
loďou zo Splitu v meste Supetar. Bol to
krásny zážitok počas plavby stretnúť na
šírom mori ďalšie lode a lodičky. Z prísta−
vu sme išli po palmovej promenáde do mú−
zea a starého dalmátskeho kostolíka.

V záhradách dozrievali práve plody fi−
govníkov a zelenali sa aj nedozreté citróny.

V posledných dňoch dovolenky sme boli
na výlete v Splite, kde som sa nechal od−
fotografovať so strážami v Diokleciánovom

paláci z tretieho storočia a bývali sme v
Omiši, kde vteká do jadranského mora
zelená voda rieky Cetiny.

Pri mori je veľká zlatožltá piesočná pláž.
Ulice mesta boli plné ľudí, butikov, reštau−
rácií a obchodov. Aj ja som kúpil malý su−
venír sestričke a blízkym.

Na strmých skalách pohoria Mosor nad
mestom Omiš sa vypína starý hrad,odkiaľ
bol nádherný pohľad na mesto, pohorie,
more a blízke ostrovy.

Po pekných dňoch, plných kúpania a
krásných zážitkov sme sa pobalili a tešili
na návrat a stretnutie s blízkymi doma.

Vilko Drobena, 3.D, ZŠ Stará Turá

Prvýkrát na Jadrane

Výstavba viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici − foto J.M.

Občianske združenie Joga v dennom živote Stará Turá

Príďte si zacvičiť
Pondelok: 18.00 – 20.00 joga proti stresu, proti bolestiam chrbta,
proti bolestiam kĺbov, pre začiatočníkov
Streda: 18.00 − 20.00 joga pre začiatočníkov i mierne pokročilých
Štvrtok: 19.00 − 20.00 angličtina pre mierne pokročilých
Jogou k harmónii tela, mysle a duše
Tešíme sa na Vás. Kontakt: 0908 845 679
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Dom kultúry Javorina Stará Turá informuje

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

Program na október 2008

Streda 1. októbra 19.00 h
TEMNÝ RYTIER

USA akčný thriller. V pokračovaní úspešného hitu Batman začína, opäť
spojili svoje sily výnimočný režisér Christopher Nolan a skvelý herec Chris−
tian Bale, ktorý sa vracia ako Batman (Bruce Wayne).Herec Heath Ledger
vo svojej poslednej filmovej úlohe vynikajúco stvárnil šialeného klauna
Jokera. Slovenské titulky.
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 135 min. MP od 12 rokov

Streda 8. októbra 19.00 h
SUPERHRDINA

USA komédia. Paródia na filmy o superhrdinoch, od Spidermana, Batma−
na, X−menov až po Fantastiskú štvorku, vás dostane! Český dabing.
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 85 min. Mládeži prístupný

Nedeľa 12. októbra 17.00 h
LOVCI DRAKOV

USA animovaná rozprávka.
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 100 min. MP od 15 rokov

Streda 15. októbra 19.00 h
AKTY X

USA thriller. Pravda je tam vo vnútri... Hrajú: D.Duchovny, G.Anderson,
Amanda Peed. Slovenské titulky.
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 100 min. MP od 12 rokov

Streda 22. októbra 19.00 h
MAMA MIA

VB – muzikál. Najväčšia filmová pohoda tohtoročného leta. Pesničky od
skuzpiny ABBA neodolateľne zaspievané hviezdami filmu. Hrajú: Meryl
Streep, Pierce Brosman. Český dabing.
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 100 min. MP od 12 rokov

Streda 29. októbra 19.00 h
U MĚ DOBRÝ

Česká komédia od tvorcov Pelíškov, Pupenda a Medvídka tentoraz o pr−
vých rokoch našej novej kapitalistickej reality. Hrajú: Bolek Polívka, Jiří
Schmitzer, Josef Somr, Petr Forman...
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 120 min. MP od 12 rokov

Dom kultúry Javorina vás pozýva 28. októbra 2008 na koncert Ivety Bartošovej

JSEM ZPÁTKY
V programe účinkuje tanečná skupina Z.I.P. a kapela Karla Maříka. Hosť

programu: Peter Muk. Vstupné: 250 a 230 Sk /8,29 � a 7,63 �.

Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje 18. októbra 2008 autobusový
zájazd na nákupy do Noweho Targu. Poplatok: 350 Sk, 11,62 �

Pripravujeme na 18. novembra 2008 vystúpenie
v DK Javorina hudobnej skupiny FERMATA.

Národná transfúzna stanica organizuje 29. októbra 2008
od 7.30 do 10.30 hodiny v DK Javorina

dobrovoľný odber krvi.

Mesto Stará Turá pozýva všetkých dôchodcov pri príleži−
tosti mesiaca úcty k starším v nedeľu 26. októbra o 15.00
hodine do veľkej sály DK Javorina na kultúrny program: Mesto
seniorom. V programe účinkujú deti MŠ, ZŠ a ZUŠ.

Na chvíľu, kedy Vám prvýkrát vlo−
žia dieťa do rúk sa nedá zabudnúť.
Nerozlučné puto, neopísateľná láska a
radosť. Každá dobrá mama chce a je
ochotná všetko podstúpiť pre ten malý
uzlíček, len aby sa malo čo najlepšie.

Náš malý drobček mal napísaný iný
osud... pre nás aj pre neho veľmi krutý.

4.8.2008 mu diagnostikovali na
základe výsledkov z odberu krvi – akút−
nu lymfoblastickú leukémiu. Okamži−
te bol hospitalizovaný v DF NsP Kra−
máre , časť Onkológia – malé deti.
Nasledovali rôzne vyšetrenia, ktoré iba
potvrdili hroznú diagnózu.

Človeku hneď prebehne život pred
očami, toľko sme mali plánov... a zá−
roveň otázky: Ako je to možné? Pre−
čo práve Romanko ? Kedy sa spusti−
la táto choroba? Je to dedičné? Mo−
hol ho niekto nakaziť?... Lekári si sadli
spolu so mnou, vysvetlili mi situáciu
a vtedy som viac ako inokedy pocho−
pila, že my sme len veľmi malí páni
na tomto svete...

Citujem z publikácie od lekárov,
ktoré vydala Liga proti rakovine: „Leu−
kémia vznikne, ak sa z rôznych dote−
raz neznámych príčin preruší dozrie−
vanie mladých foriem bielych krviniek
a počet nezrelých krviniek – blastov
– sa explozívne zväčší“. Inak pove−
dané, nie je možné definovať, kedy a
prečo leukémia vzniká ani čo ju spúš−
ťa. Nie je to dedičné ani prenosné,
nikto nedokáže povedať, prečo to je−
den dostane a druhý nie...

Romanko začal s liečbou chemo−
terapiou, a zdalo sa, že zaberá. Do−
konca na 15−tý deň po odbere kostnej
drene bol počet zhubných buniek −
blastov nula. Avšak chemoterapia mu

oslabila imunitný systém, čo je veľmi
veľké riziko zvlášť u takto malinkých
detí a ľahko dostal infekciu, čo spôso−
bilo Akútnu sepsu – multifunkčné zly−
hanie orgánov. Bol prevezený na od−
delenie ARO, kde sa lekári zo všetkých
síl snažili zlepšiť jeho stav, za čo im
patrí naša nesmierna vďaka. Od za−
čiatku sa s nami na rovinu rozprávali,
ako je veľmi vážny a kritický jeho stav,
posledné dni nás pripravovali na naj−
horšie. Do posledného dňa sme verili,
že sa stane zázrak, ale bohužiaľ naj−
horšie obavy lekárov sa vyplnili. Zo−
mrel 1.9.2008 o 15.33 hod. A hoci nás
na jeho odchod pripravovali, nebolo
to o nič menej bolestivejšie, akoby
Vám vytrhli srdce zaživa...

Neviem, prečo práve Romanko mal
takýto osud a musel takto skončiť,
odpoveď neexistuje. Možno nám ho
Boh požičal na pol roka a potom ne−
chcel, aby sa trápil, tak si ho zobral k
sebe za anjelika. Počas pohrebného
obradu vraj lietala biela holubička nad
Domom smútku, asi si Romanko chcel
ešte raz vypočuť jeho obľúbenú pes−
ničku Malé koníky ľúbi Boh a prišiel sa
so všetkými rozlúčiť...

Na Onkológii som spoznala veľké
množstvo mamín, tatinov a detičiek , ktorí
majú podobný osud. Niektoré deti majú
doma súrodencov, ktorých vidia raz za
2 – 3 mesiace, podľa toho ako postupu−
je liečba. Najhoršie je, že sa nedá pove−
dať, takto začína leukémia a takto ná−
dory. U každého sa to začalo inak. A
nikdy nie je istý ani výsledok liečby.

Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí darovali krv pre Romanka a tiež
všetkým, ktorí plánovali ísť darovať krv
11.9. Tento odber bol zrušený, ale
plánovaný odber sa koná 29.10.08 v
DK Javorina. Krv je veľmi vzácna te−
kutina, preto ak môžete, prídite ju
darovať, aj keď nie pre Romanka,
niekto iný ju potrebuje.

Všetkým, ktorí sprevádzali Ro−
manka na jeho poslednej ceste, ďa−
kujeme za účasť, prejavy sústrasti a
kvetinové dary.

Spinkaj sladko, anjelik, vždy Ťa
budeme ľúbiť. S láskou maminka a
Tvoji najbližší.       Adela Malarikova

Odišiel malý anjelik Romanko...

