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Dôle�itý november
Obdobie po „dušičkách“ sa veľmi rýchle „preklopí“ do

času vianočného. Ten predvianočný už máme od októbra
a podľa reklám na snehové frézy bude tuhá zima, hoci
prvé novembrové dni tomu nenasvedčujú... Tento novem−
ber je však najdôležitejší z tých predchádzajúcich za po−
sledné tri roky! Tohtoročný maratón návštev volebných
miestností končíme tými najdôležitejšími – voľbami „hlavy“
mesta a trinástich poslancov mestského zastupiteľstva nášho
mesta. V čísle sa vám predstavujú – kandidáti na primáto−
ra tým, čo chcú pre mesto urobiť, poslanci aspoň základ−
nými údajmi. Z „ponuky“ však nevynímajte seba! Ste tí,
ktorí nielen rozhodnú, ale ste veľmi dôležitou, dovolím si
tvrdiť, že najdôležitejšou súčasťou ...Bez vás, obyvateľov,
by totiž nebolo mesto a nebolo by treba tých, ktorí sa
uchádzajú o vašu priazeň. Záujem o veci verejné by ste
však nemali preukazovať iba účasťou na týchto voľbách,
ale zaujímať sa celé budúce štyri roky o dianie v meste.
Žiadne vedenie mesta a žiadne mestské zastupiteľstvo
nemôže neprijať spoluprácu s občanmi, ich konštruktívne
rady i kritiku − veď tá obyčajne posúva veci dopredu. Ko−
munálne voľby sú dôležité aj preto, že samospráva je prvá
„na rane“ pri problémoch občana, Bratislava je niekedy
dôležitá, ale je „veľmi ďaleko“... Novembrové číslo dostá−
vate nezvykle neskoro − je to z dôvodu oficiálnej volebnej
kampane, ktorá začína dnes, 10.11.2010. Šťastnú ruku a
príjemný november!                                             J. M.

27. november- Komunálne voľby
Volebné miestnosti sú otvorené

od 7.00 do 20.00 h!!!

Monografiu Stará Turá− naše mesto
pripravujeme pod vianočný stromček!
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Ocenenie pre Starú Turú
Dňa 30. septembra 2010 sa za bohatej účasti zástupcov

miest a obcí v Banskej Bystrici konala konferencia Samo−
správa a separovaný zber – BUDÚCNOSŤ FINANCOVA−
NIA SEPAROVANÉHO ZBERU V MESTÁCH A OBCIACH
NA SLOVENSKU. Konferencia sa konala pod záštitou Minis−
terstva hospodárstva a výstavby SR. Organizátori konfe−
rencie, oprávnená organizácia ENVI – PAK , ktorá ponúka
mestám a obciam pomoc v podobe priamej finančnej podpo−
ry separovaného zberu odpadov a Slovenské priemyselné
združenie pre obaly a životné prostredie SLICPEN, na kon−
ferencii zároveň vyhlásili výsledky súťaže o najlepšie sepa−
rujúce mestá a obce.

Do systému podpory separovaného zberu v miestnych
samosprávach, ktorý prevádzkuje ENVI – PAK je zapoje−
ných viac ako 600 obcí. Ocenenia boli udelené v ôsmych
kategóriách a hlavná cena. Mestu STARÁ TURÁ bolo udele−
né ocenenie za najlepšie vybudovanú infraštruktúru separo−
vaného zberu, súčasťou ktorého bola i odmena vo výške
1000 eur. Získaná finančná odmena bude použitá na ďalšie
zlepšovanie infraštruktúry.

Ocenenie je uznaním i odmenou za výsledky našej spo−
ločnej práce v oblasti separovaného zberu ale i motiváciou
pre budúce obdobie. I touto cestou je potrebné vysloviť po−
ďakovanie všetkým, ktorí realizujú činnosti separácie vráta−
ne občanov, ale tiež všetkým podporovateľom projektov ale−
bo rozbehnutej realizácie. Naše mesto je v separácii odpa−
dov krok pred ostatnými obcami a mestami. Od minulého
roku po zrealizovaní projektu separujeme medzi prvými na
Slovensku biologický odpad. Táto skutočnosť i ocenenie ale
neznamenajú, že v separovaní nemáme všetci čo naprávať
a zlepšovať. Prispením nás všetkých urobíme prostredie, v
ktorom náš život žijeme krajšie a zdravšie.

Mgr. Ján Tomeš, zástupca primátorky mesta

Dňa 21.10. 2010 sa uskutočnilo XXX−
VII. zasadnutie MsZ, ktoré otvorila pri−
mátorka mesta Ing. Anna Halinárová o
15,00 hod.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na ve−
domie správu z kontroly uznesení prija−
tých na XXXVI. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových
záležitostiach MsZ schválilo:

− žiadosť pani Jany Zichovej, bytom
Bratislava a pána Miroslava Durca, by−
tom Stará Turá, o odkúpenie časti po−
zemku;

− výsledky verejnej obchodnej súťaže
na odpredaj nehnuteľností – pozemkov
nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne
v Starej Turej, víťazom ktorej sa stala
firma Elster s.r.o. Stará Turá.

Nebola schválená žiadosť pána Júliu−
sa Szekfüho a manž. Aleny, bytom Sta−
rá Turá o odkúpenie časti pozemku pri
rodinnom dome.

Poslanci schválili návrh zmeny roz−
počtu m.p.o. Technické služby Stará
Turá na rok 2010.

V rámci rokovania o návrhoch pred−
bežných rozpočtov na rok 2011 vzalo
mestské zastupiteľstvo na vedomie roz−
počet m.p.o. Technické služby, s pripo−
mienkami vzalo na vedomie rozpočet m.
p. o. DK Javorina a rozpočet mesta Sta−
rá Turá.

V závere zasadnutia bol prerokova−
ný a schválený materiál„Návrh zápisu
textu do kroniky mesta Stará Turá“.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V rámci operačního programu
Program cezhraničnej spolupráce Slo−
venská republika – Česká republika
2007 – 2013 spolupracují Kunovice se
slovenským městem Stará Turá na pro−
jektu nazvaném Zlepšenie služieb ces−

tovného ruchu Slovensko – moravské−
ho pomedzia. Díky tomuto projektu byla
Kunovicím − kromě jiných aktivit −
umožněna také rekonstrukce objektů

Slovácké búdy a Slováckého sklípku
nacházejících se v ulici V Pastouškách.

Slovácká búda byla v roce 1972 po−
stavena svépomocí členy tehdejšího
Slováckého krůžku, který v Kunovicích
působil. Ve Slovácké búdě bude na−

příště umístěna expozi−
ce připomínající historii
někdejších podomních
prodejců: kunovských
handrláků a sloven−
ských hauzírerů.

Zmíněný projekt, z
něhož byly oba objek−
ty obnoveny je spolufi−
nancován z fondu
Evropského regionální−
ho rozvoje a celkové
náklady na rekonstruk−
ci obou objektů včetně
vybavení interiérů dosa−
hují téměř 9 870 000
Kč, město Kunovice se

podílí na pokrytí uvedených nákladů
částkou 1 500 000 Kč.

Tlačová správa města Kunovice,
 vybral J. M.

Slavnostní otevření Slovácké búdy
a vinného sklípku

Je to sklo, či nie je to sklo?
Na obrázku, ktorý má trošku zní−

ženú kvalitu, je vidieť jeden z kontaj−
nerov, ktoré sú rozmiestnené v na−
šom meste a sú určené na separáciu
odpadu, aby sa na skládky dostalo
čo najmenej odpadu. Tento kontajner
sa nachádza na cintoríne na Husit−
skej ceste (v dolnej časti cintorína pri
železnici) a je určený na separáciu
skla.

Náš zámer, keď sme tento kontaj−
ner umiestnili na toto miesto bol, aby
občania, ktorí chodia za svojimi zo−
snulými, nemuseli s odpadom chodiť
do vrchnej časti cintorína. Skrátka
chceli sme tak uľahčiť občanom.

Len nevieme prečo občania (sa−
mozrejme nie všetci) chcú na oplátku
sťažiť prácu nám.                    TSST

Členovia prípravného výboru slávností na Javorine si aj v
našom meste kyticou kvetov k pamätníku padlým v 1. sve−
tovej vojne pripomenuli vznik prvej ČSR.                  J. M.
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Haiku
Rôznou rýchlosťou
plynie čas, každému však
tiká rovnako.

Kalendárium
Josef Bodlák (4.2.1883 Březnice, ČR − 13.11.1960

Myjava), projektant žel.tratí. Manželka Mária, rod. Kýš−
ková zo St. Turej. Maturoval na Gymn. v Čes. Budejo−
viciach a absol. c.k. ČVUT v Prahe. Od r.1912 staval
železnice v Bosne, v r.1914 − 18 ako vojak staval ces−
ty. Po vojne pracoval u ČSD, trasoval i železnicu Ve−
selí n. Moravou − Nové Mesto n. Váhom. Od jeho úmr−
tia uplynulo 50 rokov.

Ján Pavel Drobný (24.6.1880 Turá Lúka −
27.11.1930 Bratislava), ev. kňaz, národovec, spisova−
teľ. Študoval na Gymnáziu v Skalici, teológiu v Brati−
slave, vysvätený r.1902. Od r. 1913 do 1925 farár na
St. Turej. Zaslúžil sa o výstavbu mešť. školy, vymohol
„Rezbársku školu“, po vzniku ČSR zorgan. miestnu Slov.
nár. radu, oživoval miestne kultúrne spolky. Od jeho
úmrtia uplynulo 80 rokov.

Eleonóra Hlubocká (25.5.1913 Stará Turá −
23.11.1945 Bratislava, teles. pozostatky v rodisku), vlas−
tenka, zdrav. sestra v SNP a v Čs. armád. zbore gen.
L. Svobodu, otec kachliar Jozef Hlubocký, brat rezbár
Ján Hlubocký. Vzdelávala sa na Ženevskej klinike vo
Švajčiarsku. V boj. službe ťažko ochorela. Bola nositeľ−
ka viacerých vys. voj. vyznamenaní. Je tomu 65 rokov
čo zomrela.

Hermína Miloslava Moštenanová (8.11.1845 Stre−
kov − 21.11.1933 Stará Turá), vlastenka, sociálna pra−
covníčka, literátka, sesternica Kristíny Royovej. Bez
možnosti vzdelania prepracov. sa vlastnou húževna−
tosťou. Opatrovala chorých. Zakladala Živenu. Tam ju
poverili org. prác domác. výšivkáriek. Pracovala pre K.
Royovú, napísala o nej životopis. Od jej narodenia
uplynulo 165 rokov.

Ján Obetko (28.11.1885 Uhrovec − 10.12.1972 Bra−
tislava), pedagóg, vydávateľ, verejný činiteľ, otec Gustáv,
matka Anna, rod. Grünwaldová. Štúdiá na Učit. ústave
v Šoproni. Učiteľ o. i. v r.1913 − 16 v Starej Turej na
Dúbrave i s manželkou, neskôr škol. inšpektor. Rozví−
jal osvetovo−pedagog. činnosť, zriaďoval nové školy,
písal pedagogické články. Od jeho narodenia uplynu−
lo 125 rokov.

Alfonz Ščepko (16.11.1910 Podolie n. Dudváhom
− 17.4.1980 Stará Turá), starotur. rk. kňaz, dekan.
Maturoval na Gymn. v NMnV, teológ. študium na Vys.
bohoslov. škole v Trnave, Prahe a Olomouci, r.1934
vysvät. za kňaza. Od r. 1938 na St. Turej kaplán,
potom dekan novomest. dištriktu. Venoval sa mláde−
ži, rozvíjal, ekuménu, inov. chrám, vybud. novú faru.
Narodil sa pred sto rokmi.

Gustáv Rumánek

Po�ta oznamuje
Na pošte Stará Turá sa od 1.11.2010 zmenili hodi−

ny pre verejnosť. Pošta Stará Turá je od 1.11 2010
otvorená:

pondelok až piatok od 7:30 h do 17:30 h
a v sobotu od 7:30 h do 9:30 h

Dňa 20.9.2010 Dom kultúry Javorina
Stará Turá spolu s Národnou transfúz−
nou službou SR pracovisko Trenčín,
uskutočnili opäť mobilný odber krvi od
dobrovoľných darcov. Takýto odber dar−
covia krvi vítajú, nemusia cestovať do
Trenčína. Keď však treba, mnohí sú
ochotní prísť i tam, keď treba súrne. V
mesiaci august som sa v nemocnici stretol
s našim občanom Starej Turej Jánom
Puškárom, dlhoročným darcom, ktorý bol
na pozvanie ochotný i tam ísť darovať
najvzácnejšiu tekutinu aká existuje – krv.

