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A 5. december: Vítanie Zimy 15. 00, Námestie slobody

7. december: Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, 15. 00, DK Javorina
9. december: Vianočné pásmo ZUŠ Stará Turá, 17. 00, DK Javorina

12. − 13. december: Vianočné trhy spojené so zabíjačkou, Námestie slobody.
18. december: Vianočný koncert Stříbrňanky, 19. 00, DK Javorina

26. december: Štefanský výstup na Veľkú Javorinu
31. december : Silvestrovský výstup na Veľkú Javorinu

Vítame Nový rok, 23. 30, Námestie slobody

Nech sú  zdravie a radosť, láska a šťastie vašimi hosťami
počas nastávajúcich vianočných sviatkov...         redakcia

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Kríza očami zamestnávateľov

Veľvyslanec Kuby v našom meste

Energie a ich spotreba − záver

Zimná údržba našich ciest

Novinky z našich škôl

PVD 60−ročné

Spomienka na „vretená“

Jednota dôchodcov hodnotila

Úspechy hasičov

Kultúra, šport, matrika, polícia...

Dary predo dvermi...
Cválajúci čas nám opäť navodil vianočnú atmosféru. A

hoci každý rok podobnú, predsa len vždy aspoň trocha inú.
Každý rok sa na Vianoce tešíme a možno v nepriamej

úmere − tí najmladší sa tešia najviac. A tí skúsenejší, ktorí
už vedia, čo ich rok čo rok čaká, by ich možno niektorí mali
už najradšej za sebou.

Vianočný zhon− upratovanie, nákupy, varenie, peče−
nie, prijímanie návštev, darčeky− to musíme jednoducho
prežiť. Niektorí využijú možnosť „vypadnúť“ z toho chaosu
na lyžovačku či do skromnej drevenice k praskajúcemu
kozubu. Iba s tými svojimi najbližšími a s darčekmi, ktoré
nič hmotného nestoja a navyše sa ich netýka ani euro ani
vzostupná kríza. Darčekmi v podobe obyčajného ľudské−
ho šťastia a vzájomného porozumenia zabalenými do oby−
čajnej úprimnosti...

Ako všetci túžime po zdraví, šťastí, peniazoch, dobrom
zamestnaní, bývaní i priateľoch. Niekedy sa pramálo o to
sami pričiníme, ba priam veríme, že to všetko predsa musí
prísť samo! Veštkyňa vám priamo z televíznej obrazovky
potvrdí, čo vás čaká! Stačí jej na to iba váš dátum narode−
nia, stačí zavolať (zaplatiť) a ona hovorí akoby z vašej duše,
hovorí tak presvedčivo a hlavne to, čo vy chcete počuť!
Dnešná doba ponúka ďalších zaručených externých „po−
mocníkov“ na šťastie− k veštkyni treba pridať astrológa, nu−
merológa, terapeuta... Niekto má osobného právnika, da−
ňového, burzového i bankového poradcu, svojho vodiča,
ochrankára, kondičného trénera i kuchárku. A to som zďa−
leka nepovedal všetky možnosti, súvisiace s vaším šťastím!

(dokončenie na 4. str)
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vo štvrtok 30. októbra 2008 sa usku−

točnilo vo veľkej zasadačke Mestského
úradu Stará Turá XVIII. riadne zasadnu−
tie mestského zastupiteľstva. Zasadnu−
tia sa zúčastnili 12 poslanci. Rokovanie
zahájila primátorka mesta o 15. hod.

Poslanci vzali na vedomie správu o
kontrole plnenia uznesení zo XVI. riad−
neho zasadnutia, konaného 28. 8. 2008
a XVII. mimoriadneho zasadnutia MsZ,
konaného 18. 9. 2008.

Poslanci opätovne prerokovali prepra−
covaný návrh na inštaláciu KGJ do cen−
trálnej plynovej kotolne Mýtna. Poslanci
návrh vzali na vedomie a uložili spoloč−
nosti TECHNOTUR s.r.o. zabezpečiť ve−
rejné obstarávanie na dodávku tepla z
kogeneračnej jednotky. V tejto súvislosti
vzali na vedomie materiál „Informácia o
vhodnosti kogeneračnej jednotky do CPK
Mýtna 145 a zatepľovaní bytov“. K tomu−
to materiálu podal informáciu Ing.
Schmidl. Ponúknuté riešenie je výhodné
pre občanov, ktorí bývajú v hromadnej
bytovej zástavbe.