BELETRIA
Pišťanek Peter: Mladý Dônč
Konkol Štefan: Pohrobok
Feather Jane: Jaskyňa lásky
Eschbach Andreas: Vyhorení
Urbaníková Eva: Stalo sa mi všetko
Kapitáňová Daniela: Vražda v Slopnej
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Stoppard Miriam: Otestujte svoje dieťa

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ivanička Koloman: Globalistika
Kachaňáková Anna: Personálny ma−
nažment
Svítok Igor: Kniha slovenských rekor−
dov 1998−2007
DETSKÁ LITERATÚRA
Stroud Jonathan: Amulet zo Samar−
kandu

Ako sme bojovali
proti Rusom za prvej
svetovej vojny − autor
Mgr. Rudolf Ďuriš, Nitra
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Smútočná spomienka
Dňa 4.10. uplynú 4 dlhé roky, čo nás náhle opustil vrelo
milovaný syn, otec a brat
Vladimír VRKOČ.
S láskou v srdci a smútkom na duši stále naňho spomínajú
mama, deti Vladko a Filipko, brat, sestra a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali a mali radi, prosím, spomínajte s nami.

Ďakuje rod. Klimáčková

Smútočná spomienka
Dňa17.10.208 si pripomíname prvé výročie úmrtia nášho
manžela, otca, dedka a pradedka
Jána HVOŽĎÁRU
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Odišli. Už veľmi dlho nie sú medzi nami, ale v našich srd−
ciach stále žijú s nami.
Dňa 21.11.2008 uplynie 50 rokov odvtedy, čo nás vo veku
48 rokov navždy opustila naša mama a pre ďalších členov
našej rodiny príbuzná či známa
Katarína KUBEČKOVÁ rod. Kýšková.
Nestihla sa dožiť ani jedného z neskôr narodených 9−tich vnúčat.
A v týchto dňoch tiež uplynulo 15 a pol roka od smrti jej man−
žela a nášho otca, dedka našich detí, pradedka našich vnúčat
Jána KUBEČKU
Ktorý v čase svojho úmrtia mal 85 rokov.
Obaja spia svoj večný sen spolu na našom cintoríne, kde
ešte stále navštevujeme miesto ich posledného odpočinku a
s láskou i úctou na nich spomíname. Kto ste ich poznali a
mali radi, spomínajte s nami.
Syn Ján, dcéra Anka a syn Miroslav so svojimi rodinami

Smútočné poďakovanie
Keď noc sa končila a mal svitnúť nový deň, ty dosníval si svoj
posledný sen. Dotĺklo srdce, utíchol hlas, odišla bolesť, vyha−
sol očí Tvojich jas. Chcel si veľmi, veľmi žiť, no zákerná cho−
roba pretrhla života Tvojho niť. Bolesť obrovská zasiahla srd−
cia naše, no spomienky na Teba žiaden čas nevymaže.
Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ a odprevadili na
poslednej ceste nášho drahého manžela, ocka, dedina, zaťa
Ivana JERGLA,
Ktorý nás navždy opustil dňa 6.8.2008 vo veku 67 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Rado−
mírovi Vařákovi.

S láskou manželka Emília, dcéra Ivana s partnerom
Jánom, syn Adrián s partnerkou Katkou, vnučka

Radka, vnuci Dárius a Alex, svokrovci a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 11.10.2008 si pripomíname 1. smutné výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý
Pavol NOVOMESTSKÝ
„Čas tíško plynie, smutno je nám všetkým, už nič nie je také,
aké bolo predtým. „Už je to rok, čo nie si medzi nami, v
našich srdciach však budeš žiť navždy s nami.“

S láskou manželka Zdenka, dcéra Žanetka
a ostatná smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 11.10.08 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko
Milan KNÁPEK
„Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ. Aj keď si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srd−
ciach zostávaš stále navždy s nami!“

S láskou spomína manželka a deti s rodinami!

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamou
Máriou LUŽNOU,
ktorá nás opustila po ťažkej chorobe dňa 17.8.2008 vo veku 84
rokov. Ďakujeme MUDr. Sadloňovej za zdravotnú starostlivosť,
ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a všetkým, ktorí
na ňu mysleli aj vo svojich modlitbách. Zvlášť ďakujeme dôstoj−
nému p. farárovi Mgr. Mariánovi Dírešovi za duchovnú starost−
livosť a podporu a za dôstojnú rozlúčku.      Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, spolubývajúcim, priateľom a známym, ktorí prišli na
poslednej ceste vyprevadiť našu milovanú mamu, babičku, prababičku,
Katarínu BARANOVIČOVÚ,
ktorá nás navždy opustila 25.7.2008 vo veku 86 rokov.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 25. 10. 2008 uplynie 10  rokov od chvíle, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Miloslav HERÁK

S láskou spomína  smútiaca manželka
a deti s rodinami

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Adrian Macek Stará Turá 727/12, Ema Jančoková Stará Turá 156/72,
Peter Hornáček Stará Turá 367/74, Erik Kováč Stará Turá 380/45

UZATVORILI MANŽELSTVO
Ing.Patrik Horník z Veľkej Lomnice a Katarína Hochelová z N. Mesta n/V.
Ondrej Nemec zo Starej Turej a Katarína Hritzová zo Starej Turej
Michal Klimo zo Starej Turej a Marcela Višňovská z Lubine
Vladislav Medňanský zo Starej Turej a Daniela Tomová z D. Voderad
Martin Arbecík zo Starej Turej a Marcela Feriancová zo Starej Turej
Július Tomášek z Podolia a Ing. Miriam Zelinková zo Starej Turej
Dárius Grelneth zo Starej Turej a Dana Miškovská z Trenčína
Ľubomír Vojtek z Vaďoviec a Anna Dunajčíková zo Starej Turej
Stanislav Fúsek z Trenčína a Lenka Končitá z Trenčína
Peter Žákovic z Nového Mesta nad Váhom a Jana Žabková z Val. Meziříčí
Lukáš Papp z Trenčína a Beáta Bunčiaková z Hrašného
Peter Okrucký zo Bziniec pod Javorinou a Andrea Kollárová z Lubine
Ján Kukučka zo Starej Turej a Soňa Balcárková z Brna
Jozef Ridzoň z Poltára a Anna Klimáčková zo Starej Turej
Pavol Nemec zo Starej Turej a Helena Dolníková zo Starej Turej
Marek Steinsdorfer z Piešťan a Zuzana Vrábliková zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Anna Kýšková Stará Turá 1746, Alžbeta Borsuková Stará Turá 193/1,
Roman Malárik Stará Turá 365/58, Ján Koštial Stará Turá 1585, Ivan
Pagáč Stará Turá 156/74

V mesiaci október 2008
70 r. − Kristína HOLOTOVÁ, Mária KAPSIOVÁ, Marta KOŠTIALOVÁ,

Ľudmila KUSENDOVÁ, Ing. Eva KUBIŠOVÁ, Martin MIKULEC,
Anna OCHODNICKÁ, Ľudmila LOVY, Milan PILÁT

75.r. − Ján VRKOČ, Božena HLUCHÁ, Július KOVÁČ,
Emília KOŠTIALOVÁ, Pavel ANDO, Rudolf BIELČIK

80.r. − Katarína MAČICOVÁ, Ľudmila ŠURINOVÁ, Ing. Jaroslav VAV−
ROVIČ, Tomáš KLIMÁČEK, Emília HARGAŠOVÁ

81.r. − Anna BIELČIKOVA, Michal STACHO, Emília VALLOVÁ,
Božena NOVOMESTSKÁ

82.r. − Anna ZEMANOVÁ, Alois KUBRICKÝ, Mária NEMCOVÁ,
Alžbeta BLAŽKOVÁ, Bohumila KOBZOVÁ, Anna VAŠKOVÁ

83.r. − Emília CHRIAŠTEĽOVÁ
84.r. − Zuzana MICHALCOVÁ, Július TURÁK, Kamila SMOLINSKÁ,

Emília ČERNÁČKOVÁ, Vedelín JURÁŇ
85.r. − Alžbeta BUNOVÁ 86.r. − Emília STACHOVÁ
87.r. − Ján MIKULEC 89.r. − Ján VIŠŇOVSKÝ