Po vyšetrení dar−
cov, v uvedený deň
darovali krv títo darco−
via: Gabriela Miklášo−
vá, Alena Tučková,
Marek Augustín, Zuza−
na Stančíková, Slávka
Lukáčová, Peter Huč−
ko, Róbert Vdoviak,
Martin Malárik, Lukáš
Adámek, Janka Čer−
máková, Michal Gaš−
par, Andrej Maron,
Ivan Jakubec, Viera
Sabršulová, Božena
Holincová, Barbora
Bunová, Martin Rohá−
ček, Branislav Nižňan−

ský, Lucia Valenčíková, Martin Beno, Ja−
roslav Mockovčiak, Jana Bulíková, Anton
Fecko, Ľubomír Gašparík, Barbora Belá−
ková, Veronika Ušiaková, Mgr. Andrea
Borovská, Adriana Ušiaková, Zlata Ro−
háčková, Július Frno, Iveta Benová, Ivan
Krúpa.

Uvedeným darcom a taktiež i tým,
ktorí po vyšetrení nemohli v uvedený deň
krv) darovať, patrí úprimné poďakova−
nie. Poďakovanie patrí i organizátorom
odberu.

Viliam Solovič, foto: L. Grambal

Odber krvi...

Stará Turá společně se svým part−
nerským městem Kunovice spolupra−
cuje na projektu s názvem „Zlepše−
nie služieb cestovného ruchu sloven−
sko−moravského pomedzia“, který pro−
bíhá v rámci operačního programu
Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika − Česká republi−
ka 2007 – 2013.

Díky zapojení se do projektu bude
probíhat ve Staré Turé rekonstrukce
Domu kultury Javorina a v Kunovi−
cích již proběhla rekonstrukce Slovác−
ké búdy a Slováckého sklípku. Práce
na objektech na české straně finišují
a již brzy zde zavítají první místní fol−
klorní soubory, aby je pokřtili zpěvem
a tancem, typickým pro náš slovácký
kraj.

Věříme, že jim budou dobře slou−
žit a naleznou zde své zázemí.

Místostarostka města oficiálně pře−
dala v sobotu 25. září v rámci Hodů s
právem 2010 Slováckou búdu „do
rukou folkloru“ se slovy:

„Dneska vám opravenú Slováckú
búdu předám. Vaši prarodiče a rodi−
če tady tancovali a veselili sa. Aj vy
sa tu radujte a veselte.“

Než chase rekonstruovanou búdu
a sklípek předala, tak s ní vyjednáva−
la, aby si objektů vážili, opatrovali je
a slušně se v nich chovali. „Chaso,
Slovácká búda aj sklépek sú vaše.“

Doufáme, že k nám zavítají také
soubory ze Staré Turé, abychom na−
vázali na naši dosavadní spoluprá−
ci, ať už na Jízdě králů nebo na Ško−
le lidových tanců.

Touto cestou bychom jim chtěli
ještě jednou poděkovat.

Jsme rádi, že měřili  cestu až k
nám a bavili tak během květnového
víkendu návštěvníky tradiční Jízdy
králů, a to po oba dva dny.

O sobotě by velmi rád vypravo−
val dlouholetý folklorista, rodák z Ku−
novic, pan Slávek Štěrba, kterého
natolik oslovil Podjavorinský orches−
ter ľudových nástrojov (zkráceně Po−
ľun), že s nimi strávil nějakou dobu
v šatně a vyprosil si také soukromý
koncert v podobě několika písní.

V neděli mezi našimi kunovský−
mi soubory vynikal také dívčí sou−
bor působící pod ZUŠ Stará Turá,
ĽH Čančatá, díky kterým tradiční
písně podjavořinského kraje zněly
po celém náměstí.

Na každoroční Škole lidových
tanců se na programu podílely také
lektorky ze Základní umělecké ško−
ly ze Staré Turé, které za dopro−
vodu děvčat z  ĽH Čančatá vyučo−
valy tance z moravsko−slovenské−
ho pomezí.

Kristýna Juřičková, manažerka
přeshraniční spolupráce

Ozvěny z Kunovic
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Kandidáti pre voľbu primátora
mesta Stará Turá

Mestská volebná komisia v Starej Turej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Radovan AMMER, MUDr. 54 r., lekár, nezávislý kandidát

2. Leopold BARSZCZ, PharmDr. 50 r., farmaceut, Slovenská demokratická a kresťanská únia − Demokratická strana,

Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita

3. Ján KIŠŠ, Ing. 60 r., ekonóm, SMER − sociálna demokracia

4. Jozef NEŠŤÁK, Ing. 40 r., SZČO, Slobodné Fórum

1. Radovan AMMER, MUDr.
54 r., lekár, nezávislý kandidát

Važení spoluobčania, čo v prípade,
keď mi vyslovíte dôveru:

V prvom rade a bez obáv môžem sľú−
biť, že na prácu som zvyknutý a budem k
svojej novej práci pristupovať zodpovedne
a citlivo s využitím svojich skúseností s prá−
cou s ľuďmi a pre ľudí. Viem a budem spo−
lupracovať s každým a za každej okolnosti
bez osobných pocitov, načúvať hlasom

občanov − voličov a poslancov mestského zastupiteľstva, konať

po dôkladnom zvážení problému, nie osobne a egoisticky, ale
spoločne a v prospech nášho mesta. Viem byť a budem realista.
Za 12 rokov pôsobenia ako poslanec Mestského zastupiteľstva
dokážem zhodnotiť, na čo toto mesto má a bude mať, mohlo mať
a nemá. Bude mojou povinnosťou nadviazať a pozitívne rozvíjať
to dobré, čo bolo v tomto meste vytvorené.

Vážení spoluobčania uviedol som len časť zásad, ktorými
sa chcem a budem riadiť v svojej práci. Ku všetkému sú po−
trebné prostriedky, ale i dôvera, podpora a spolupráca. Pri
vyslovení Vašej dôvery budem čo najlepšie obhajovať záujmy
mesta a vykonám maximum pre jeho prosperitu a spokojnejší
život občanov.

2. Leopold BARSZCZ, PharmDr.
50 r., farmaceut, Slovenská demokratic−
ká a kresťanská únia − Demokratická stra−
na, Kresťanskodemokratické hnutie, Slo−
boda a Solidarita

Volám sa Leopold Barszcz a kandi−
datúru na primátora Starej Turej som pri−
jal po zodpovednej a zrelej úvahe. V prí−
pade úspechu vo voľbách bude mojim
cieľom zaviesť do aktivít nášho mesta
viac systémovej práce, podstatne väčšiu

orientáciu na občana a nie na úradníka.
Napriek tomu, že nezastávam žiadnu verejnú funkciu, po−

važujem to za svoju výhodu. Dokážem sa pozerať na problé−
my očami občana, nie som nikomu zaviazaný a moje rozhodo−
vanie môže byť o to slobodnejšie. Poznám naše mesto, som
rodený Turanec s hlbokými koreňmi v našom meste.

Pozitívne zmeny v našom meste neprinesie jeden človek.
Akýkoľvek primátor potrebuje oporu medzi poslancami mest−
ského zastupiteľstva. Zostavil som preto tím kvalitných ľudí,
ktorí sa vzájomne dopĺňajú a detailne poznajú oblasti, v kto−
rých sa pohybujú.

S mojim tímom pred Vás predstupujem s nasledovným zá−
väzkom občanom nášho mesta:

Môj záväzok občanom Starej Turej – programové priority
1. OTVORÍME MESTSKÝ ÚRAD OBČANOM
a. zriadime klientske centrum na MsÚ

b. zreorganizujeme odbor výstavby a rozbehneme výstavbu
nových bytov

c. znížime počet úradníkov minimálne o 10 %
d. zrušíme jednu z troch platených funkcií vo vedení mesta
2. ZLEPŠÍME SOCIÁLNE SLUŽBY
a. skvalitníme a rozšírime opatrovateľskú službu vrátane pre−

pravnej služby a rozvozu stravy
b. budeme spolupracovať s cirkvami v meste pri zabezpe−

čovaní domácej opatery
c. zabezpečíme dostatok miest pre umiestnenie detí v ma−

terskej škole
3. SPOLU ZA ZELENÉ A MLADÉ MESTO
a. vybudujeme každý rok minimálne jedno detské ihrisko
b. vytvoríme jasné pravidlá pre financovanie športu a zruší−

me poplatky na multifunkčnom ihrisku
c. zriadime korčuliarsky chodník v meste
d. zriadime v základnej škole triedy so špeciálnym zameraním
4. PODPORÍME OBČANOV MESTSKÝCH ČASTÍ
a. zabezpečíme rekonštrukciu minimálne 4 autobusových

zastávok v miestnych častiach
b. zabezpečíme výstavbu minimálne jedného detského ih−

riska
c. zabezpečíme stavebné povolenia na výstavbu kanalizá−

cie na Papradi
d. podporíme úpravu prícestných rigolov a výrez krovín v

mestských častiach
Leopold Barszcz a jeho kvalitný tím je pripravený dať Zele−

nú pre Starú Turú.

Podmienky zverejnenia kandidátov na primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
v Staroturianskom spravodajcovi stanovila mestská volebná komisia a oboznámila s nimi všetkých kandidátov.

Redakcia príspevky neupravovala.
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3. Ján KIŠŠ, Ing.
60 r., ekonóm, SMER − sociálna

demokracia
Vážení občania, priatelia,
prihováram sa  Vám ako jeden z kan−

didátov na primátora nášho mesta už po
štvrtýkrát. Volám sa Ján Kišš, som žena−
tý, mám dve deti a štyri vnúčatá. Vyštu−
doval som Vysokú školu ekonomickú  v
Bratislave a Univerzitu Mateja Bella v
Banskej Bystrici, odbor správa a riade−
nie územných celkov.

Dvanásťročné obdobie vo funkcii primátora, ktoré som ukon−
čil pred štyrmi rokmi, bolo obdobím rozvoja a premien mesta
novou bytovou výstavbou, rastom počtu pracovných  miest zís−
kaním nových investorov a rekonštrukciou infraštruktúry− hlav−
ne námestia Slobody.

V rokoch 2007− 2010 som vykonával  funkciu prednostu
Obvodného úradu v Novom Meste n/V.

Hovorí sa, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Lenže v tej
rieke za štyri roky pretieklo veľa vody a už to nie je tá, z ktorej
som vystúpil. Napriek tomu chcem poďakovať poslancom a
vedeniu mesta, že dokončili niektoré z projektov, ktoré som
mal rozbehnuté.

Na druhej strane však zisťujem, že sa akosi nedodržujú pra−
vidlá a ustanovenia príslušných zákonov aj v tomto predvoleb−
nom období. Nie je predsa možné, aby sa jednému z kandidá−
tov na primátora  za SDKÚ dávala voľnosť a jeho fotografie
viseli pomaly na každom plote 3 týždne pred začatím volebnej
kampane, kým iní zákon dodržujú. Je to charakteristické práve
pre pravicové strany. Rozprávať na mítingoch o demokracii a so

samozrejmosťou im vlastnou, princípy demokracie porušovať.
Zatiaľ máme mestské lesy, máme vlastnú výrobu tepla i keď

v predchádzajúcich 4 rokoch sa do nej nič neinvestovalo, máme
technické služby zabezpečujúce, okrem iného, odvoz odpadu
a máme budovu polikliniky .

 To je veľmi lukratívny majetok, ktorý, ak sa dostanú do ve−
denia mesta a do Mestského zastupiteľstva pravicovo oriento−
vaní poslanci a získajú väčšinu, budú sa snažiť predať tento
majetok podľa zásady, že trh vyrieši všetko. V tom prípade
dôjde ku zvýšeniu cien za teplo, k rapídnemu nárastu poplat−
kov za odvoz  komunálneho odpadu a zníženiu rozsahu a
dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Vážení občania, Vy si za pár dní vyberiete kto bude riadiť
ďalšie štyri roky naše mesto a aký smer naberie. Ak  dáte
prednosť novým, neskúseným kandidátom na primátora a po−
slancov, je to Vaša voľba. Ale potom sa nedivte.