Spoločne na cintoríne...
Mesto Stará Turá v spolupráci s cirkevnými zbormi

v našom meste usporiada v piatok 31. októbra 2008 o
13.00 v Dome smútku Stará Turá ekumenickú spo−
mienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Na toto
podujatie pozývame všetkých občanov mesta.     J.M.
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Spomienka na nevinnú
obeť II. svetovej vojny
Noc z 11. na 12. októbra 1944, kedy prebehla

prestrelka medzi partizánmi a nemeckými vojak−
mi, ktorí okupovali našu dedinu, bola príčinou tra−
gickej udalosti pre našu rodinu. Po prežitej pe−
kelnej noci sa chystali občania ísť ráno do práce
a po svojich povinnostiach. Taktiež môj brat An−
ton Meštianek ako 14−ročný chlapec sa strojil s
matkou pomáhať jednej rodine zbierať zemiaky.
V nestráženej chvíľke ešte než boli raňajky, sa
šiel podívať, ako to vypadá vonku, lebo našu
bývalú chalupu kryje breh, ktorý lemuje cestu
okolo nej, a tú použili partizáni ako zákop. Všade
plno munície rozhádzanej a o tú mal záujem su−
sed, ktorý bol poľovníkom a kázal mu, aby mu
pomohol zbierať ostré náboje, lenže šli výššie a
výššie a to už boli von z hĺbky cesty a nemeckým
vojakom priamo na „rane“. Tí ich sledovali z okien
mešť. školy, kde boli usídlení, a vtom vyšla rana
spoza múra židov. cintorína. V tom zmätku zača−
li ostreľovať môjho brata, ktorý sa hodil na zem a
čakal, čo sa bude diať. Vyslaná patrola, ktorá
išla na prieskum, ho zasiahla do hlavy trhacou
guľkou dum−dum, podľa slov môjho otca, lebo si
mysleli, že tú streľbu zapríčinil on. Keď k nemu
prišli, videli, že je to chlapec, ktorý nie je ozbroje−
ný, ale už bolo neskoro, guľka ho zasiahla do−
prostred čela a spánkom vyšla von i z črepinka−
mi lebky a s kúskom mozgového tkaniva. Ten
partizán, ktorý túto tragédiu spôsobil možno ešte
žije, neviem,  či ho trápi svedomie za to, alebo
hreje pocit „hrdinstva“, no ale „za akú cenu“! Vy−
hasol mladý život, ktorý nemal s vojnou nič spo−
ločné, akurát, že spôsobil pozornosť Nemec. vo−
jakov, ktorú tento partizán využil k svojmu „hrdin−
stvu“! Na mieste, kde jeho krv skropila zem, bol
na jeho pamiatku postavený železný kríž. Nejaký
čas nikomu nevadil, z dospelých mal každý v
pamäti hrôzy vojny, preto som presvedčená, že
ruka dospelého človeka to zaručene nebola, ale
neschopnosť úsudku nerozumného chovania mlá−
deže tento pomníček znehodnotili. Ako asi mu−
selo byť matke, ktorá ešte vtedy žila, ale jej  sily
už boli poznamenané starobou a bolesťou, tiež
toľkým trápením, ktorým musela za života čeliť,
pozdvihla tie zvyšky kríža a spevnila betónom,
aby naďalej hlásal tú tragédiu. Som už posledný
člen z rodiny tejto bolestnej udalosti, preto by
som bola rada, keby si týmito riadkami pripome−
nuli čitatelia vášho Spravodaja, že aj Stará Turá
má nevinnú obeť II. svetovej vojny.

Viera Rejnartová r. Meštianková

Slovenské národné povstanie, ktoré vy−
puklo 29.8.1944, bolo jedno z rozhodujúcich
udalostí moderných slovenských dejín. Vy−
vrcholilo tak protifašistické vystúpenie slo−
venského ľudu. Ako pred jeho vypuknutím,
tak i po jeho potlačení pretrvával intenzívny
partizánsky odpor, ako jeden z prejavov an−
tifašistického zmýšľania nášho národa. V
tom období odvetou za tento postoj boli tvr−
dé represálie na civilnom obyvateľstve, pre−
važne zo strany nemeckej brannej moci We−
hrmachtu. Odborná historická literatúra o. i.
uvádza cca 101 miest od 6.4.1944 do
17.4.1945, kde došlo ku krutým odvetným
opatreniam na na−
šich bezbranných
ľuďoch a ich obyd−
liach. Na zámienku
im veľakrát stačili i
neodôvodnené po−
dozrenia so sym−
patiami s poblíž pô−
sobiacou partizán−
skou skupinou a
pod. Zvlášť kruto to
odstál Kľak v okre−
se Žarnovica so
143 obeťami civil−
ného obyvateľstva.
Mohli by sme spo−
menúť tiež Porubu
pod Vihorlatom so
124 obeťami, ale i
naše Nárečie z
5.3.1945 s deviati−
mi utratenými ži−
votmi. Nepriateľ sa s nikým skutočne ne−
maznal!

Takéto sú, žiaľ, historické skutočnosti, na
ktoré nesmieme zabúdať.

Povedľa týchto dejinných faktov uvedie−
me našu, staroturiansku udalosť. Citujem...
„11. októbra bola veľká časť Uhrovho od−
dielu v Jurášovej doline neďaleko poriad−
ského tunela. Hlúčiky chlapov vzrušene de−
batovali... Zrazu prichádza veliteľ Miloš Uher.
Velí nástup a partizáni skladajú partizánsku
prísahu. Potom sa všetci dozvedajú, že v
noci prepadnú nemeckú posádku v Starej
Turej, pretože Nemci odtiaľ chcú odviesť
všetkých mužov z cigánskej kolónie... Pod−
večer Uher vydáva bojový rozkaz... Po je−
denástej sa vydávajú na cestu. V Hlavine
sa spájajú so skupinou Jozefa Brunovské−
ho a potom je už len tma. Až kým neprídu
do Starej Turej...“ koniec citácie. Popis úto−
ku nebudeme detailizovať, vieme, že parti−
zánsky atak sa úspešne skončil. Fašisti mali
podstatne viac mŕtvych a ranených, ako
Uhrovci, ktorí prišli o Samka Marônka a mali
troch, či štyroch ranených.

Dovolíme si i ďalej pokračovať v citova−
ní... „Pre obyvateľov Starej Turej sa začali
dni strachu... Už ráno 12. októbra sa nikto
nesmie zdržiavať na ulici. Brány a okná do−
mov musia byť zatvorené. Po uliciach klop−
kali okované čižmy nemeckých vojakov... V
meštianskej škole bolo zaistených päťdesiat
ľudí ako rukojemníkov zo Starej Turej, ktorí v
prípade, že nemecké vojsko znova prepad−
nú partizáni, budú odvlečení, ich majetok za−
pálený a domy zbúrané. Ak sa nič nestane,
zadržaní rukojemníci budú ráno dňa 14. ok−
tóbra prepustení...“ koniec citácie.

Umný starosta obce Martin Buno aktívne

vstúpil do tohto ťažkého prípadu. Vďaka vro−
deným diplomatickým vlohám s výbornými
znalosťami nemeckého jazyka skoro „ukon−
čil“ rukojemnícku drámu. Nesľúbil veliteľovi
miestnej nemeckej posádky, že zaručí poža−
dovanú zábezpeku, že útok partizánov sa
nebude opakovať, ale vyslal k nim spojku,
aby oboznámila Uhra a Brunovského o tvr−
dých represáliách pri opakovaní akcie.

Pre všeobecnú známosť tejto závažnej de−
jinnej príhody z nášho mesta, sme ju zámer−
ne zostručnili. Nechceme tým ani v náznaku
udalosť znížiť, nemáme na to ani právo tak
konať, najmä v mene tých, čo vtedy žili a

nasadzovali svoje vlastné životy.
Tento článok sme však úmyselne nazvali

Zamyslenie sa nad jedným obrazom. Ten
obraz (viď. obrázok), akési panoráma Sta−
rej Turej v rozmere 32x40 cm maľovaný ko−
lorovanou perokresbou bol darovaný staros−
tovi Martinovi Bunovi jeho autorom. Dnes je
vo vlastníctve nášho múzea a jeho vzácnosť
neumenší ani jeho čiastočné poškodenie! Zo
zadnej strany obrazu z úplného podpisu
ostal čitateľný iba začiatok: Fürst... Tento
výraz v nemčine znamená knieža. Obraz
daroval v tom čase starostovi Martinovi Bu−
novi sám vtedajší veliteľ nemeckej posádky
Major Fürst XY! Bol asi tým, čo mal „modrú
krv“ a tým, čo v dobe krutej vojny našiel si
čas i na svojho koníčka, na maľovanie! Mož−
no sa dôvodne domnievať, že z týchto dô−
vodov represálie na civilnom obyvateľstve
po veľkých stratách Nemcov z 12.10.1944
nadránom prešli tak, ako prešli. Neboli znač−
kované krvou, popolom a ani slzami, ako sa
tak stalo na 101 miestach Slovenska za
ďaleko „banálnejšie“ prečiny naznačené v
úvode tohto článku.

Gustáv Rumánek
Ladislav Novomestský

Použitá literatúra:
Podklady zo Slovenského zväzu protifašis−
tických bojovníkov,
Milan Varsík: Nepokorená Javorina, Pravda
1982, citácie.
Obr. podľa textu
PS: Autori článku očakávajú, že stav pred−
metného obrazu nebude ľahostajný zodpo−
vedným pracovníkom a že ho zveria do rúk
odborného reštaurátora!

Zamyslenie sa nad jedným obrazom

Spomienka na vznik ČSR
Pred 90 rokmi vznikol prvý samostatný štát

Čechov a Slovákov − Československá republika.
Hoci od r. 1993 sú to opäť dva samostatné štáty,
tento deň by nikdy nemal vymiznúť z našej histó−
rie. Už sa stalo tradičným podujatie, ktoré organi−
zuje prípravný výbor slávností na Javorine − náv−
števa významných pamätníkov týchto dní na tra−
se Uh. Brod, Veľká Javorina, Myjava, Košariská,
Bradlo, Skalica, Strážnica, Uh. Hradišťe, tentokrát
bude zastávka aj v Starej Turej pri pamätníku pad−
lých v I. sv. vojne. Podujatie sa uskutoční v uto−
rok, 28.10.2008, predpokladaný príchod do nášho
mesta je okolo 9.30 − 10.00 h.                     J.M.
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Železničné múzeum Stará Turá
Myšlienka o vzniku železničného múzea sa objavila v júni 2006. A už v auguste

toho roku sme začali usilovať o získanie priestorov na našej železničnej stanici. Ča−
káreň, ktorá už dlhé roky neslúžila svojmu účelu, tak začala meniť svoje pôvodné
predurčenie. Trvalo ďalší rok a veľké úsilie, kým sa úrady rozhýbali a dali nám povo−
lenie na zriadenie múzea. Ako skupina piatich študentov sme sa dali do pátrania po
historických exponátoch, ktoré sa dochovali z dráhy Veselí nad Moravou − Nové
Mesto nad Váhom ako aj okolitých tratí.