Mojim cieľom a cieľom kandidátov na poslancov za stranu
SMER je, aby naše mesto rástlo a prosperovalo a aby ste mali
zvýšenú kvalitu života.  Aby sa rozrastalo novou bytovou vý−
stavbou a novými investíciami prinášajúcimi pracovné miesta.

Chceme riešiť požiadavku rodín s malými deťmi na rast ka−
pacít predškolských zariadení, ale

aj  nové formy starostlivosti o tých najstarších.
Chceme podporovať športové , kultúrne a iné voľnočasové

aktivity pre deti a mládež, zvýšiť atraktivitu nášho mesta v Pod−
javorinskom regióne.

K dosiahnutiu nielen týchto cieľov Vám ponúkam skúsenos−
ti a kontakty , ktoré som získal počas takmer 20 rokov môjho
pôsobenia v štátnej správe a samospráve.

Prajem Vám dobrú a múdru voľbu...
Ing. Ján Kišš

4. Jozef NEŠŤÁK, Ing.
40 r., SZČO, Slobodné Fórum

Vážení spoluobčania,
Dovoľte mi, aby som Vám niekoľkými

slovami vyjadril svoj postoj k mojej kan−
didatúre na primátora mesta Stará Turá.

Som Váš spoluobčan, ktorý tu žije s
Vami a nie je mi ľahostajný ďalší rozvoj
mesta podobne ako mnohým z Vás. Jed−
noducho, som staroturanec, ktorý sa tu
narodil a korene mojej rodiny spätej so

Starou Turou siahajú minimálne 300 rokov do minulosti.
Z môjho pôsobenia v komisii pre výstavbu a rozvoj mesta

mám poznatky o meste, odkiaľ pramení moja určitá predstava,
kam by sa malo naše mesto uberať.

Mojim krédom je, dať mestu jasný smer.
Nebudem Vám dávať plané sľuby, aké budete celkom určite

počuť od iných kandidátov. Dobre viem, že pri rozpočte, aké
mesto má v tejto neľahkej dobe hospodárskeho úpadku sa
sotva dokončí škola a niektoré malé projekty. Východisko, vi−

dím položiť základ do budúcnosti, či už v novom územnom
pláne a nastavením novej platformy pôsobenia mesta v kaž−
dodennej snahe prehodnocovať priority a požiadavky mesta.

Naše mesto v mnohom dlhodobo zaostalo, ale neprináleží
mi, aby som kohokoľvek kritizoval. Naopak, chcem vyzdvihnúť
skutočnosť, že za pôsobenia terajšej primátorky Ing. Halináro−
vej sa výrazne zvýšilo čerpanie finančných prostriedkov z Eu−
rofondov v prospech nášho mesta. V čom vidím jednu z priorít
na ktorej sa musí neustále pracovať.

Moja kampaň nebude ani pompézna s radou výstredností,
lebo pamätajte „nič nie je zadarmo.“ Ten kto vydá za desať,
bude pýtať tisíc. Nie som v područí žiadnej veľkej strany. Teda
nie som zaťažený jarmom, ktoré z toho vyplýva.

Záverom Vás chcem vyzvať, príďte voliť v hojnom počte, pre−
tože i to je jedna z možností, ako vyjadriť svoj názor.

S pozdravom
Ing. Jozef Nešťák, Váš kandidát na primátora mesta Stará

Turá, voľte č. 4

Zároveň kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva,
voľte č. 23

Kandidáti pre voľbu poslanca Mestského zastupiteľstva Stará Turá
Volebný obvod číslo 1

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov

1. Jaroslav Bača, Ing.,
63 r.,
konateľ spoločnosti, SZ

2. Oľga Baranová, JUDr.,
53 r., advokátka,
nezávislý kandidát

3. Leopold Barszcz,
PharmDr.,
50 r., farmaceut,
SDKÚ − DS, KDH, SaS
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4. Ján Blaško,
35 r., skladník,
KSS

5. Richard Bunčiak, Ing.,
38 r., geodet,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

6. Ľuboslav Držík, Ing.,
46 r., manažér,
nezávislý kandidát

7. Zuzana Durcová,
38 r., zdravotná sestra,
SMER

8. Ivan Durec,
46 r., SZČO,
DS

9. Slavomír Faško, Ing.,
42 r., manažér,
nezávislý kandidát

10. Juraj Gavač, Ing.,
46 r., podnikateľ,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

11. Ladislav Grambal,
60 r., invalidný dôchodca,
KSS

12. Michal Chlebík, Bc.,
23 r., študent, projektant,
nezávislý kandidát

13. Ivan Klimáček, Mgr.,
48 r., štátny zamestnanec,
nezávislý kandidát

14. Soňa Krištofíková, Mgr.,
51 r., referent pre školstvo,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

15. Radoslav Krivčík, Ing.,
33 r., manažér, SMER

Kandidát s poradovým čís−
lom 15. sa po zaregistrova−
ní kandidátnej listiny vzdal
kandidatúry.

16. Peter Krúpa, Ing.,
36 r., projektant,
SMER

17. Milan Medňanský,
47 r., SZČO,
DS

18. Lýdia Michalcová,
MUDr., 55 r., lekárka,
nezávislý kandidát

19. Emília Mikitová, Ing.,
58 r., audítorka,
SZ

20. Vladislav Mikláš,
26 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát

21. Branislav Molec,
35 r., administratívny pra−
covník,
SMER

22. Miroslav Nerád, Ing.,
45 r., manažér,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

23. Jozef Nešťák, Ing.,
40 r., SZČO,
SF

24. Martin Ozimý,
37 r., vedúci dopravy TS,
nezávislý kandidát

25. Peter Pecho, Ing.,
30 r., programátor,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

26. Vladimír Prchlík,
45 r., kurič,
SNS

27. Ján Puškár,
57 r., technik,
SMER

28. Marián Púdelka,
19 r., študent,
MOST − HÍD

29. Eva Sadloňová, MUDr.,
53 r., lekár,
nezávislý kandidát

30. Augustín Schmidl, Ing.,
56 r., strojný inžinier,
SMER
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31. Jozef Smolinský, Bc.,
55 r., obchodný riaditeľ,
DS

32. Elena Stančíková,
63 r., diplomovaná zdravot−
ná sestra,
SMER

33. Peter Škriečka, Mgr.,
30 r., manažér,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

34. Darina Tomanová,
52 r., učiteľka,
SMER

35. Eva Tomisová, Ing.,
61 r., ekonóm,
SMER

36. Janka Trúsiková,
58 r., technik,
SMER

37. Jaroslav Závadský,
53 r., montážnik,
DS

38. Miroslav Zervan,
59 r., dôchodca,
DS

39. Ján Zloch, Ing.,
64 r., strojný inžinier,
nezávislý kandidát

1. Viera Bunová,
51 r., robotníčka,
nezávislý kandidát

2. Ján Durec,
37 r., SZČO,
DS

3. Marián Ležovič, MUDr.,
56 r., lekár,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

4. Marek Mlynek,
38 r., ekonóm − hospodár,
SMER

1. Jozef Bachár,
57 r., podnikateľ,
ĽS − HZDS

2. Emília Hvožďarová,
55.r., invalidný dôchodca,
SF

3. Milan Skovajsa,
57 r., lesník,
SMER

4. Igor Slezáček, Ing.,
55 r., podnikateľ,
SDKÚ − DS, KDH, SaS

Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

Volebný obvod číslo 3
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

Marcela Hoghová, predsedníčka miestnej volebnej komisie v Starej Turej
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na november 2010

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

Streda 10. novembra 19.00 hod.
SEXY 40
USA romantická komédia o nečakanej príťažlivosti. Hrajú: Catherine
Zeta−Jones, Justin Barta, Steve Automcei... Český dabing.
Vstupné: 2,20 eura  95 min. MP od 15 rokov

Nedeľa 14. novembra 19.00 hod.
ROMÁN PRE MUŽOV
ČR. Príbeh troch súrodencov Cyrila, Bruna a Anety. Filmová adaptácia
úspešnej knihy spisovateľa Michaela Viewegha. Hrajú: M. Donutil, T.
Pauhofová, M.Vladyka…
Vstupné: 2,20 eura 110 min. MP od 15rokov

Streda 17. novemba 16.00 hod.
TOY STORY 3
USA animovaná rozprávka. Tvorcovia filmu opätovne otvárajú škatuľu
s hračkami a vťahujú divákov do nápaditého sveta hračiek. Slovenský
dabing.
Vstupné: 2,20 eura 86 min. Mládeži prístupný

Streda 24. novemba 19.00 hod.
KAJÍNEK
ČR. Tento thriller je založený na jednom z najznámejších kriminálnych
a justičných prípadov v ČR.Hrajú: Konstantin Lavronenko, Vladimír Dlo−
uhý, Boguslav Linda, Michal Dlouhý…
Vstupné: 2 eura 115 min. MP od 15 rokov

Nedeľa 28. novemba 16.00 hod.
Shrek: Zvonec a koniec
USA animovaná rodinná rozprávka. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,20 eura 100 min. Mládeži prístupný

17. decembra 2010 o 19,00 hodine vianočný koncert dychovej hudby
GLÓRIA. Hosť programu: Franta Uher.

Dom kultúry Javorina organizuje kurz paličkovanej čipky, v ktorom sa
naučíte základy paličkovania. Kurz obsahuje 20 vyučovacích hodín, po−
platok 20,− eur

Záujemci na jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekretariáte
DK Javorina, alebo telefonicky na čísle 776 3366.

Gratulujeme Mgr. Ivanovi Valentovi
Dňa 28.11.2010 sa dožíva náš bývalý spoluobčan, učiteľ

hudby, hudobný skladateľ, Mgr. Ivan VALENTA sedemdesiat
rokov. Jubilantovi, vzácnemu človeku, k narodeninám blahože−
lajú priatelia, blízki i známi nielen z nášho mesta a kopaníc, ale
aj z kruhov čitateľov nášho časopisu, ku ktorým sa srdečne pri−
pája aj celá naša redakcia. Zo srdca mu všetci prajeme mnoho
zdravia, pohody a spokojnosti v rodinnom kruhu, invenciu a
šťastie v tvorivej práci a veľa Božieho požehmania!

Pre nedostatok miesta v časopise (voľby do orgánov samo−
správy obcí) uverejníme životopis Ivana Valentu v decembro−
vom čísle. Veľmi sa ospravedlňujeme!

Za redakčnú radu Gustáv Rumánek

Dvoranka Mari�ka
Tak sa volá malá knižka v jednoduchej väzbe, v ktorej spomína náš

rodák  Peter Pavel Uhlík na rodné mesto, vtedy ešte „starú“ Starú Turú,
na svoj dvor a „dvoranov“, na zážitky, udalosti a osobnosti, ktoré každé−
mu priblížia vtedajší život. Knižka „uzrela svetlo sveta“ 7.10.2010 a mô−
žete si ju za 4 eura zakúpiť v knižnici a v múzeu v Dome kultúry
Javorina, v klube dôchodcov a JD Slovenska (Ing. Eva Tomisová), v
INFOTURE  a  predajni kníh v Dome služieb Stará Turá.              J.M.

Blaho�eláme...
Dňa 21. októbra 2010 oslávila svoje životné jubileum
Janka SOVIŠOVÁ rod. Pagáčová,
bývalá občianka nášho mesta. Načo nudné slová o rok sme tu
znova! Veľa šťastia, more lásky, na tvári už žiadne vrásky. Život
plný slnka maj a na svet sa usmievaj.