Každý exemplár je pri jeho objavení väčšinou vo veľmi zlom technickom stave,
keďže dané predmety slúžili mnoho rokov v prevádzke a po ich vyradení chátrali, v
lepšom prípade, v skladoch a krovoch staníc, a v horšom prípade, v zemi. Niektoré
boli objavné v kovošrotoch a tak zachránené, tesne pred ich likvidáciou.

Reštaurátorské práce na objavených kusoch sme začali vykonávať s najväčšou
opatrnosťou, tak aby sme zachovali čo najviac z pôvodného stavu každého predme−
tu. Túto činnosť financujeme z vlastných zdrojov a s použitím vlastného náradia. V
lete roku 2007 sme však vypracovali projekt, v ktorom sme požiadali Nadáciu Život o
peňažnú pomoc. Projekt bol schválený a obdržali sme 6 500,− Sk na nákup materiá−
lov, náradia a tlač historických fotografii. Týmto bolo možné vykonávať práce a čin−
nosti múzea kvalitnejšie a urýchliť tak reštaurovanie exponátov, ktoré postupne pred−
stavujeme širokej verejnosti. Vznikli dva fotoalbumy s viac ako 500 historickými foto−
grafiami, ktoré sú v múzeu prístupné verejnosti.

Nedávno bolo múzeum zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske
združenie a môže tak vystupovať ako právnická osoba. Všetci jeho členovia však
pracujú bez nároku na mzdu či odmenu, pretože podstatou nie je „zbohatnúť“ ale
záchrana železničnej histórie, ktorú bude možné prezentovať a uchovať pre ďalšie
generácie.

Týmto chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorý múzeu pomohli, finančne, materi−
álne, darovaním exponátov či verbálnou podporou. Zároveň Vás pozývam na náv−
števu Železničného múzea Stará Turá, ktoré je otvorené každú sobotu v čase od
09.00 − 12.30 hod a 13.30 − 17.00 hod. Prehliadku vždy zabezpečuje sprievodca s
výkladom histórie. Ďalšie informácie o nás nájdete na internetovej stránke
www.zmst.yw.sk.

Viliam Matuška, prednosta Železničného múzea

Poïakovanie...
Som obyvateľkou Starej Turej už vyše 46 rokov a preto si

myslím, že môžem o sebe rozprávať, že som Turanka. Nikdy
som si neuvedomovala, čo to vlastne znamená, že niekam
patríte, do nejakého mesta. Až v čase, keď som potrebovala
pomoc pri opatere svojej mamičky, som sa obrátila na sociálne
oddelenie mestského úradu v Starej Turej. Pochopiteľne som
išla hneď za pani vedúcou, Ing. Zapletalovou. Nevedela som,
ako mi môžu pomôcť, išla som sa iba informovať, ako by mi
mohli pomôcť. Úprimne povedané, ani som nejako zvlášť neo−
čakávala, že mi budú vedieť pomôcť. A preto moje prekvape−
nie bolo o to väčšie. Pani Ing. Zapletalová sa mi nielenže
venovala so všetkou vážnosťou, ale hneď od začiatku som
cítila, že sa mi snaží pomôcť najlepšie, ako sa dá. Navrhla mi
opatrovanie pomocou opatrovateliek, ktoré v doobedňajších
hodinách, keď som bola v práci, chodili robiť spoločnosť mojej
mame. Takto to fungovalo s malými prestávkami skoro dva
roky. Mne to veľmi pomohlo, mohla som chodiť do práce a
mala som istotu, že o mamu sa nemusím báť.

Ale ako každý chorý človek, aj moja mama mala svoje
„muchy“ a nie vždy sa k opatrovateľkám chovala práve najlep−
šie. Tu musím povedať, že opatrovateľky sa k mojej mame
chovali vždy láskavo a s maximálnou trpezlivosťou znášali jej
nálady.

A tak by som sa chcela poďakovať pani vedúcej sociálneho
oddelenia Ing. Zapletalovej, že mi vždy vyšla v ústrety a vždy
si pre mňa našla čas na riešenie mojich problémov, všetkým
opatrovateľkám, ktoré sa vystriedali u mojej mamy, za ich tr−
pezlivosť a hlavne mestu, že tieto služby dotuje, a preto sú
dostupné naozaj každej rodine, ktorá potrebuje pomoc.

Som rada, že patrím do mesta, ktoré rieši aj bežné problé−
my svojich občanov.

Želám vám v tejto vašej práci veľa trpezlivosti a úspechov.
 Jarmila Slezáčková



12. Staroturiansky spravodajca č. 10 − október 2008www.staratura.sk

Staroturianske postrehy

Chalani – kolieska, dievčence – bábiky
Presne toto slovné spojenie mi napadlo, keď som prechádzala Mýtnou ulicou v čase,

keď sa pri stavebných úpravách kruhovej križovatky pracovalo v potoku a okolo postá−
valo niekoľko „partií“ mladších i starších pánov, ktorí so záujmom sledovali práce pod
mostom. (Chýbala medzi nimi síce najmladšia generácia, no to len z toho dôvodu, že to
bolo v čase školy).

Ani jedna žena, ani jedno dievča.
Spomalila som a vychutnávala som si tento obraz. Na jednej strane za križovatkou

„lietali“ ženy a dievčatá s nákupnými kapsami a detičkami v závese, a na strane druhej
– chlapci a chlapi viedli vážne rozhovory o technike v potoku. (Miestami som mala
dokonca pocit, že keby sa nehanbili, najradšej by vliezli do potoka a na každú súčiastku
si vlastnoručne siahli).

Priznám sa, že som sa musela pousmiať a súhlasiť s vekmi overeným sloganom:
chalanom kolieska, dievčatám bábiky. (A možno ešte aj s tým, že chlapi sú v podstate
celý život malými chalanmi).                                                                Věra Tepličková

MESTO STARÁ TURÁ HĽADÁ
KRONIKÁRA MESTA!

Inf. na tel. 746 1615

Inzercia
Predám mladú samičku rozely pestrej, 600 Sk

0905 446984

O Z N A M
Komisia žien pri ZZO OZ KOVO všetkých srdečne
pozýva na JESENNÚ BURZU jesenného, zimného
ošatenia, obuvi, hračiek a športových potrieb, ktorá
sa uskutoční v miestnosti kaviarne DOMU KULTÚRY
JAVORINA, v dňoch:
20.10.2008 (pondelok) od 13.00 – 17.00 h

− preberanie vecí
21.10.2008 (utorok) od 10.00 – 17.00 h

− predaj
22.10.2008 (streda) od 14.00 – 17.00 h

− vrátenie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
RNDr. Edita ZÁMEČNÍKOVÁ
predsedníčka komisie žien

Z denníka MsP
! Dňa 21.8. našla hliadka MsP v čase o 01:19 hod. počas

kontroly autobusového nádražia na terase bufetu spiaceho mla−
dého muža. J. I. zo Starej Turej zistil až po prebudení hliadkou,
že ho tam nechali samého jeho kamaráti s ktorými na uvede−
nom mieste oslavoval. Na výzvu hliadky, aby tam nespal, mla−
dík vstal a neistým krokom sa pobral domov.

! Dňa 31.8. bola v čase o 21:15 hod. hliadka MsP telefo−
nicky privolaná ku kurióznej udalosti. Osádka vozidla RZP
potrebovala „umravniť“ I. B. zo Starej Turej, ktorého mali
naloženého v sanitnom vozidle. Menovaný bol pod vplyvom
alkoholu a uhasil si na oku cigaretu, čím došlo k jeho zrane−
niu. Ošetrenie a prevoz do nemocnice rázne odmietal neza−
búdajúc pri tom okolo seba kopať a udierať rukami do všet−
kého čo sa pohlo. V prítomnosti hliadky MsP sa utíšil, pod−
písal tlačivo o odmietnutí ošetrenia a odišiel preč.

! Dňa 6.9. bola o 17:00 hod. hliadka MsP privolaná do
RO Dubník na odchyt voľne sa pohybujúceho psa. Ten be−
hal po pláži a jednej z prítomných rodín zožral mäso zabale−
né v alobale, ktoré mali pripravené na večerné varenie gulá−
šu. Psa hliadka odchytila a umiestnila do koterca pri MsP .
Vyzdvihol si ho M. K. zo Starej Turej, u ktorého je pes v
opatere. Za nezabezpečenie psa voči úteku mu bola ulože−
ná bloková pokuta vo výške 500 Sk.                                        MsP

O Z N A M
Centrum voľného času Stará Turá oznamuje, že od

októbra prebiehajú v CVČ nasledovné bezplatné klubo−
vé aktivity:

− STOLNOFUTBALOVÝ KLUB pre deti a mládež s
možnosťou vytvorenia mestskej ligy (každý štvrtok 15.00
– 16.30 hod v CVČ Stará Turá)

− STOLNOFUTBALOVÝ KLUB pre rodičov s deťmi s
možnosťou vytvorenia mestskej ligy (každú stredu od
16.30 – 18.00 hod v CVČ Stará Turá)

− BABYCLUB pre mamičky s deťmi do 3 rokov na
materskej dovolenke (každý utorok od 9.00 – 15.00 hod
v CVČ Stará Turá)

− Klub KLBKO pre handicapovaných −deti, mládež i
dospelákov) – (každú stredu od 15.00 – 16.30 hod v
CVČ Stará Turá).

Podmienkou účasti v klube: vhodná obuv na prezu−
tie.                                                     CVČ Stará Turá

Pri príležitosti výročia holokaustu uspo−
riadal dňa 13.septembra 2008 Dom kultúry
Javorina Stará Turá návštevu koncentrač−

ného tábora Osvienčim a Birkenau. V auto−
buse sme sa zišli od dôchodcov cez strednú
generáciu až po študentov. Počasie ako keby
predznačovalo naše budúce dojmy. Ochla−
dilo sa a nebo sa začalo chmúriť. Po pôsobi−
vom výklade nášho sprievodcu v koncentrač−
nom tábore a prehliadke otrasných exponá−

Náv�teva Osvienèimu
tov – dôkazov neľudských podmienok, v kto−
rých väzni (Židia i ostatní – vrátane malých
nevinných detí) žili, lepšie povedané trpeli,
sa akoby ochladilo a zachmúrilo celé naše
vnútro. Som si istá, že nikoho z nás nene−
chala táto návšteva ľahostajným. Všetci sme
sa zhodli, že toto miesto by hádam mal raz
navštíviť každý na svete.

Možno by potom konečne ľudstvo
zmúdrelo!            Mgr. Jarmila Turanová

Auschwitz I
Postavený v r. 1940, celkove 28 po−

schodových budov pre väzňov, kapacita sa
pohybovala od 13 000 – 20 000 osôb. V
roku 1941 začali budovať Brezinku 3 km
od pôvodného tábora, kde boli vybudova−
né 4 krematóriá, plynové komory a spaľo−
vacie hranice. Je písomne zaznamenané,
že v táboroch bolo usmrtených 1,5 milióna
ľudí, ale odhad je omnoho väčší. Cyklo−
nóm B ich usmrtili do 15−20 minút, celkovo
sa tohto materiálu v roku 1942−1943 spot−

rebovalo 20 000 kg, na usmrtenie 1500
osôb treba asi 5−7 kg plynu. Nachádza sa
tu ešte asi 7 000 kg vlasov, ktoré nestihli
Nemci odviesť do Nemecka, kde z toho
vyrábali plátno. Celodenná väzenská stra−
va mala hodnotu asi 1300 – 1700 kalórií.

Auschwitz II – Brezinka
Rozloha asi 175 ha. Viac ako 300 ba−

rakov, v r.1944 dosiahol počet 100 000
väzňov. Do jedného baraku vošlo približ−
ne 1000 väzňov.

Jaroslav Martinus

Štátne múzeum Auschwitz − Birkenau pri Osvienčime − niekoľko údajov

Šéfredaktor zablahoželal Ing. Ru−
mánkovi, aktívnemu dopisovateľovi, k
životnému jubileu za celý kolektív tvor−
cov časopisu. Druhý dopisovateľ a ju−
bilant− Ing. Milan Ježo z Bratislavy− sa
stretnutia nemohol zúčastniť.

 Pri príležitosti 15. výročia vydáva−
nia časopisu sa stretla redakčná rada
s dopisovateľmi. Pohľad na členky red.
rady (Zigová a Tepličková).

Foto J. Foldyna
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Cibuľa – svetová kráľovná
Madunice síce nepatria do nášho pahorkovitého

regiónu, lebo ležia na rovine neďaleko Piešťan, ale
ak budete čítať ďalej, dozviete sa, že predsa len čosi
máme s nimi spoločné, aj keď nepriamo.

Madunice patria medzi 13 najväčších pestovateľov
cibule na svete. Poľnohospodárske družstvo ju kaž−
doročne vysadí na 20 až 40 hektároch. Slúži im ku
cti, že tento vypestovaný artikel vedia – družstvo i
obec – dôsledne využiť na slávu svojej dediny i na
slávu cibule. Vždy v auguste organizujú cibuľové sláv−
nosti, nazývané aj cibuľové hody alebo cibuľový festi−
val. Tento rok to bol už 13. ročník a treba priznať, že
poriadateľom veru fantázia nechýba.

Minulý rok madunické ženy uplietli vyše 130 met−
rov dlhý cibuľový veniec a dostali zaň zápis do Guin−
nessovej knihy svetových rekordov. V tomto roku sa
im zas podarilo vytvoriť najväčší bilbord z cibule – na
obrázku. Pracovité ruky domácich žien ledva stačili
napichovať biele, červené a žlté cibuľky na háčiky,
aby ich potom madunickí mládenci za pomoci prizva−
ných dievčat povešali na kovovú sieť bilbordu niekoľ−
ko metrov nad zemou. Pod nohami mali pevné stav−
bárske lešenie. Práca im trvala asi dve hodiny a tých
cibuliek zavesili viac ako 3000 (tritisíc). A viete, kto
boli tie prizvané dievčatá? Nuž slečny, ktoré sa naro−
dili v rodinách Cibulkových. To bolo tohoročné pre−
kvapenie a spestrenie cibuľovej slávnosti. Pani sta−
rostka Alena Jelušová rozposlala vraj veľa pozvánok
ľuďom s priezviskom Cibuľa, Cibulka, či Cíbik a iste
len nepriaznivé počasie odradilo niektorých od účasti
na tejto zaujímavej akcii.

A pretože v našom regióne sa priezvisko Cibulka
vyskytuje dosť často, považujem to za akýsi nepriamy
súvis s madunickým cibuľovým festivalom. Pani sta−
rostka odkazuje všetkým Cibulkovcom, aby na budúci
rok navštívili ich augustové slávnosti venované cibuli.

Ja som už teraz zvedavá, čo zas vymyslia.
Alžbeta Cibulková

Každý dom si vyžaduje pravidel−
nú starostlivosť. Nečakane nám za−
čne zatekať cez strechu, upchá sa
kanalizácia, v nábytku objavíme čer−
votočov alebo po kútoch nám lezú
mravce. Ak nerobíme potrebnú údrž−
bu, postupne nám narastajú záva−
dy. Činnosť nášho tela v duševnej i
telesnej oblasti je závislá od vnútor−
nej i vonkajšej starostlivosti.

Najdôležitejší význam má kvalita
konzumovaných potravín. Dobrá
strava neregeneruje len bunky a tka−
nivá nášho organizmu, ale ovplyv−
ňuje aj vylučovacie procesy, ktoré
odstraňujú škodlivé látky, zabraňu−
jú hnilobným procesom a kvaseniu.
Ak v tele zostávajú odpadové pro−
dukty, hromadia sa, vtedy nie je
možné udržať organizmus v dobrom
zdravotnom stave. Vylučovanie od−
padových látok je rovnako dôležité
ako dobré trávenie prijatej potravy.
Ak je tento proces narušený, nastá−
va toxémia – otrava krvi a dochá−
dza k prejavom choroby.

Možno sme už počuli výrok, že
smrť prebýva v čreve. To nie je reč−
nícky zvrat, ale realita telesných pro−
cesov. Význam činnosti hrubého čre−
va som si uvedomil, keď som bol na
návšteve u tety v Škótsku. Jedného
rána nečakane zaznel z vedľajšej
izby prenikavý krik. Na zemi sa tam
zvíjala moja 14−ročná sesternica.
Bola hneď prevezená do nemocni−
ce, ale po niekoľkých hodinách zo−
mrela. Ošetrujúci lekár nevedel, pre−
čo došlo k prasknutiu slepého čre−
va. Od toho dňa sa črevo stalo
jadrom môjho dlhoročného výskumu,
ako píše MUDr.Norman Walker v
knihe „Prevencia rakoviny hrubého
čreva.“

Naše hrubé črevo nemôže opti−
málne pracovať, keď pravidelne pri−
jíma priemyselne spracovávané a te−
pelne upravené potraviny, rafinova−
né produkty z cukru, škrobu a nad−
merne solené. Takéto potraviny ne−
dodávajú hodnotnú výživu svalom,
nervom a bunkám črevnej steny.
Vyťaženým hrubým črevom môže
síce prechádzať množstvo fekálií,
jeho zažívacie a vstrebávacie pro−
cesy sú však narušené i keď máme
stolicu 2−3x denne.

Ľudské telo potrebuje kvalitnú vý−
živu. Bunky a tkanivá sú živé orga−
nizmy s obdivuhodnou mierou odol−
nosti, pružnosti a regeneračnej
schopnosti. Ak sa majú bunky riad−
ne zotaviť, potrava sa musí skladať
z vitálnych doteraz nespracovaných

elementov.
Vláknina je veľmi dôležitá pre do−

konalé strávenie potravy v hrubom i
tenkom čreve. Vláknina musí byť zlo−
žená zo surových potravín, tepelnou
úpravou sa jej funkcia podstatne zni−
žuje alebo zničí. Hrubé črevo nepre−
berá len nestrávené zvyšky potra−
vy, ale prispôsobí sa vláknine a po−
užije ju ako „črevnú metlu“.