Úprimne želajú mama, Pásztorovci a Košičárovci

Druhé celoslovenské stretnutie Fénixákov
Už po druhý rok sme sa zišli na 2. celoslovenskom stretnutí Fénixá−

kov na Remate neďaleko Handlovej. Tento zábavný ale aj poučný pobyt
trval 4 krásne dni. Tieto 4 dni sme využili naplno. Ja osobne som si našla
opäť nových kamarátov a zažila veľa dobrodružstva. Každý deň pre nás
mala ÚSpR Handlová pripravený iný program. Všade bolo vidieť pozostat−
ky po povodniach, ale všetci to znášajú statočne. V prvý deň sme sa
všetci zišli až pri večeri okrem ÚspR Snina, ktorej nastali problémy pri
cestovaní. Tí vytrvalí sme ich počkali a s radosťou privítali. Na druhý deň
sme sa ráno všetci po raňajkách vybrali vláčikom do Handlovej kde nás
čakal pán primátor, ktorý nechal pozdraviť našu pani primátorku. Pre tých
najmladších bola pripravená prehliadka u policajtov a tí ostatní sme súťažili
v meste. Potom sme sa presunuli na obed a z obeda sme šli pozrieť pána
Procnera, ktorý je známy svojim rezbárskym umením. Ako posledné nás
čakalo a privítalo CVČ Relax kde sme mali možnosť sa naučiť tancovať, tí
odvážnejší skúsili aj lezeckú stenu a tí najviac unavení sa mohli zahrať na
počítačoch. Po tomto náročnom dni sme sa navečerali a predviedli sme
svoj talent. Tretí deň nás prišli pozrieť hasiči, ktorí nám predviedli svoje
hasičské auto a čo sa nachádza v ňom. Hasičov vystriedali kynológovia
so psami a tí nám predviedli čo ich vycvičení psy vedia a dokážu. I keď
nám počasie neprialo nám to nevadilo a v pršiplášťoch sme všetko pozor−
ne sledovali. Po obede za nami prišli dievčatá, ktoré nám predviedli brušné
tance do ktorých sme sa taktiež mohli zapojiť a potom gymnastky, ktoré
nám ukázali tance so stuhou. Večer si každá ÚspR mala pripraviť program
na tému „Čo robiť keď prší“. Mne sa páčili všetky ukážky, ktoré deti
predviedli. Večer sme sa rozlúčili „rozlúčkovou“ diskotékou. Celé štyri dni
boli neuveriteľne krásne a som rada, že som sa zúčastnila a ten kto nebol
môže naozaj ľutovať. Takéto zážitky nenazbierate keď budete sedieť doma
za počítačom, ale keď sa zapojíte medzi nás. Aby som nezabudla tieto dni
nám spríjemňoval aj Patrik Herman, ktorý bol v porote MINItalentu a tak−
tiež sa zapájal do rôznych našich aktivít.

Martina Briestenská, Detská organizácia Fénix

ĎAKUJEME ZA POMOC
...ďakujeme všetkým DOBRÝM ĽUĎOM, ktorí nám poskytli finančnú

pomoc a 2 % z daní z príjmov za rok 2009 a venovali ich na liečbu nášho
synčeka – Jurka Haluzu. Jurko sa narodil 3.1.2007 ako zdravé dieťa. V 4.
mesiaci sa jeho vývin zastavil. Príčinu nepoznáme, následky stále rieši−
me. V 3. roku mu bola diagnostikovaná DMO. Tento rok sme absolvovali
niekoľko liečebných pobytov. Cvičíme BOBATH, plávame a chodíme na
hipoterapiu. Navštevujeme psychológov, logopédov... Po fyzickej stránke
urobil Jurko veľký pokrok – začal sám chodiť, ale zaostáva mentálne a
vôbec nerozpráva.

Čiastka, ktorá sa aj vďaka Vám vyzbierala nám postačila na vysnenú
liečbu v Egypte u Dr. Evy Augustínovej. Prvú liečbu sme absolvovali s
úžasnými výsledkami ( www.dr−eva−therapy.sk) Aby Jurkov vývin naďa−
lej napredoval, určite budeme musieť ešte veľa pracovať a liečebný pobyt
minimálne dva krát zopakovať.

Zvlášť by sme chceli poďakovať zlatým kolegom z fy MEDICAL, fy
LEONI, ELSTER, INJEC−
TA, p. BUŠO – Nové
Mesto nad Váhom a
mnohým ďalším ľuďom,
ktorí nám prostredníc−
tvom Nadácie ŽIVOT−
USRDO FENIX finančne
pomohli. Ďalej ďakujem
mestskej plavárni, ktorú
naplno využívame. A ne−
smieme zabudnúť na
vždy usmiate a ochotné
Janku a Renatku Masa−
rikové, ktoré s radosťou
Jurka vodia na koníku.

Ešte raz zo srdca ďa−
kuje

rodina Haluzová



Staroturiansky spravodajca č. 11 − november 2010 www.staratura.sk 9.

Naši jubilanti v mesiaci november 2010

Matričné okienkoSmútočné poďakovanie
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, za dôstojný obrad
a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našou mamou
a babičkou
Annou STANČÍKOVOU z Topoleckej,
ktorá nás navždy tíško opustila 6.9.2010 vo veku 80 rokov.
Zároveň sme si 28.9.2010 pripomenuli
39 rokov od smrti
Štefana STANČÍKA,
manžela nebohej Anny, ktorý tragicky zahynul vo veku
41 rokov. Vašu pamiatku si v srdciach zachováme.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 30. októbra uplynie 1 rok , čo nás navždy opustila
naša mama a stará mama
Daniela PRACHÁROVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti a bývalý manžel

Smútočná spomienka
Dňa 24.10.2010 uplynulo 10 rokov, čo od nás navždy
odišla naša krstná mama
Ľudmila ALUŠICOVÁ

S úctou a láskou spomína ostatná rodina

Smútočná spomienka
Zomrie ten, kto sa dostane do zabudnutia,
my nikdy nezabudneme.
Dňa 14.11.2010 si pripomenieme nedožité 100−té narode−
niny nášho otca, dedka a pradedka
Jána MICHALCA,
rodáka z Černochového vrchu.

S láskou a smútkom v srdci spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Dňa 26.11.2010 si pripomíname 8. výro−
čie, kedy nás opustil náš otec a dedko
Miroslav SLEZÁK
a dňa 16.1.2010 uplynulo 10 rokov čo nás
opustila naša mama a babička
Darinka SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spo−
mienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami

a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 11.11.2010 uplynie 1. výročie smrti, kedy nás na−
vždy opustil
Štefan PUTERA
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spo−
mienku.

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Zoslablo telo, utíchol hlas, dotĺklo srdce, zastavil sa Tvoj
čas. Ostalo temno, ako keď zhasne slnka jas, ale spo−
mienka na Teba zostane navždy v nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou manželkou, matkou, babičkou a
prababičkou
Katarínou OTIEPKOVOU,
ktorá nás navždy opustila 17.9.2010 vo veku 91 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým za dôstojnú rozlúčku, prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manžel Adam, dcéry s rodinami a ostatná smútiaca

rodina

Smútočná spomienka
Dňa 8.11.2010 si pripomenieme 20. výročie úmrtia mojej
sestry a krstnej mamy našich detí
Oľgy KLIMÁČKOVEJ rod. Gregorovej.

S láskou spomína sestra Emília s manželom
a deťmi s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 1.9.2010 sme si pripomenuli 20.výro−
čie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jána GREGORA.
Dňa 6.1.2011 si pripomenieme 21. výročie
úmrtia našej mamy, babičky a prababičky
Ľudmily GREGOROVEJ.

S láskou spomína dcéra Emília s
manželom a s deťmi s rodinami

Smútočná spomienka
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí čo je bolesť
a žiaľ. Čas hojí rany, tíši bolesť, no nikdy nedá zabudnúť.
Dňa 14. novembra 2010 si pripomíname 7. výročie smrti
nášho milovaného syna
Mirka KOSTELNÉHO
zo Starej Turej, ktorý nám odišiel vo veku 42 rokov.

S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestry Jana
a Drahomíra s celou rodinou a ostatná rodina

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Nella Kaiserová, Oliver Pecho, Timotej Michalec, Ján Drobný, Matej
Petre, Adam Vaško, Barbora Ličková, Nikolas Jurík
UZATVORILI MANŽELSTVO
František Kostka zo Starej Turej a Ivana Knápková zo Starej Turej
Peter Zámečník zo Starej Turej a Alena Dragúňová zo Starej Turej
Ján Štepanovic zo Starej Turej a Mária Bangová zo Starej Turej
Roman Pavlovič zo Starej Turej a Katarína Rodenáková zo St. Turej
Ing. Branislav Sadloň zo Starej Turej a Mária Papuláková zo St. Turej
Jaroslav Vadík zo Starej Turej a Silvia Šturmová z Trnavy
Pavol Hluchý zo Starej Turej a Lenka Lisá zo Starej Turej
Milan Ukropec zo Starej Turej a Ivana Staráčková zo Starej Turej
Juraj Illa zo Starej Turej a Cecília Kosťová z Koškoviec
ROZLÚČILI SME SA
Katarína Otiepková, Ján Majtáz, Cecília Urbančíková, Božena Antalo−
vá, Ľudmila Šurinová

70.r. − Anna ONDREJKOVÁ, Anna ŠTEFÍKOVÁ, Ilona DANIHELOVÁ,
Ján MICHALEC, Veronika KVASNICOVÁ, Mária NEMCOVÁ,
Anna DEDÍKOVÁ, Emília PUDELKOVÁ

75.r. − Mária BELKOVÁ, Alžbeta HUČKOVÁ, Oľga DURCOVÁ,
Ján CIBULKA

80.r. − Ján NÁHLIK
81.r. − Oľga BIESIKOVÁ, Eugen ELIÁŠ, Elena KOVÁROVÁ
82.r. − Ľudmila LUKÁČOVÁ, Ľudmila SADLOŇOVÁ,

Júlia MIKULCOVÁ, Gustáv BLAŠKO
83.r. − Emília GREGOROVÁ, Alžbeta LIČKOVÁ, Anna LANČARIČOVÁ
85.r. − Pavel ONDRÁŠIK, Anna ZATKALÍKOVÁ, Milan ZEMAN
86.r. − Anna MICHALCOVÁ
87.r. − Emília FILLOVÁ, Mária MEDŇANSKÁ, Mária MICHALCOVÁ,

Vlasta GAVAČOVÁ
89.r. − Božena BUNČIAKOVÁ
94.r. − Alžbeta SLAVKOVÁ 99.r. − Martin DUREC

Projekt Roháček – 100 rokov slovenskej Biblie
Projekt „100 rokov slovenskej Biblie“ zaradila Ekumenická rada cirkví

SR do programu Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010. Záme−
rom projektu je vytvorenie dôstojného pamätníka pri príležitosti 100−
ročnice prvého prekladu Biblie z pôvodných jazykov do spisovnej slo−
venčiny. V roku 1910 vyšlo v Budapešti prvé vydanie Evanjelia Sv.
Marka v preklade prof. Jozefa Roháčka (1877 – 1962). Slovenskí
veriaci si tak v roku 2010 s vďačnosťou pripomínajú 100. výročie slo−
venskej Biblie. Naši rodičia, starí rodičia a aj súčasná stredná generá−
cia duchovne „vyrástla“ na Biblii, ktorú nám tento výnimočný človek,
ako svoje životné dielo zanechal. Podľa dostupných štatistík vyplýva,
že Roháčkova Biblia bola v období 1924—1974 opakovane vydaná v
celkovom náklade 40 000 kusov. Cieľom je postaviť dôstojný pamätník
profesorovi Roháčkovi v jeho rodnom meste Stará Turá. (autori diela:
akademickí sochári Ján Šicko a Jaroslava Šicková−Fabrici), finálna ver−
zia sochy bude odliata do bronzu na podstavci zo švédskej žuly. Záštitu
nad projektom má Občianske združenie Sluha (predsedom Správnej
rady Združenia je Peter Ferík). Realizácia diela v spolupráci s mestom
Stará Turá, jeho osadenie na verejnom priestranstve v našom meste, by
sa mala uskutočniť na jar budúceho roku.      J. Markuš, upravil J.M.
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Novinky zo Z�
Október 2010 je a navždy ostane významným dňom pre

históriu školstva v našom meste. 1. októbra sme slávnostne
otvorili 4 zrekonštruované pavilóny budovy základnej školy
na Komenského ulici, v ktorých sa oficiálne začalo vyučovať
4. októbra. Informácie o tom, ako rekonštrukcia prebiehala,
ste si mohli v našom časopise prečítať. Ja vám chcem tro−
cha priblížiť, aké pocity mali naši malí žiaci. Keď sme sa ich
pýtali, či sa im škola páči, nenašli sme ani jediného, ktorý by
povedal, že sa mu nepáči. Predovšetkým sa im páčilo, že
škola je farebná a to je aj odpoveď pre niektorých spoluob−
čanov, ktorí nie sú spokojní s farebnou fasádou budovy. Deti
potrebujú veselú školu, plnú farieb. Ešte raz mi dovoľte, aby
som vynovenej škole zaželala, aby zostala dlho taká pekná
a čo najskôr sa k 4 krásnym pavilónom svojou krásou pridal
i zvyšok budovy.