Keď strava prechádza hrubým
črevom, zanecháva na jeho stene
hlienovitý povlak podobný omietke
na stene. Časom môže tento povlak
zosilnievať, čo nepriaznivo prispie−
va k tráveniu a dostaví sa predčas−
né starnutie organizmu. Ak sústav−
ne sýtime naše telo živín zbavenou
potravou a súčasne sa nestaráme o
dokonalé vylučovanie odpadových
látok, dostaví sa postupne ako ná−
sledok choroba.

Hrubé črevo nie je len čističkou
ľudského tela, ale prirodzenou živ−
nou pôdou pre baktérie. Úlohou tých−
to baktérií je zabrániť vzniku toxic−
kého stavu v črevnej flóre. Existujú
dva druhy baktérií, jednak „zdravé“
a patogénne spôsobujúce chorobu.
Zdravé baktérie majú za úlohu brz−
diť činnosť patogénnych baktérií. Ak
nedbáme na čistotu čreva, patogén−
ne baktérie sa rozmnožia natoľko,
že nadobudnú prevahu, čo vyvolá
chorobu. Ak naša „čistička“ sa upchá
odpadmi a produktami vznikajúcimi
pri rozklade, ani tie najlepšie jedlá
nie sú lepšie, ako jedlá najhoršie.

V hrubom čreve sa nehromadí len
odpad z potravín, ale tiež milióny od−
umretých buniek. Poznáme odpu−
dzujúci zápach mŕtvych zvierat, kto−
ré sa začínajú rozkladať. Rovnako i
naše bunky a tkanivo podlieha rov−
nakému procesu, ak dovolíme, aby
zostali v čreve dlhšie, než je potreb−
né. Vlastným účelom hrubého čre−
va ako vylučovacieho orgánu je po−
zbierať z rôznych častí tela a pomo−
cou peristaltiky vylúčiť všetky jedo−
vaté, kvasiace a hnijúce odpadové
látky. Ak nemá dochádzať k choro−
bám, prírodné a hygienické zákony
vyžadujú, aby naša čistička – náš
domov bol udržovaný v dobrom sta−
ve.

MUDr. Norman Walker bol jed−
ným z popredných reformátorov vý−
živy, ktorý ako 100 – ročný ešte jaz−
dil na koni a dožil sa bez bolesti
takmer hornej hranice biblického
veku 116 rokov podľa Genezis 6,3.

Prameny zdraví 4/2003
Prevzal Ján Lysý

Hrubé èrevo � ná� domov

Bronzovú plaketu
za 10− násobné bezplatné darovanie krvi udelil Slo−

venský Červený kríž, územný spolok Trenčín Ing. Ivete
Petrovičovej, vedúcej ekonomického oddelenia MsÚ
Stará Turá. K blahoželaniu a poďakovaniu za humánny
čin sa pripája aj vedenie nášho mesta.                          r.r.
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Čínske bojové umenie Wushu
je staré tisíce rokov. Wu − zname−
ná boj , shu − umenie. Je predchod−
com takmer všetkých ázijských bo−
jových umení. U nás na Slovensku
sa aktívne rozvíja už vyše 18 ro−
kov od roku 1990. V tomto roku
2008 na počesť jeho veku dospe−
losti sa rozhodla Slovenská asoci−
ácia čínskeho Wushu, ktorá zdru−
žuje päť samostatných klubov zo
Slovenska a to

− Wushu centrum Stará Turá
− Wushu klub Trnava
− Wushu team Slovakia Trnava
− Centrum bojových umení Nit−

ra
− Čínsky wushu guan Sloven−

sko Banská Bystrica
dať tomuto prastarému čínske−

mu bojovému umeniu i celosloven−
ský charakter, spoločnú jednotnú
súťaž aká tomuto športovému bo−
jovému umeniu prináleží. Sloven−
ská asociácia čínskeho wushu sa
rozhodla usporiadať pri príležitosti
18 rokov wushu v Starej Turej 1.
Majstrovstvá Slovenska vo wushu.
Čo je veľmi potešiteľné všetky klu−
by asociácie prispeli svojim dielom
k usporiadaniu tohto športového
podujatia podľa svojich možností.
Dňa 13.09.2008 sa uskutočnili 1.
Majstrovstvá Slovenska vo Wushu
v Starej Turej, ktoré sa konali pod
záštitou primátorky mesta Stará
Turá Ing. Anny Halinárovej.

Majstrovstvá Slovenska v špor−
tovom čínskom bojovom umení vo
wushu sa rozdelili do troch častí:

− Shaolin − cvičenie zostáv rôz−
nych štýlov so zbraňami i bez zbraní

− Sanda − kontaktné športové
zápasy

− Taj ji − vnútorné štýly wushu,
ktoré sa zaoberajú prácou s vnú−
tornou energiou a sú známe svoji−
mi zdravotnými účinkami.

Za účasti 10 klubov zo Sloven−
ska a takmer 60 súťažiacich v 19
kategóriách sa usilovali získať
niektoré z historicky prvých ocenení
z 1. Majstrovstiev Slovenska vo
wushu. Od 9. 30 hod. moderátor
súťaže JUDr. Ivan Pavlovič vyzval
jednotlivé zúčastnené kluby na ná−
stup a spolu so zástupcom gene−
rálneho partnera pre toto poduja−
tie mesta Stará Turá, p. Mgr. Já−
nom Tomešom privítal všetkých prí−
tomných v mene mesta Stará Turá
a poďakoval sa všetkým súťažia−
cim za hojnú účasť a organizáto−
rom zdôraznil, že 1. Majstrovstvá
Slovenska vo wushu môžu byť iba
raz a je rád, že sa uskutočňujú prá−
ve v Starej Turej. Riaditeľ súťaže
pán Eugen Császár poďakoval
všetkým partnerom majstrovstiev −
spoločnostiam Elster s.r.o., Chira−
na T. Injecta a.s., Dekoratíva, Na−
dácia Život, Kompava s.r.o., Sevo−
tech, Copystar, Sensus metering
systems s.r.o., Peter Baszédeš,
Premaress plus s.r.o., Libor Miklá−
nek, Lesotur s.r.o., Chirana Medi−

cal a.s., Juhásiková Martina a gene−
rálnemu partnerovi podujatia mestu
Stará Turá. Bez ich podpory a do−
norskej štedrosti by sa nemohli usku−
točniť. Ďalej poďakoval i mediálnym
partnerom podujatia TV Pohoda
Nové Mesto nad Váhom a TV Stará
Turá. Predseda domáceho Wushu
centra Stará Turá a zároveň i pred−

seda Slovenskej asociácie čínskeho
wushu pán Juraj Durc, zahájil 1. Maj−
strovstvá Slovenska vo Wushu. Po
odznení Slovenskej štátnej hymny sa
súťaže začali. Organizátori z domá−
ceho Wushu centra Stará Turá za−
bezpečili pre súťažiacich v spolupráci
so spoločnosťou Kompava
s.r.o.,ktorá poskytla výživové a ener−
getické produkty a Premaress Plus
s.r.o. malé občerstvenie a pitný re−
žim pre všetkých zúčastnených.

Starostlivá porota zložená z roz−
hodcov piatich jednotlivých klubov
pod vedením majsterky v bojovom
umení Zhai Hua a Šaolínskym maj−
strom v bojových umeniach Ing. Já−
nom Hlinkom zabezpečovala objek−
tívne rozhodovanie pre každého sú−
ťažiaceho. V príjemnej domácej at−
mosfére sa súťažiaci stretávali v
športových súbojoch, v ktorých zo
seba vydávali i poslednú štipku ener−
gie, aby boli lepší ako ich súperi. O
vyrovnanosti jednotlivých kategórií
svedčí i to, že v ôsmych kategóriách
boli bodové výsledky buď rovnaké,
alebo rozhodovali iba stotinové bo−
dové ohodnotenia. Porota v niekto−
rých prípadoch musela pri rovnakom
počte bodov udeliť dve rovnaké
umiestnenia na stupňoch víťazov.

V športovom zápase Sanda do−
minovali súťažiaci z klubu CBU Nit−
ra, ale ani naši borci z Wushu cen−
trum Stará Turá sa nestratili a vo
svojich váhových kategóriách suve−
rénne zvíťazili. Týmto zodpovedným
prístupom všetkých športovcov na−
sadili vysokú latku v športových
zostavách shaolin, tajji, i v sanda.
Pozadu nechceli ostať ani domáci
organizátori z Wushu centra Stará
Turá, ktorí podľa zúčastnených sú−
ťažiacich a hostí sa im svojim takmer
bezchybným organizačným výkonom
podarilo dodržať časový harmono−

gram i svižný priebeh súťaží. Na zá−
ver podujatia sa riaditeľ súťaže pán
Eugen Császár ešte raz poďakoval
všetkým klubom za ich účasť, part−
nerom za ich podporu 1. Majstrov−
stiev Slovenska vo wushu.

Zástupca primátorky mesta Sta−
rá Turá pán Mgr. Ján Tomeš po−
chválil za zodpovedný prístup

všetkých súťažiacich a ocenením
poblahoželal k ich umiesteniam.
Odovzdávania cien sa zúčastnil za
generálneho partnera mesto Stará
Turá jeho zástupca Mgr. Ján To−
meš, majsterka vo wushu a hlavný
rozhodca pani Zhai Hua a za orga−
nizátorov podujatia riaditeľ súťaže
pán  Eugen Császár.