20.10 a 21.10.2010 sme mali prvé rodičovské združenia
v školskom roku 2010/2011. Potešila nás pomerne vysoká
účasť rodičov. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli do školy, aby
sa dozvedeli o tom, ako sa jeho dieťa v škole správa a učí.
Som presvedčená, že tadiaľto vedie cesta k vyriešeniu mno−
hých problémov, ktoré nás trápia.

Krásny deň prežili naši tretiaci vďaka lesníckemu dňu,
ktorí im pripravili zamestnanci Lesoturu v lokalite Topolecká.
Keď som sa na nich prišla pozrieť, ani som sa ich nemusela
pýtať ako sa im tam páči. Stačil mi pohľad do rozžiarených
tváričiek a odpoveď bola jasná. Boli nadšení. Ďakujeme.

Celý október je mesiacom rodiny a školy – kedy rodičia
pripravujú pre spolužiakov svojich detí rôzne aktivity. Keď
sme túto akciu pred niekoľkými rokmi začínali, príliš sa nám
nedarilo dostať rodičov medzi deti. Sme radi, že situácia sa
zmenila a mnohí rodičia sa do akcie aktívne zapájajú.

Každoročne sa zúčastňujeme na súťaži zručnosti v No−
vom Meste nad Váhom. S potešením vám musím oznámiť,
že aj v tomto školskom roku boli naši reprezentanti výborní
a vzorne reprezentovali svoju školu. Jaroslava Petrášová
získala v oblasti informatiky 1. miesto a Daniel Durec v kate−
gória strojárstvo 2. miesto. Obidvaja sú žiakmi 9.A a pripra−
vovala ich Mgr. Jana Koštialová.

V minulom školskom roku chodili deti v rámci aktivít ŠKD
do plavárne a veľmi sa im to páčilo. Som rada, že tento
projekt, podporovaný Nadáciou Život sa podarilo obnoviť i v
tomto školskom roku.

25. októbra sme sa stretli s kolegami a kolegyňami, ktorí
sú, ako sa hovorí, na zaslúženom odpočinku, Tieto popolud−
nia opakujeme každoročne a niekedy nevieme, kto sa na ne
teší viac. My, ktorí ešte pracujeme alebo oni – dôchodcovia.
Jasné však je, že to bývajú krásne chvíle, ktoré všetkým
prinášajú radosť.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Samozrej−
me, že to svojim žiakom pripomíname, ale zároveň im zdô−
razňujeme, že starších ľudí si máme vážiť celý rok a to je
pravda, na ktorú by sme nemali zabúdať ani my, dospelí.

Anna Chmurová, riaditeľka školy

Začiatkom októbra sme usporiadali už
15. ročník turistického pochodu Pamät−
níkmi Bielych Karpát. Už tradične sa zú−
častnili aj Fénixáci z Krásna nad Kysu−
cou, Sládkovičova, Galanty, Trnovca nad
Váhom či Šale a samozrejme my domáci.

O deviatej ráno sme nastúpili do au−
tobusu a odviezli sa najskôr k partizán−
skemu pamätníku na Rohu, kde sme si
minútou ticha uctili pamiatku generála
Brunovského, ktorý zomrel v auguste
tohto roku vo veku 88 rokov. Viedol v
našom kraji počas 2. svetovej vojny par−
tizánske boje a osobne sa zúčastnil
nášho pochodu v roku 2004. Tu sme si
tiež povedali nejaké informácie na začia−
tok, niečo z histórie partizánov a o na−
šom pochode a po krátkej prestávke sme
sa vrátili naspäť k autobusom.

Potom sme sa odviezli na Veľkú Ja−
vorinu, kde sme oficiálne začali náš po−
chod. Naše kroky viedli k Dibrovovmu
pamätníku, kam sme išli po červenej tu−
ristickej značke, ktorá sa volá Cesta hr−
dinov SNP.

Postupne sme došli do cieľa našej
cesty – do bunkra vo Vetešovom jarku,
kde to už viacerí stáli účastníci poznajú.
Každý dostal pamätný list, poopekali sme
si, chvíľku posedeli, vypili čaj či varené
vínko a pobrali sa pomaly zas o kúsok
ďalej, aby sme sa autobusom mohli od−
viezť naspäť do Starej Turej. Niektorí si
po peknom dni išli oddýchnuť domov,
niektorých ešte čakala dlhá cesta do−
mov vlakom. Ako malé spestrenie si mohli
pozrieť na našej vlakovej stanici želez−
ničné múzeum, ktoré bolo príjemným
spestrením a tiež peknou bodkou za
nádherným dňom.

72 HODÍN BEZ KOMPROMISU
Tento ročník sme sa rozhodli spestriť

a urobiť zaujímavejším pre účastníkov.
Preto sme sa zapojili do projektu 72 ho−
dín bez kompromisu. Je to najväčší dob−
rovoľnícky projekt určený deťom a mla−
dým ľuďom na celom Slovensku, ktorý
im umožňuje svojou fantáziou a šikov−

nosťou zmeniť svoje okolie k lepšiemu.
Našim cieľom bolo v rámci zlepšenia

svojho okolia vyčistiť turistický chodník
od Dibrovovho pamätníka po Vetešov
jarok a potom tiež vyčistiť potok pod
bunkrom. Tento projekt sme sa rozhodli
realizovať v spolupráci s Lesoturom, s
ktorým máme dobré vzťahy už niekoľko
rokov. Pán Ivan Durec, ktorého niektorí
už možno poznali z predošlých roční−
kov, využil čas, keď sme oddychovali
počas turistiky, a porozprával nám nie−
čo o lese a jeho čistení, prečo je to po−
trebné a akým spôsobom sa vykonáva.
Tiež nám doniesol potrebné náradie ako
hrable či motyky, ktoré sme si rozobrali
a zvyšok cesty niesli sami.

Keďže sme sa zišli v hojnom počte
130 ľudí, rozdelili sme sa na dve skupi−
ny. Prvá skupina išla napred s cieľom
vyčistiť potok. Druhá skupina postupo−
vala pomalšie, pretože počas chôdze sa
snažila vyčistiť lesný chodník a všetci sa
snažili čistiť naozaj svedomito.

Po skončení prác všetci, ktorí si to
zaslúžili, dostali šatky projektu 72 hodín,
ktoré deti naozaj veľmi potešili. Našťastie
nám vyšlo aj počasie, čo nás po minu−
lom upršanom roku príjemne prekvapilo.
Ráno bolo síce trochu chladné, ale slnko
hneď zohrialo vzduch a deň bol potom
oveľa príjemnejší.

ZBIERKA SHIDA A KATE
Tiež sme mali možnosť pomôcť mla−

dej matke Shide a jej dcérke Kate. Preto
sme sa rozhodli celú sumu vyzbieranú
ako účastnícky poplatok poslať do Afriky
práve tejto rodine. V bunkri sme potom
tiež umiestnili škatuľu, kde mohli všetci
vhodiť dobrovoľný príspevok, ktorý sa
prirátal k sume z účastníckeho poplatku.
Dúfame, že svojou trochou prispejeme
na Shidine vzdelanie a pomôžeme jej tak
splniť jej sen doštudovať, aby mohla za−
robiť viac peňazí a tým zabezpečiť svoju
rodinu a zlepšiť tak ich životnú úroveň.

Petra Ištoňová
Detská organizácia Fénix Stará Turá

15. ročník pochodu znovu v znamení slnka

Pamätníkmi Bielych Karpát

BELETRIA
Pawlowská Halina: Když sob se že−

nou snídá, Steelová Danielle: Všetko má
svoj čas, Lindseyová Johanna: Ohne v
zime, Bukowski Charles: Príbehy oby−
čajného šialenstva, Holka Peter: Môj ži−
vot s Demi Moore, Pronská Jana: Hriech
prvej noci, Čengel Solčanská Mariana:
Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Dirieo−
vá Waris: Púštny kvet, Poľakov Jurij: Kráľ
dubákov

DETEKTÍVKY
Silva Daniel: Zradca, Deaver Jeffery:

Modrá sféra, Clarková Mary Higgins: Kde
si teraz?, Christie Agatha: A neostal ani
jeden, Deaver Jeffery: Tanečník

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Stoppardová Miriam: Dospievajúcim

dievčatám, Janitzkiová Ariane: 250 terá−
riových zvierat, kol.: Kniha o futbale,
Murtinger Karel: Solární energie pro váš
dům, Hojgr Radek: GPS, Perez Beto:
Zumba®, Jandourek Jan: Úvod do soci−
ológie

DETSKÁ LITERATÚRA
Brezina Thomas: Baby v akcii, Brezi−

na Thomas: Chalani a iné katastrofy,
Doskočilová Hana: Krtko a mamička,
Awdry Wilbert: Dobrodružstvá rušňa
Tomáša 2., Loderová Ludmila: O hviez−
dičkách a škriatkoch, Dale Jenny: Od−
vážna princezná

DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Cooperová Alison: Detský obrázko−

vý atlas sveta, Weglerová Monika: Tr−
pasličí králik

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Interiér našej knižnice
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Cítim spokojnosť keď viem, že vo svojom okolí poznám dobrých
ľudí. V spoločnosti o ktorej sa veľa narozpráva v negatívnom slova
zmysle, sa mi tento pocit ešte javí silnejší. Hovorím o ľuďoch, ktorí
riešia veci skutkami. Vyberú sa do víkendových nočných ulíc v
našom meste, aby pomohli niekomu kto to bude potrebovať. Ne−
hľadia na odmenu robia to „len tak“. Zdá sa vám to nepochopiteľ−
né? Áno je ťažko tomu uveriť. V našom meste zopár takých ľudí
poznám.

Premýšľal som veľa o tom, ako týchto ľudí odmeniť za všetko čo
urobili. Dlho som nevedel prísť na spôsob. Študujem popri zamest−
naní. Mal som šťastie a pri štúdiu som sa stretol so skratkou PCA.
V origináli „Person−Centred Approach“, čo môžeme preložiť, ako
„Na človeka zameraný prístup“. Podstata vychádza z teórie zná−
meho psychológa Carla Rogersa. Myslím, že netreba viac predsta−
vovať túto filozofiu, spôsob bytia. Dôležité je, že ten, kto si zažil
PCA na vlastnej koži vie, že je pre neho odmenou. Takto vlastne
vznikol nápad „darovať“ PCA Nočným havranom v Starej Turej.

Výsledkom bol projekt podporovaný Radou vlády pre prevenciu
kriminality. Táto organizácia vyčlenila zo štátneho rozpočtu balík
peňazí smerujúci na podporu kriminálno−prevenčných aktivít. Kon−
krétne na tento projekt sme získali pre naše mesto čiastku 2700 eur.
Cieľom aktivity je motivovať dobrovoľníkov. Motivovať a zároveň
rozvinúť zručnosti, ktoré pomáhajú lepšie sa orientovať vo vzťa−
hoch na ulici. Vlastne v akýchkoľvek medziľudských vzťahoch. Po
odbornej stránke aktivity zabezpečovali Prof. PhDr. Eva Sollárová,
CSc, dekanka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a PhDr. Tomáš Sollár, PhD, odborný
asistent a zástupca riaditeľa Ústavu aplikovanej psychológie UKF
Nitra. Pätnásť ľudí, ktorí participujú na verejnom živote sa zúčastni−
lo na troch víkendových workshopoch. Za pomoci trénerov, facilitá−
torov, preberali situácie, ktoré môžu v uliciach vzniknúť. Podotý−
kam, že tieto stavy sú väčšinou nepríjemné. Podľa dobrovoľníkov
sú sprevádzané nepochopením, výsmechom, občas aj nadávka−

mi. Viem si predstaviť, že efektívne fungovať v takomto prostredí je
náročné. Zážitky reprodukované účastníkmi počas workshopov, ale
hlavne po ich ukončení nasvedčovali zvládnutie vyššie spomenu−
tých statusov. Cieľ sa teda podarilo do bodky naplniť. Viem, že o
niekoľko týždňov sa budete môcť osobne stretnúť z plne fungujúci−
mi dobrovoľníkmi, ktorí sa pomaličky stávajú profesionálnymi soci−
álnymi pracovníkmi v uliciach nášho mesta.

Chcem sa poďakovať primátorke mesta, Rade vlády SR pre
prevenciu kriminality, mestu Stará Turá a Centru voľného času v
Starej Turej, že mi pomohli s realizáciou mojich zámerov.

Dušan Redaj, prevenčný pracovník MsP Stará Turá

Súťa�ili sme...
Katolícka jednota Slovenska, pobočka v Starej Turej pripravi−

la pre deti a mládež ďalšie kolo vedomostného kvízu „Ukáž čo
vieš“, ktorý sa uskutočnil v predchádzajúcich týždňoch.

Kvíz bol rozdelený do niekoľkých postupových častí, bol ur−
čený pre mladšie a staršie deti vo veku od 6 do 15 rokov, kvízu
sa zúčastnilo 30 detí. Kvíz bol pripravený pre deti hravou for−
mou, aby deti zaujal a bol pre deti prínosom. Hlavným cieľom
bolo, aby deti svoj voľný čas nevyužívali pri PC alebo televízii,
ale venovali tento čas stretnutiu s kamarátmi, častejšie si prečí−
tali zaujímavú knihu a prípravou na kvíz si rozširovali vedomosti
v oblasti histórie, kultúry, geografie a Biblie.

Všetky deti boli za snahu a účasť odmenené peknými cena−
mi, ktoré by sme nemohli pre deti zakúpiť bez finančnej pomoci,
ktorú nám poskytla Nadácia ŽIVOT.

Touto cestou chcem v mene všetkých zúčastnených detí vy−
jadriť vedeniu Nadácie ŽIVOT úprimné poďakovanie.

Mgr. JarmilaLužná, predsedníčka pobočky

PCA pre havranov
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl − 12. pokračovanie

Od r. 1922 do
r. 1962 nebola v
Starej Turej po−
stavená budova
školy pre základ−
né školstvo.
Tých 40 rokov
sa učilo okrem
bývalej meštian−
ky v štátnej ľu−
dovej škole, v

katolíckej škole a dokonca i v najstaršej evanjelickej škole. Preto sa veľmi
čakalo na postavenie novej školy. Bohužiaľ, už výber projektu bol veľmi
nešťastný. Ale honosne sa oznamovalo, že v Starej Turej bude postavená
ako prvá v Československu experimentálna pavilónová škola. Smutné
prvenstvo! Stavba školy sa neuskutočňovala podľa predpokladaného tempa.
Museli pomáhať i brigádnici. I tak sa termín otvorenia 1.9.1962 nedodržal.
Kolaudácia, ktorá bola 6.9.1962, zistila 193 závad! Napriek tomu bol odo−
vzdaný pavilón tried s 24 triedami. A to už mala škola v tomto školskom
roku 27 tried a 909 žiakov! Ako prvá bola zariadená trieda pre 1. ročník
elokovanej Strednej všeobecno vzdelávajúcej školy (SVŠ). V nej sa zača−
lo vyučovať 8.9. a v ostatných triedach od 10.9.1962. Od 15.10. do

24.10.1962 sa nevyučovalo, lebo nebola dokončená montáž kotolne. A
keď sa už začalo kúriť, tak v koncových triedach bolo sotva 10 stupňov.
Ostatné pavilóny boli skolaudované až 23.8.1963 so 112 závadami. A to
sa už prejavili i vážne nedostatky v „experimentálnom nábytku“. V škole
boli úzke chodby, ktoré nedostatočne nahrádzali šatne a boli studené. V
zime bolo chladno i v triedach, v lete pálilo do tried prudké slnko, rovné
strechy boli nekvalitné, zatekalo nimi do vnútorných priestorov a tvorili sa
plesne. Asi nikdy nepochopím, ako sa mohli nanucovať projekty budov,
ale i rodinných domov s rovnými strechami (viď „Kórea“) do takéhoto
podnebného pásma. O to viac treba oceniť učiteľov, ktorí tu učili dlhé roky,

že napriek nevyhovujúcim priestorom tu dokázali učiť s láskou a veľkým
fortieľom. Dňa 19.4.1963 si nová škola vyžiadala i obete, následkom auto−
havárie pri Boršiciach zahynuli pracovníčka školy Anna Nerádová a šofér
gen. riad. Ing. Neráda Milan Lašák, riad. školy Ivan Hargaš bol ťažko
ranený.

Šk. r. 1963/64 nie je už zachytený v kronike býv. mešt. školy ani v
kronike novej školy. Iba predpokladám, že neboli zásadné zmeny v učiteľ−
skom zbore ani v počte žiakov. Vyučovanie v novej škole bolo v rámci
možností už zabehnuté. V škole pôsobili mnohé krúžky. Osobne som
mala najradšej hádzanársky a gymnastický (chodila som tu do 8. a 9.
triedy ZDŠ a 1. roč. elokovanej triedy SVŠ) . Veľmi dobre pracovala v
škole i pionierska organizácia.

Prvý zápis v kronike novej školy začína šk. r. 1964/65, má 27 strán, a
preto vyberiem aspoň tie najzaujímavejšie udalosti. Škola mala vtedy 981
žiakov, 31 tried ZDŠ a 3 triedy SVŠ a asi 40 učiteľov. Veľké úspechy v
tomto roku mali žiaci školy pod vedením uč. Márie Bunčákovej v botanic−
kej olympiáde. Veľmi pekne pracoval spevácky súbor uč. Oľgy Baginovej.
Uč. Marta Jurášová viedla folklórny tanečný súbor, ktorý sústavne vystu−
poval pri rôznych oslavách a akadémiách, doprevádzala som ho na akor−
deóne. Významnou udalosťou bol 7. november 1964, kedy bol Starej Turej
udelený štatút mesta (s účinnosťou od 5.9.1964). Zarámovaný ho držali 4
žiačky SVŠ na pódiu Domu odborov pred odovzdaním (jednou z nich som
bola i ja, bola z toho i pekná fotka, po ktorej som dlho neúspešne pátrala

– keby sa našla, potešila by ma ešte i dnes). Veľa žiakov sa zúčastnilo
jarného upratovania školy i mesta. Pri príležitosti 20. výročia oslobodenia
Starej Turej boli na budove meštianky odhalené pamätné tabule, jedna na
pamiatku bojov I. Stalinovej brigády a druhá na pamiatku umučených
učiteľov Stanislava Hlubockého a Ondreja Chorváta. Ďalej sa žiaci úspeš−
ne zúčastnili i matematickej olympiády. Dňa 16.5.1965 prešli Starou Turou
účastníci XVIII. ročníka slávnych Pretekov mieru Berlín – Praha – Varša−
va. Žiaci školy pomáhali zdobiť ulice i povzbudzovali cyklistov. Dôležitou
udalosťou tohto roka bolo to, že v Starej Turej zmaturovali prví študenti
elokovanej SVŠ. V triedach SVŠ vyučovali interní učitelia školy: M. Slávik
(slovenčina), E. Vrablicová (ruština), A. Slezáčková (nemčina), Ing. I. Ševčík
(chémia, biológia, telocvik), J. Lány (výr. prax), A.Valachová (dejepis) a
externí učitelia: Ing. G. Rumánek (matematika) a Ing. F. Tomek (fyzika).
Osobne si myslím, že zriadenie SVŠ v Starej Turej nebol dobrý nápad.
Bola som rada, keď som už druhý ročník SVŠ mohla navštevovať v
Novom Meste n. V. v krásnej majestátnej budove, ktorá dýchala históriou,

Základná deväťročná škola (pavilónová) v Starej Turej

Žiaci školy v hre „Rozprávka pri praslici“ v r. 1962, uč. Veronika Truhlíková

Skupinová rada PO v šk. roku 1962/63, skupinová vedúca uč. E. Revayová

Prví a poslední maturanti elokovanej SVŠ v St. Turej, učitelia sprava:
J. Lány, A. Slezáčková, tr. uč. M. Slávik, A. Valachová a Ing. I. Ševčík

Učiteľský zbor ZDŠ – jún 1969
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mohla som sa pohybovať medzi študentami a nie deťmi ZDŠ. A som rada,
že ma učili také profesorské legendy, ako bol Dr. Jozef Barát, Ján Durdík
a Dalimil Konečný, ktorého sme skôr poznali pod prezývkou Bonelo, a
ktorý učil v škole ešte za prvej republiky. Posledná strana zápisu z tohto
šk. roku patrí povodni v Starej Turej. Dňa 1.7.1965 sa po krátkej búrke
Súšsky potok naplnil vodou tak, že prekrytý potok na Holubyho ulici ne−
stačil brať vodu a tiekol po uliciach SNP i terajšej Štefánikovej, vytopil veľa
pivníc (i v Dome odborov), školské budovy našťastie zasiahnuté neboli.

V šk. r. 1965/66 mala ZDŠ 31 tried a 990 žiakov. A nová škola už
nestačila! V nej bolo 25 tried, 3 triedy boli v kat. škole a 2. a 3. ročníky mali
zmennosť. V tomto roku boli zavedené rôzne nepovinné predmety a pôsobili
tu viaceré krúžky: recitačný, technický, hádzanársky, basketbalový, vý−
tvarný, rytmický, divadelný, matematický a ďalšie. Hneď na zač. šk. roka
prišlo do Starej Turej 121 žiakov, 7 učiteľov a 6 vychovávateľov z dedinky
Iža z južného Slovenska. Iža bola zatopená a skoro zničená následkom
prietrží ochranných hrádzí Dunaja. Ubytovaní boli v rôznych chatách na
Dubníku, ZDŠ im vyčlenila na vyučovanie 5 tried a staroturianske deti sa
učili v náhradných miestnostiach, ako boli šatne pri telocvični. Iba dve deti z
Iže navštevovali slovenské vyučovanie. Deti z Iže, hovoriace maďarsky,
mali šancu sa za rok, ktorý tu strávili, naučiť sa slovensky. Lenže učitelia
ich držali bokom od staroturianskych detí. Oni sami asi nevedeli slovensky,
lebo sprostredkovateľa im robil bývalý učiteľ Juraj Lenz, ktorý maďarčinu
ovládal. Chirana, mesto Stará Turá a ZDŠ urobili všetko, čo bolo v ich
možnostiach, pre uľahčenie ich ročného pobytu v Starej Turej. Aj tento rok
bol bohatý na rôzne oslavy, brigády, zbery, karnevaly, výlety, besedy a
úspechy žiakov v recitácii i v olympiádach. 15.6.1966 sa žiaci z Iže rozlúčili
so školou i Starou Turou a v pavilóne mimošk. starostlivosti bola odhalená
pamätná doska ako poďakovanie za pobyt.

V šk.r.1966/67 bolo už 34 tried, 994 žiakov a 42 učiteľov. Život školy
sa vrátil po odchode maďarskej školy do pôvodného stavu.

V nasledujúcom šk. r. 1967/68 je opäť 34 tried, ale žiakov už je 1016.
Zaviedla sa po prvýkrát trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazy−
ka. Dňa 25.10.1967 predložilo riaditeľstvo školy rade MsNV v Starej Turej
návrh na výstavbu novej školskej budovy. Navrhlo postaviť 24−triednu
školu KLASICKÉHO TYPU s jedálňou a telocvičňou v dolnej časti Starej
Turej. Priložilo k tomu i štúdiu nárastu žiakov až do r. 1974. V jarných
mesiacoch r. 1968 žiada riad. školy opravu striech školy, nebolo mu však
vyhovené. V marci 1968 vystúpili žiaci školy v rozhlasovej relácii o histórii
kraja v okolí Javoriny. Tento rok MsNV odobral škole pokusný školský
pozemok na Družstevnej ulici (oproti býv. kúpalisku), lebo ho vyčlenil na
výstavbu. Škola si potom zriadila pozemok za pavilónom tried.