Majstrovstvá Slovenska vo WUSHU
Po odovzdaní cien sa zo všetký−

mi prítomnými rozlúčil moderátor
podujatia JUDr. Ivan Pavlovič a po−
prial všetkým prítomným šťastný ná−
vrat domov. Oceneným pogratuloval
k ich úspechu a tým, ktorým sa oce−
nenia nedostalo, poprial veľa úsilia
do ďalšieho cvičenia.

Čo by som mal zaželať športové−
mu čínskemu bojovému umeniu
wushu na Slovensku? Poďakovať
ešte raz všetkým partnerom za po−
moc, kolegom z Wushu centra Sta−
rá Turá za vzornú spoluprácu pri zor−
ganizovaní tohto podujatia a všetkým
oceneným veľa ďalších úspechov.
Zvlášť chcem poblahoželať ocene−
ným z Wushu centra Stará Turá, ktorí
z 54 možných umiestnení získali pre
klub 21 medailí, čo je 39% z celko−
vého počtu umiestnení. Výrazné
zlepšenie však nastáva aj u ďalších
troch kluboch, keď Lam Chun Sing
škola gungfu získala 10 miest,
Wushu klub Trnava 9 miest a CBU
Nitra 7 miest. Môžem len popriať
športovému wushu ešte veľa takých−
to vydarených športových podujatí.
Silných a štedrých partnerov, ktorí
podporia jeho rozvoj na Slovensku.
Zaželať si podporu ministerstva škol−
stva v sekcii športu, či zmocnenca
pre šport pána Galisa a ďalších za−
interesovaných , aby sme mohli
doma i v zahraničí čo najlepšie re−
prezentovať svoju vlasť v športovom
čínskom bojovom umení Wushu.

E. Császár, Wushu centrum

Wushu centrum Stará Turá

1. Majstrovstvá Slovenska vo wushu

Kolkári a kolkárky MKK Stará
Turá otvorili po letnej prestávke
novú sezónu, ktorá znamená veľ−
ké výzvy. Voľné mesiace využili
účasťou na turnajoch ako sloven−
ských, tak i na Morave. Tieto štar−
ty posilnili priateľské vzťahy s iný−
mi klubmi a zároveň preverili pri−
pravenosť hráčov na ligové zápa−
sy. V rámci prípravy sme navštívili
Nové Mesto n. Váhom, Trenčín,
Dubňany, Hluk, Kroměříž, Ratiško−
vice a Otrokovice, pričom niektoré
z úspešných štartov boli odmene−
né priečkami na stupňoch víťazov.

Do nového ročníka nastupujú 4
tímy, ktoré budú hájiť farby nášho
mesta v štyroch rôznych ligách. A−
mužstvo bude bojovať o čo naj−
vyššie umiestnenie v už tradičnej I.
lige, kde je konkurencia mimoriad−
ne náročná. Po minuloročnom
úspechu v III. lige postúpil tím B do
druhej ligy, kde je nováčikom. Je

dôležité využiť túto šancu a pokúsiť
sa nielen o udržanie v lige na ďalší
rok, ale aj o čo najlepšie umiestne−
nie. V tretej lige zotrvalo naše C
družstvo, ktoré bude mať po prerie−
dení ligy len na 6 účastníkov veľkú
šancu pobiť sa o lepšie priečky.
Ženy odohrajú sezónu aj za TKK
Trenčín, v extraligovom tíme. Kol−
kársky dorast opäť nastupuje v do−
rasteneckej lige, ktorá postupne zís−
kava svoju prestíž a stará sa o vý−
chovu a šancu nových talentov. Po
minuloročnom druhom mieste v ce−
loslovenskom finále sú tohtoročné
ambície vysoké. K výchove mladých
hráčov a hráčok má prispieť aj prí−
pravka v rámci kolkárskeho krúž−
ku, kde snáď nájdeme nové posily
do budúcich rokov. Veríme, že hrá−
či vyťažia z tohto ročníka maximum
a na konci sezóny budeme písať
oslavné texty o ich úspechoch.

Zdenka Stejskalová

Nové výzvy pre staroturianskych kolkárov

Karatisti ďakujú...
V dňoch 26.7. − 2.8. 2008 sa členovia karate klubu zúčastnili letného

tréningového karate CAMPU 2008 v rekreačnom stredisku Domaša.
Táto akcia sa uskutočnila aj za pomoci NADÁCIE ŽIVOT, za čo

ďakujeme. Tréningový kemp bol na veľmi dobrej úrovni, trénovalo sa 4
krát denne. Tréningy boli zamerané na kondičnú a technickú prípravu
cvičencov.                                                                  K.K. Stará Turá
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Cyklistické preteky na Veľkú Javorinu
Klub slovenských turistov Stará Turá usporiadal dňa 6.9.2008 v poradí už 21. ročník

cyklistických pretekov neregistrovaných cyklistov na Veľkú Javorinu. Pri peknom slnečnom
počasí na štart nastúpilo 43 mužov a 3
ženy na cestných a 31 mužov na hor−
ských bicykloch. Časovka na cestných
bicykloch mala štart v Lubine Hrnčiaro−
vé pri pohostinstve a cieľ na Holubyho
chate na Veľkej Javorine. Dĺžka trate bola
8 500m a prevýšenie 600 m. Preteky na
horských bicykloch mali štart na rovna−
kom mieste, ale trasa viedla cez Podko−
zince na Miškech salaš a ďalej po žltej
značke na Veľkú Javorinu. Cieľ bol až
na vrchole pri vysielači. Dĺžka trate bola
8 600 m a prevýšenie 650 m.

Výsledky:

CESTNÉ BICYKLE 
Por. Priezvisko a meno Bydlisko Nar. Celk. čas Priem. rých.

1 SÚLOVSKÝ Martin Pie�ťany 1982 00:27:22 18,64 km/h 
2 MELEG Richard NADRESS Myjava 1972 00:28:08 18,13 km/h 
3 HANTÁK Miroslav Ivanovce 1988 00:29:35 17,24 km/h 
4 KUBRICKÝ Jaroslav Stará Turá 1981 00:29:50 17,09 km/h 
5 PAPE� Dano Dolný Lopa�ov 1976 00:30:15 16,86 km/h 

�ENY 
 KOTIANOVÁ Andrea Nové Mesto nad Váhom 1969 00:45:24 11,23 km/h 
 DURCOVÁ Marcela MCS Myjava 1973 00:55:17 9,23 km/h 
 OBUCHOVÁ Ľudmila Myjava 1962 00:56:20 9,05 km/h 

HORSKÉ BICYKLE 
1 TERIFAJ Radek Kolačín 1965 00:34:29 14,79 km/h 
2 REHÁK Ivan Dubnica nad Váhom 1976 00:35:03 14,55 km/h 
3 ZBÝŇOVEC Michal Rajecká Lesná 1978 00:35:48 14,25 km/h 
4 JURÁ� Pavol Myjava 1981 00:36:35 13,94 km/h 
5 SVOBODA Luká� Myjava 1980 00:37:50 13,48 km/h 

Najstarším účastníkom bol BELLAN Emil z Nového Mesta nad Váhom ročník 1934! s
časom 00:45:42, priemer 11.16 km/h.

Traťový rekord v časovke urobil STANČÍK Marián zo Starej Turej v roku 2000, časom
00:25:33 min., priemer 19,96 km/h.

Traťový rekord žien drží LESAJOVÁ Ivana z Čachtíc, čas 0:38:28, priemer 13,26 km/h.
z r. 2000.

Tento rok vytvoril rekord na horských bicykloch TERIFAJ Radek časom 00:34:29 min.
priemer 14,79 km/h. Tým padol rekord, ktorý urobil Miloš NEMÝ zo Starej Turej, časom
0:35:30, priemer 14,54 km/h. v r. 2003.

Tento rok padli ešte dva rekordy: počet účastníkov na horských bicykloch a počet
štartujúcich celkove.

Potešiteľné je, že sa zvyšuje záujem mládeže o tieto preteky. Už sa tešíme na budúci
22. ročník ktorý sa uskutoční 5.9.2009.

Týmto ďakujeme sponzorom bez ktorých by sa nedali uskutočniť tieto preteky
− ASCO/JOUCOMATIC Nové Mesto nad Váhom
− BELVE s.r.o. Stará Turá − výroba bicyklov CTM
− Cityfarma Stará Turá
− PreVak Stará Turá
− www.allforum.sk Stránka pre všetkých
− Yadrobike Stará Turá
Celú výsledkovú listinu a propozície na 22. ročník nájdete na www.kstst.sk.

Ing. Július Eisele, predseda KST Stará Turá

E�te o skautingu...
V septembrovom čísle sme uverejnili dva články o skaut−

skom hnutí od Ing. Milana Ježu − Skauting (str. 13) a Skauti
v Starej Turej (str. 14) ako veľmi zaujímavú a málo známu
súčasť našej histórie. K osobným spomienkam autora pripá−
jame niekoľko vzácnych fotografií z jeho osobného archívu.

J.M.

Výlet pod štúrovou skalou

Pamiatka z tábora na Bradle

Účastníci divadelnej hry Sen slovenských sirôt

Poľná kuchyna na Javorine
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Ako prvé si zmerali v tréningových stret−
nutiach svoje sily v piatok 15.8.2008 ka−
detky a staršie žiačky s družstvom Aritma
Praha.