Šk. r. 1968/69 sa začal za „mimoriadnej politickej situácie“. Ešte 21.7.1968
prezident Ludvík Svoboda na slávnostiach na Javorine zdôraznil okrem
iného, že i naďalej zostaneme „pevným článkom Varšavskej zmluvy“. A
ďalšie „pevné články“ náš štát presne o mesiac v noci napadli, postrieľali
veľa ľudí, obsadili na desiatky rokov a vzali nádeje na iný, slobodnejší
život. V tomto šk. roku bolo dôležité i to, že sa prešlo na 5−dňový vyučo−
vací cyklus. Žiakov bolo 1024 a 35 tried. 29.10.1968 sa v Dome odborov
konala veľká akadémia k 50. výročiu založenia Československa. Za pa−
vilónom školy, kde je jedáleň, bola pri tejto príležitosti bola zasadená lipka
– Stromček republiky. Od Ivana Valentu mám informáciu, že ju pomáhala
sadiť i jeho dcéra a od začiatku sa tejto lipke začalo hovoriť lipka slobody.
Dodnes na nej visí pamätná tabuľka. Počet žiakov a tried stále stúpa.
Tried je už 37 a žiakov 1056. Zmennosť je už neúnosná. Zúfalo sa hľadajú
ďalšie priestory. Hlavne, že sa v r.1962 musela krásna školská budova
býv. meštianky uvoľniť pre Poľnohosp. učilište! Na okrese sľúbili, že nová
škola by sa mohla postaviť až v r.1972 – 75. Prvýkrát v histórii školy
postúpila žiačka Jana Stančíková do Hviezdoslavovho Kubína.

V šk. r. 1970/71 je žiakov 1020 a tried 35. V decembri 1970 sa usku−
točnila prehliadka školy, pri ktorej sa zistilo veľa závad, ako trhliny v

murive, sadanie podláh, zlá strecha, nefungujúca kanalizácia. Bolo nevy−
hnutné tieto závady odstrániť. V máji 1971 sa škola rozlúčila so svojím
učiteľom M. Slávikom, ktorý nečakane zomrel.

V šk. r. 1971/72 sa počet žiakov i tried udržuje na rovnakej úrovni.
Riaditeľstvo školy navrhlo, aby p. Jaromírovi Soukupovi, prvému riaditeľo−
vi mešt. školy, bolo udelené čestné občianstvo Starej Turej. Odovzdali mu
ho predseda MsNV a riaditeľ ZDŠ v jeho byte v Prahe, lebo sa osláv pre
vysoký vek nemohol zúčastniť.

Šk. r. 1972/73 bol bohatý na rôzne školské aktivity ako po iné roky.
29.1.1974 sa zišla školská a kultúrna komisia, na ktorej riad. školy I.
Hargaš oznamuje, že sa POU presťahuje do N. M. n. V. a budova školy
sa prideľuje ZDŠ. (Konečne! ) Riaditeľ podal súčasne návrh na rozdelenie
školy na I. a II. ZDŠ. Po dlhých jednaniach bol návrh schválený. II. ZDŠ
začala na základe zriaďovacej listiny používať názov Základná deväťroč−
ná škola, ul. SNP a bola umiestnená v budove meštianky. I. ZDŠ zostala
v pôvodnej budove na ul. Komenského.

Táto časť seriálu je zatiaľ poslednou, ktorá sa venovala základnému
školstvu.

Dúfam, že veľa žiakov, ktorí chodili do tejto školy v spomínanom časo−
vom úseku (ale i neskôr), vďačia učiteľom za nadobudnuté vedomosti a
majú niekoľko učiteľov, na ktorých nikdy nezabudnú. Pre mňa to bola
p.uč. Marta Jurášová, ktorá ma tak veľa naučila i pre praktický život
(variť, piecť, šiť), venovala našej triede veľa voľného času i na mimoškol−
ské činnosti. Naučila ma láske k folklóru a ľudovým piesňam. A nezmaza−
teľnú stopu u mňa zanechali vynikajúce jazykárky Anna Slezáčková a
Irenka Selecká, ktorá bola i nadaná výtvarníčka a mnohé žiačky sa snažili
napodobňovať jej písmo.

Uplynulý šk. rok 2009/2010 prešiel pavilón tried rozsiahlou rekonštruk−
ciou. Verím, že tentoraz budú učitelia, žiaci i ich rodičia spokojní s vynove−
nými priestormi. Je tam umiestnený 1. stupeň ZDŠ. Dúfam, že deti budú
do svojej „lentilkovej“ školy chodiť aspoň tak rady, ako tam začala chodiť
generácia ich babičiek pred 48 rokmi.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

PRAMENE:
Kronika Základnej deväťročnej školy v Starej Turej, zväzok III.
Fotoarchív: Oľga Baginová, Anna Pavličková a autorka

Uč. zbor pred rozdelením na I. a II. ZDŠ – r. 1974

R. 1974, 31 členov uč. zboru boli bývalými žiakmi uč. Anny Slezáčkovej

Šk. r. 1962/63, hádzanársky krúžok, viedla ho uč. O.Šimovičová
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Čo sme zažili od polovice septembra do
polovice októbra 2010?

• Od 20.9. sa v CVČ rozbehla činnosť záujmo−
vých krúžkov. Otvorilo sa ich 27 a navštevujú ich
deti, mládež, rodičia i iní záujemcovia. Vedúcimi
krúžkov sú všetci traja interní pracovníci CVČ a 7
externých pracovníkov.

• V dňoch 24. − 25.9. sme sa niekoľkými aktivi−
tami zapojili do 1. celoslovenskej oslavy Dňa hra−
nia. Jednou z našich aktivít bola i literárna súťaž, v
ktorej deti mali vytvoriť ľubovoľné literárne dielko,
v ktorom by sa čo najviac krát objavilo slovo „hra“.
Víťazom sa stal Ľuboš Rybnikár z 8.B. A či jeho
práca stála za to? Skúste slová zrátať a posúďte
sami. Nám sa to veľmi páčilo.

ROZPRÁVANIE
Táto rozprávka je o hrabivom hradnom pánovi

Hrajošovi, jeho neohrabanej manželke Eve a o ich
sluhoch z Hrašného, Žehry a Hrachovišťa. Hrabivý
pán Hrajoš sa jedného dňa prechádzal po hradnom
nádvorí Spišského hradu pri obci Žehra. V tom zba−
dal sluhov hrajúcich sa mariáš. Hrali a doplatili na to.
Poobede prišli o hlavy. Keď  to ostatní sluhovia zistili,
prešla ich chuť hrať sa. Rozhodli sa utiecť do Hraš−
ného a Hrachovišťa a možno aj za hranice. Pomá−
hali im pri tom všetci zo Žehry aj zo Spišského pod−
hradia. Tí ho chceli takto ponížiť, lebo im zaberal a
ohradzoval polia. Sluhovia sa teda vybrali na cestu.
Hoci ich na nej sužovali hraboše, mali aspoň dosta−
tok hrachu. Jednu noc prespali u pána Hrabovské−
ho vo Veľkej Hradovej. Ten im povedal, že hrabivý
hradný pán Hrajoš s neohrabanou manželkou Evou
skočili z hradného okna, keď zistili, že im odišli slu−
hovia. Sluhovia sa potešili a u pána Hrabovského to
oslávili. Bola to však zrada a uprostred hostiny k
pánovi Hrabovskému prišiel hrabivý hradný pán Hra−
još spolu s neohrabanou manželkou Evou. Tí slu−
hom pod nohy nasypali hrachu, zajali ich a kočom
odviezli až na vrch Hrajky pri Myjave. Išli tam aj cez
Hrachovište aj cez Hrašné. Sluhovia boli z toho ešte
smutnejší, lebo vedeli, že svoje rodné dediny vidia
naposledy. Na vrchu Hrajky ich všetkých zabijú. Keď
sa tam dostali, zbadali pána Hrabovského. Ten vy−
zval hradného pána na súboj. Hrabivý hradný pán
sa opýtal, prečo. Pán Hrabovský mu povedal, že je
to tak, lebo mu nedal peniaze za zradu. Pán Hrabov−
ský vyhral súboj. Za to, že zabil hradného pána však
musel ísť do väzenia. Neohrabaná manželka hrad−
ného pána Eva sa vrátila na hrad. Sluhovia sa vrátili
do svojich rodných dedín. V ich nasledujúcom živote
hravo zvládli každý problém. A čo z toho vyplýva?
To, že naozaj veľa slov obsahuje slovo hra.

• CVČ v dňoch 27.9. – 1.10. vyhlásilo k Svetové−
mu dňu zvierat výtvarnú súťaž pod názvom Zvierat−
ko, po ktorom túžim. Dostalo sa k nám výtvarných

prác od detí z MŠ i ZŠ. Prvé miesta obsadili: Peťka
Bačová z MŠ a Emka Sadloňová zo 4.A. Oceneným
srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
A viete, ktoré zvieratko si deti najviac želajú? Na
prvom mieste sa umiestnili: korytnačka a mačka.

• Od 1.10. fungujú v CVČ 2 kluby: Babyclub –
každý utorok od 9.30 hod a Internetklub pre deti,
ktoré venovali do CVČ vzdelávací poukaz – kaž−
dý piatok od 12.45 hod.

• V sobotu 2.10. sa na Námestí slobody usku−
točnil pre malých i veľkých kolobežkárov Kontrol−
ný kolobežkový deň. Deti i rodičia si mohli vyskú−
šať špeciálne pretekárske kolobežky, mohli si dať
prekontrolovať technický stav svojej kolobežky,
zúčastnili sa testu fyzickej zdatnosti a niektorí z
nich si preverili svoje vedomosti z pravidiel cest−
nej premávky. Víťazom cesty zručnosti sa stal Fi−
lip Bajjani z 5.B a test zvládol najlepšie Janko Dlhý
zo 6.B.

• Vo štvrtok 14.10. prebehlo v CVČ 1. stretnu−
tie nových členov Detského parlamentu mesta Stará
Turá. I napriek tomu, že neboli zastúpené všetky
triedy II. stupňa ZŠ, nový parlament bude mať
takmer 20 členov. Deti sa dohodli na pravidlách,
ktorými sa parlament bude riadiť, zvolili si výkonný
výbor a rozdelili sa do parlamentných výborov.
Novým predsedom sa stal Martin Sadloň zo 7. A.

• V piatok 15.10. sa u nás v dopoludňajších
hodinách vystriedalo takmer 50 predškolákov na
výukovom programe Bolo raz jabĺčko krásne.
Obsahom bolo nielen rozprávanie o jeseni, ale deti
sa tu i zahrali a zaspievali si pri gitare.

• V stredu 20.10. sa na dopoludňajšom progra−
me  Zvieratká tety Janky zúčastnilo 15 škôlkarov.

Čo pripravujeme v mesiaci november 2010?
• Vzhľadom na veľký počet záujemcov o náv−

števu v Babyclubu, ponúkame od novembra mož−
nosť mamičkám, oteckom i starým rodičom na−
vštevovať so svojimi deťmi, vnukmi BABYCLUB i v
piatky. Klub bude teda otvorený: každý utorok:
9.30 − 13.00 hod a každý piatok 9.15 − 12.15 hod.
Treba si nosiť prezuvky (dospeláci i deti).

• Environmentálne oddelenie pripravuje pre deti
ZŠ na piatok 26.11. o 15.00 hod tvorivú aktivitu:
Výroba ozdôb zo slaného cesta. Treba si priniesť
formičky – vykrajovačky a prezuvky.

• Priaznivci spinningu si prídu na svoje v sobo−
tu 20.11.2010.  Sobota plná spinningu ponúka
možnosť nielen pokročilým športovcom ale i za−
čiatočníkom (od 15 rokov) vyskúšať si tento „čud−
ný bicykel“ v 3 časoch: 12.30, 14.00, 15.30 hod.
Otvárame  len tri skupiny, preto sa nahláste v
predstihu, aby sa vám ušlo miesto.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará TuráČas úsmevov

Milí moji, čujte hlas,
opäť prišiel volieb čas.
Úsmevov na rozdávanie,
sľubov viac, než z filmov známe.

Mítingy, kde tečie pivo,
na námestiach stále živo,
hudba, guláš, balóny
a pre deti bonbóny.

Všetkého je nadostač,
ide tu o veľký „mač“.
Kríza je tu? No a čo,
strany majú voľačo.

Kandidátov predstavujú,
tajné zbrane vyťahujú,
dobrý je im každý hlas,
rukou trasú všetkým z nás.

Osloviť občanov treba,
sľúbiť byty, sľúbiť chleba.
Dobre nám vraj isto bude
− kandidáti trčia hrude.

No a potom?

Začne sa nám priostrovať
a špina sa vyťahovať:
kto bol s kým a kedy bral,
kto s kým kedy obcoval.

Kto je taký a kto iný,
kto a kedy páchal činy,
kto je svätý a kto ďas.
Komu vlastne dám svoj hlas?

Nechcem teraz agitovať,
meno dáke propagovať.
Nech zvolíme, koho chceme,
aj tak si ho ofrfleme.

Zavďačiť sa všetkým nejde
a keď doba volieb prejde,
dôvody si nájdeme,
kritizovať budeme.
Len si môžme zaželať,
aby vyhral lepší snáď.
Nech má Turá primátora,
čo mu bolo dané zhora.

Nech má štipku hrdosti,
za hrsť citu, múdrosti.
Nech má mravy, čo sú vzorom
doma a aj za obzorom.

Věra Tepličková
Predstavitelia mesta Stará Turá a staroturianskych cirkví si

v piatok 29. októbra 2010 spoločne pripomenuli deň Pamiatky
zosnulých.                                                         J. M.
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prihováram sa Vám v duchu problémov – tak ako hovorí nadpis
– ktoré Vám určitým spôsobom strpčujú život. Jedná sa hlavne o
často kritizovanú dopravu dreva cez naše mesto i jeho prímestské
časti. Táto doprava je veľmi nápadná a takpovediac „bije do očí“.
Bohužiaľ, zatiaľ nie je iná možnosť, pokiaľ chceme v lese hospodá−
riť, ako zvážať drevo údolnými cestami, ktoré sa všetky nakoniec
stretávajú v našom meste. Pri výške ročnej ťažby 15 500 m3 (pred−
písanej lesným hospodárskym plánom) sa narobí veľa hrmotu a
treba sa dobre obracať aby sa drevo správne vyťažilo, zaevidovalo
a hlavne predalo. Tento rok nám karty zamiešala vetrová kalamita
a tak cez Starú Turú bude do konca roku prepravené cca 19 500
m3 . Za 15 rokov samostatného hospodárenia v mestských lesoch
sa odviezlo 277 000 m3, čo zanechalo určite stopy aj na miestnych
komunikáciách. Hoci mesto doteraz zarobilo 2 561 292eur (77 161
475 Sk), investície do miestnej infraštruktúry zrejme neboli dosta−
točné. Ale priority investícií v Starej Turej určujete Vy občania, cez
svojich volených zástupcov. Postupnou zmenou Starej Turej z obce
na mesto sa zmenili i ľudia a väčšina žije mestským spôsobom
života a preto sú asi investície v centre žiadanejšie. Verím, že prob−
lém bude možné časom vyriešiť a príjmu sa systémové opatrenia
na rekonštrukciu ciest i protipovodňovú ochranu. Ako lesníci a ob−
čania, ktorým záleží na majetku mesta, dbáme i budeme dbať o
nepreťažovanie nákladných automobilov napriek tomu, že za ná−
klad zodpovedá dopravca.

Ďalším problémom je aj spracovávanie kalamity v časti Veľkej
Dúbravy nazývanej Poloma, z čoho môžu mať niektorí spoluobča−
nia pocit obmedzovania. Opäť nemáme inú možnosť ako uklada−
nie drevnej hmoty pozdĺž cesty do Súša a nie vždy môžeme za
vyplavovanie pôdy z lesa počas prívalových dažďov. Snažíme sa

čo najskôr drevo odviesť a neustále vykonávame technické opatre−
nia proti vyplavovaniu pôdy z lesa. Predpokladáme, že kalamitu
dokončíme do konca novembra a budeme ďalej pokračovať pláno−
vitým obhospodarovaním lesa, ťažbou obnovovať a vychovávať les,
aby sme mohli využívať taký úžasný materiál ako je drevo.

Ako lesná stráž často musíme vysvetľovať, prečo nemôže obyva−
teľstvo voľne jazdiť motorovými vozidlami po lesných cestách (odpo−
veď: je to zakázané podľa zákona o lesoch č.326/2005 Z.z.), prečo
nenesieme zodpovednosť za padajúce okrajové stromy ohrozujúce
stavby a oplotenia nachádzajúce sa na okraji lesa (odpoveď: jedná
sa o zariadenia a stavby nachádzajúce podľa zákona o lesoch č.326/
2005 Z.z. § 10 v ochrannom páse lesa, ktoré tvoria pozemky vo
vzdialenosti 50 m od hranice lesa), prípadne prečo zostáva toľko
tenkého dreva v lese (odpoveď: pri prírode blízkom obhospodarova−
ní lesa je potrebné nechať určitú časť dreva v lesnom ekosystéme
na tvorbu humusu a zachovanie biodiverzity).

Keďže ako mestskí lesníci spravujeme a chránime lesný maje−
tok občanov mesta Stará Turá, riešili sme a chceme naďalej riešiť
tieto problémy k obojstrannej spokojnosti medzi občanom a mes−
tom. O tom, že lesy spravujeme dobre svedčia nielen ekonomické
výsledky, ale uznanie v odborných kruhoch i získaný certifikát PEFC.
Mestské lesy poskytujú obyvateľstvu aj iné úžitky ako je drevná
hmota a preto by nás mrzelo, ak by mali mestské lesy spôsobovať
občanom mesta problémy.

Na záver jedna myšlienka rakúskeho lesníka Erwina Thomu z
knihy „Videl som ťa rásť“:

Tešme sa zo stromov, zberajme ich drevo, keď dozrelo... ne−
otrávme ho chemikáliami a postarajme sa, aby sa stalo humusom.

Ing. Ivan Durec (ilustračné foto na prvej strane)

Ťažba, odvoz dreva, ničenie ciest a iné „nešváry“

Vá�ení spoluobčania,
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Záhradkárske okienko
Čo Vám môžeme ešte odporučiť v týchto chladných

dňoch?
Do zamrznutia pôdy môžeme ešte stále vysádzať

jarné cibuľoviny.
V jeseni čerstvo vysadené, menej odolné trvalky

ohrozuje holomráz, a tak ich zakryjeme čečinou alebo
vrstvou lístia.

V suchých dňoch, mimo mrazu, nezabúdame na
polievanie.

Trsy okrasných tráv pred zimou nestriháme, ale
steblá v tretine výšky zviažeme špagátom, alebo oba−
líme jutovinou. Chránime tak ich korene pred mrazom
a zamokrením.

Ruže chránime nakopcovaním zeminy a ostrihaním
vo výške 60 cm. Ťahavé vyviažeme k opore, aby sa
výhonky v zime nepolámali pod ťarchou snehu a ľadu.

Na lepšie prezimovanie balkónových zelených kríč−
kov a drevín odporúčame obaliť kvetináče bublinko−
vou fóliou, resp. papierovým vlnovcovým kartónom.
Rastlinky tak lepšie prijímajú tepelné rozdiely medzi
dňom a nocou.

K mladým a čerstvo zasadeným stromkom nahrnie−
me kopčeky zeminy, no až do trvalých mrazov nepri−
krývame kôru kmeňov hlinou, aby nedošlo k nasiaknu−
tiu vodou a následnému roztrhaniu pletív kôry. Náchyl−
né sú na to hlavne kôstkoviny

Ak chceme udržať znášku starších sliepok i počas
zimy, začneme predlžovať deň nosniciam prisvetlova−
ním (napr. malou výbojkou 10W) v blízkosti kurína, na
dobu spolu cca 16 hodín za deň. Krmivo obohatíme
vyšším obsahom jadra, vitamínov alebo zmesky.

Ak spracovávame mlieko na syry, odporúčame sýri−
dlo FROMASE 220TL. Pred pridaním do mlieka sa zriedi
vlažnou vodou a zamieša sa (doba zrážanlivosti je 5–
15min.). Dávka na zasírenie 10 litrov mlieka (ovčieho,
kravského, kozieho) je cca 5 ml (pri optimálnej teplote
35o C).

Motorovú techniku zazimujeme po poslednom pou−
žití umytím, osušením a naolejovaním klzných častí.
Každoročná výmena oleja v motore je v tomto období
jednoduchšia a vyhneme sa jarnému stresu. Počas
týchto posezónnych prác neraz objavíme i nečakané
závady, a tak nám zostane čas na ich odstránenie.
Zákazníci, ktorí sa rozhodli
pre predĺženú 5−ročnú zá−
ručnú garanciu, majú naj−
vyšší čas na pravidelnú
kontrolu.

tel.:7763485
Váš partner nielen pre záhradu

Súťažný ročník 2010/2011 začal skôr
ako bolo zvykom v minulosti a starotu−
rianski kolkári sa na tento štart zodpo−
vedne pripravili. Hráči A aj B tímu absol−
vovali niekoľko prípravných stretnutí,
návrat šiestich hráčov a hráčok zvýšil
kvalitu základných zostáv, kto chce hrať,
poctivo trénuje. Pozitívne prispela aj zme−
na domácich dráh z Nového Mesta nad
Váhom na kvalitnejšie a lepšie priprave−
né Piešťany. Ovocie snahy sa pomaly
urodilo a je to vidieť  v zápasoch i celko−
vých výsledkoch.

A mužstvo získalo posilou troch hrá−
čov stabilitu a vyššie výkony. Tím, ktorý
sa minulý rok potápal pomerne hlboko
vo výsledkovej tabuľke tento rok ešte
nenašiel premožiteľa. Sedem odohratých
kôl bolo v znamení šiestich víťazstiev a
jednej remízy. Celkovo je A tím na pr−
vom mieste západoslovenskej prvej ligy.

B tím sa od postupu do druhej ligy tak−
tiež pohyboval v horšej polovici výsled−
kových tabuliek, no tento rok sa situácia
mení a do šiesteho kola bol rovnako ako
A tím lídrom druhej ligy. Dobre rozbehnu−
tý začiatok zabrzdili prehry v 6. a 7. kole,
v súčasnosti sa naše „Béčko“ drží v pr−
vej štvorke spomedzi 16 družstiev.

Treťoligové C a D si zatiaľ nevedú
veľmi dobre, sezónu odštartovali prehra−
mi. Veríme však, že ich čas príde a po
nulových ziskoch budú na bodovom kon−
te pribúdať víťazné body.

V októbri začala ďalší herný ročník aj
mestská kolkárska liga. Tento rok sa jej
zúčastní 15 tímov, ktoré sa každý ví−
kend stretnú vo vzájomných zápasoch.
Všetkých priaznivcov kolkárskeho športu
pozývame pozrieť si zápasy našich tí−
mov aj tímov mestskej ligy.

Zdenka Stejskalová

Staroturianski kolkári kraľujú prvej lige

Až 2058 detí z 27 krajín sveta za−
slalo svoje práce do Bulharska na 12.
ročník INTERNATIONAL CHILDRENS
ART EXHIBITION – NOVA ZAGORA
2010.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ V Sta−
rej Turej nielenže získali 5 ocenení, ale
práca  7− ročného talentovaného Mi−
chala Tótha bola uverejnená v publiká−
cii, ktorá propaguje súťaž celosvetovo.

Blahoželáme oceneným žiakom: Te−
reza Vandlíková, Klára Himlerová, Tamara
Hoštáková, Filip Maťko, Michal Tóth

Ďalším úspechom je 2. miesto, ktoré

získala Vladimíra Vávrová za maľbu
„Najlepšieho učiteľa“ na medzinárodnej
súťaži v Prahe. Dva mesiace ste mohli
hlasovať na internete za najkrajšie logo
na tému „Cvrček“ v celoslovenskej sú−
ťaži vyhlásenej v Moldave nad Bodvou.
Kuriózne je, že museli byť udelené dve
1. miesta a to pre naše žiačky Ivanu
Janigovú a Michaelu Hanákovú. Ich logá
zdobia nielen internetovú stránku, ale stali
sa i oficiálnym logom centra voľného času
v Moldave nad Bodvou.

Blahoželáme a tešíme sa z úspe−
chov.                          ZUŠ Stará Turá

Úspechy výtvarného odboru ZUŠ pribúdajú!

INZERCIA
! Tepovanie kobercov, sedačiek, postelí, mat−

racov – 0910918985, 0903732436

! Predáme slnečný 4−izbový byt, ul. Hurbanova
3157/76, 86 m2. Byt je prerobený, v tichom prostre−
dí, krásny výhľad do prírody. V prípade záujmu
treba vidieť. Kontakt: mobil 0907 161 272

! Predám príves za osobné auto, vlastná výro−
ba, STK, nové EČ,  nepoužívaný! Tel.: 0915564980

! Predám 3−izbový zrekonštruovaný slnečný byt
na Hurbanovej ulici,  tel. 0905446984