V dňoch 18.−22.8.2008 sa tri družstvá
/žiačky, mladšie žiačky a staršie mini/ vy−
brali do Piešťan na kondičné sústredenie,
kde v dvojfázových tréningoch naberali
fyzické sily na brehu Váhu, lesoparku a
techniku cibrili v telocvični. Výborné uby−
tovanie a stravu im poskytol penzión Be−
nátky.

Staršie mini zohrali v sobotu 23.8.2008
tréningové stretnutia s Kyjovom a Kroměří−
žom v Kyjove, v stredu 27.8.2008 si zahrali
mladšie mini doma zo staršími mini z Brati−
slavy.

Posledný augustový víkend začali her−
nú prípravu na novú súťaž aj družstvá žia−
čok a mladších mini na turnajoch.

Žiačky štartoval i v dňoch 28. −
30.8.2008 za účasti troch domácich druž−
stiev z Maďarska, po jednom družstve z
Talianska, Chorvátska a Slovenska na sil−
no obsadenom medzinárodnom turnaji v
Budapešti.

Naše družstvo bolo zaradené do silnej
trojčlennej skupiny, v ktorej hneď v úvod−
nom stretnutí narazilo na domáce Vasas
Csata a prehralo 47:83. Aj Chorvátky z Dub−
ravy boli nad sily našich hráčok a prehrali
s nimi už tesnejším rozdielom 66:83. Po
dvoch prehrách v trojčlennej skupine diev−
čatá skončili na treťom mieste. Na naše
zvyklosti nie moc rozumný systém turnaja
tým pádom vyradil naše hráčky z bojov o
medaily a tak zostala možnosť hrať len o 5.
miesto. V dvoch stretnutiach s tretím druž−
stvom druhej skupiny BEAC /Maďarsko/ už
naše hráčky jasne vyhrali 83:33 a 77:30 a
obsadili tak 5. miesto.

Toto umiestnenie v prvom prípravnom
turnaji sezóny síce neznamená neúspech,
ale trénerská dvojica Václavek – Mináre−
chová určite získala kopu nových poznat−
kov, ktoré využije v ďalšej príprave.

Mladšie mini začali turnaj o deň neskôr.
V termíne 29. − 31.8.2008, usporiadal MBK
turnaj pre túto najmladšiu kategóriu.. Z pô−
vodne 7 prihlásených družstiev pricesto−
valo len päť, z toho dve si doplnili káder
staršími hráčkami. Preto sa najskôr hralo
v jednej skupine každý s každým, potom
sa družstvá rozdelili do dvoch kategórií,
ročník narodenia 1997 a 1998. V prvej
kategórii boli lepšie dievčatá z Kroměříža
pred Piešťanmi, v druhej kategórii si pr−
venstvo odniesli dievčatá z Nitry pred Žďá−
rom nad Sázavou a naším družstvom.

Výsledky: základná skupina − Stará
Turá – Piešťany 43:59, Kroměříž 21:85,

Nitra 33:42, Žďár 50:49. Skupina roč.
nar. 1998 − Žďár 27:56, Nitra 39:55.

V dňoch 5.−7.9.2008 sa družstvá bas−
ketbalistiek zúčastnili na troch turnajoch,
v ktorých získali jedno druhé, tretie a pia−
te miesto.

Ženy hrali na turnaji v Kralupoch, kde
medziiným narazili aj na prvoligové celky
z Kralúp /ČR/ a Chemnitzu /Nemecko/, s
ktorými vysoko prehrali, ale ďalším druž−
stvám z Čiech boli vyrovnanejším partne−
rom.

Po výsledkoch Stará Turá – Kralupy
38:104, Chemnitz 30:98, Toužim 55:71 a
Nusle 60:83 skončili na piatom mieste za
účasti piatich družstiev.

Mladšie žiačky štartovali na turnaji v
Kyjove.

Výsledky: Stará Turá − Žďár n.S. 28:33,
Kyjov 73:20, Valosun Brno 63:32, Olomo−
uc 63:22, Lipník 51:27 a Ganbrinus Brno
37:48. S prvými dvomi celkami zohrali vy−
rovnané stretnutia, ďalších súperov hlad−
ko porazili, čím si zabezpečili tretie miesto
zo siedmich družstiev. V najlepšej päťke
turnaja bola vyhodnotená K. Čelešová.

Žiačky sa predstavili na domácom tur−
naji spolu z ďalšími siedmimi družstvami.
Skupinu hladko vyhrali zo súpermi z Nitry
108:24, Kyjova 104:43 a Banskej Bystrice
63:55. V semifinále porazili Kralupy n.Vlt.
67:49 a vo finále podľahli Cassovii Košice
42:60 čím obsadili pekné druhé miesto za
Cassoviou a pred Banskou Bystricou a
Kralupami. V najlepšej päťke boli vyhod−
notené B. Krajčušková a A. Potúčková.

Aj druhý turnaj ktorý sme usporiadali,
predtým mladšie mini, hodnotili účastníci
po organizačnej aj športovej stránke opäť
veľmi dobre.

 Staršie žiačky sa zúčastnili medzinárod−
ného basketbalového turnaja v Seredi v
dňoch 13.−15.9.2008. Náš klub reprezento−
vali prakticky o rok mladšie dievčatá a tak
získavali skúsenosti od starších a kvalitnej−
ších súperiek. I napriek tomu, že nevyhrali
ani jedno stretnutie, ich účasť splnila očaká−
vanie trénerov, nakoľko polovicu, alebo v
niektorých stretnutiach aj tri štvrtiny doká−
zali byť vyrovnaným partnerom vyspelejším
kolektívom.

Výsledky nášho družstva:
MBK Stará Turá – Poprad 50:75, Lúky

Bratislava 68:81, Ružomberok 66:93,
Kroměříž 54:68, Sereď 55:72. Družstvo
skončilo na 6.mieste.

Víťazom sa stalo družstvo Serede pred
Kroměřížom a Ružomberkom.

V druhej najlepšej päťke bola vyhod−
notená B. Krajčušková.

 Milan Šustík MBK Stará Turá

Začala aj herná príprava na sezónuHasiči z Drgoňovej Doliny
obhájili prvenstvo v Hasičskej lige

V nedeľu 7.9.2008 sa konalo na futbalovom štadióne v
Závode vyvrcholenie 9. ročníka Hasičskej ligy 2008, ktorej
sa tento rok zúčastnili družstvá z okresov Senica, Skalica,
Myjava a Nové Mesto nad Váhom v kategórii mužov a žien.
Liga pozostávala z 11 súťaží, ktoré organizovali väčšinou jed−
notliví účastníci ligy, a finálovej súťaže v Závode podľa plat−
ných pravidiel DPO SR. Konečné poradie ligy bolo určené
ako súčet 7 najlepších časov z jednotlivých súťažných kôl a
lepšieho času z dvoch pokusov vo finále. Pred pretekmi v
Závode bolo poradie na prvých miestach v oboch kategóriách
veľmi tesné, keď v kategórii mužov viedla Senica o 0,19 s
pred Drgoňovou Dolinou a v kategórii žien tak isto Senica

pred družstvom Kútov o 1,22 s. Družstvá štartovali podľa
abecedy, takže ako prví nastúpili v kategórii mužov k svojmu
pokusu hasiči z Drgoňovej Doliny a časom 18,85 s na ná−
strekové terče zaútočili na celkové prvenstvo. Avšak Senica
vo svojom prvom pokuse dosiahla čas 18,89 s a tým si udr−
žiavala stále celkové prvé miesto. V druhom pokuse sa Dr−
goňova Dolina dokázala ešte zlepšiť na 18,45 s, a keďže
družstvo zo Senice dosiahlo čas 19,07 s, víťazom finále a aj
celej ligy sa stali hasiči z Drgoňovej Doliny po tretí raz za
sebou, keď ich náskok bol len 0,25 s pri celkovom súčte
časov 156,00 s! Ich víťazstvo je zaslúžené, keď z celkového
počtu dvanástich súťaží Drgonári vyhrali sedem. Tuhý boj
bol aj o tretie miesto, ktoré napokon získali hasiči z Kútov
pred Jablonicou, Moravským Svätým Jánom a Podbrančom
Horná Dolina. Podobne dramatický priebeh malo i finále žen−
skej kategórie, kde napokon triumfovali hasičky z Kútov pred

Senicou a Sobotišťom. Na záver svoje umenie predviedlo i
družstvo zložené zo zúčastnených rozhodcov a funkcionárov,
ktorých čas niečo cez 24 s ukázal, že by ešte mohli v niekto−
rých prípadoch konkurovať súťažiacim. Bol to prvý ročník, v
ktorom sa všetky súťaže uskutočnili podľa nových pravidiel a
bolo vidieť ešte rezervy. Avšak s pribúdajúcimi kolami sa druž−
stvá zlepšovali, čo bolo vidieť najmä na finále v Závode, kde
viaceré dosiahli svoje tohtoročné najlepšie časy. To je prísľub
do ďalšieho jubilejného 10. ročníka, v ktorom sa určite rozšíri
počet družstiev bojujúcich o prvenstvo v lige. Víťazom Hasič−
skej ligy blahoželáme a do nového ročníka ligy prajeme, nech
im rozvaha, rýchlosť, presnosť a zodpovednosť natrénovaná
na súťažiach pomáha pri zachraňovaní životov a ochrane ma−
jetku nielen pri požiaroch, ale aj pri povodniach, či iných živel−
ných pohromách.                            I.D. (foto− archív DHZ)

Hasiči z Drgoňovej Doliny útočia...

Šťastní obhajcovia prvenstva