V rámci riešenia majetkových záleži−
tostí poslanci neschválili nasledovné žia−
dosti:

− žiadosť spoločnosti TURO s.r.o., so
sídlom v Trenčíne, o kúpu časti pozem−
ku parc. č. 45/8 v k. ú. Stará Turá o vý−
mere 1000 m2 za účelom výstavby byto−
vého domu, zároveň MsZ uložilo MsÚ
Stará Turá majetkovému oddeleniu vy−
písať výberové konanie na predloženie
ponúk k výstavbe objektov v rámci kom−
plexného riešenia pozemku p. č. 45/8,

− žiadosť pani Moniky Jakubekovej,
bytom Poprad o odkúpenie pozemku
parc. č. 17185 – zast. plocha o výmere
633 m2,

− žiadosť pána Dušana Babrnáka, by−
tom Stará Turá o odkúpenie pozemku
par. č. 5/4 – zast. plocha o výmere 12
m2, na ktorom sa nachádza stavba vo
vlastníctve žiadateľa (Bufet Pergola) a o
odkúpenie časti pozemku (cca 24 m2)
parc. č. 5/1 – zast. plocha o celkovej vý−
mere 24 793 m2.

Schválené boli nasledovné žiadosti:
− žiadosť pána Jána Višňovského,

bytom ul. Kozmonautov č. 39/409 Stará
Turá o odkúpenie časti PK pozemku parc.
č. 80 o výmere cca 50 m2.,

− žiadosť pána PaedDr. Romana Ba−
ranoviča a manž. Evy, bytom Pezinok o
zrušenie vecného bremena na pozemku
parc. č. 1761/37,

− žiadosť pána Miroslava Lišku, by−
tom Stará Turá o zriadenie vecného bre−
mena na pozemku parc. č. 884/1 – zast.
plocha o výmere 4180 m2,

− žiadosť Ing. Vladislava Mikláša, by−
tom Stará Turá, o predbežný súhlas k

umiestneniu stavby „Spevnené plochy
pre zber kovového odpadu“ na Holuby−
ho ul.

Poslanci prerokovali materiál „Infor−
mácia o výberovom konaní a žiadosť o
zrušenie podmienky výberového konania
na odpredaj nehnuteľností na výstavbu
bytov na ul. Hlubockého v Starej Turej“.
Po prerokovaní materiálu schválili zruše−
nie celého výberového konania, ako i
zrušenie podmienky, že víťaz prefinan−
cuje spracovanie územného plánu zóny
Hnilíky. Zároveň uložili MsÚ Stará Turá
vypísať nové výberové konanie na poze−
mok parc.č. 443/1 za predajnú cenou
minimálne 2000,− Sk/m2 bez ďalších pod−
mienok.

V ďalšej časti zasadnutia bol prero−
kovaný „Návrh zmeny spoločenskej zmlu−
vy − navýšenie základného imania spo−
ločnosti Technotur s.r.o. Stará Turá“.
Materiál poslanci schválili a zároveň ulo−
žili Technoturu predložiť Valnému zhro−
maždeniu materiál, podľa ktorého bude
Technotur zaviazaný reinvestovať finanč−
né prostriedky z navýšenia základného
imania a zabezpečiť výnosnosť majetku
minimálne vo výške 5 % z hodnoty cel−
kového základného imania ročne.

Poslanci schválili materiál „Návrh
zmeny rozpočtu mesta Stará Turá“ s vý−
nimkou pol. č. 13 (stoka D) rozpočtu odd.
výstavby, ÚP a ŽP. Bolo prijaté uznese−
nie ohľadne harmonogramu jednotlivých
krokov zlúčenia spoločnosti Technotur
s.r.o. a Poliklinika s.r.o. ako i odvolania
konateľa spoločnosti Poliklinika s.r.o.
V ďalšej časti bolo v tejto súvislosti prija−
té uznesenie o zvýšení základného ima−
nia spoločnosti Technotur s.r.o o 1 mil.
Sk, t.j. o sumu vyplývajúcu zo zmluvy o
zlúčení.

Schválené bolo aj nové VZN mesta
č. 3/2008 – Nar. o podmienkach preda−
ja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a trhový poriadok,
ktoré stanovuje termíny konania príleži−
tostných trhov v našom meste na 1. pol−
rok 2009. Ďalej poslanci vzali na vedo−
mie „Správu z kontroly plnenia úloh
mesta Stará Turá pri zavedení eura“ a
abdikáciu Ing. Jaroslava Žáka z funkcie
kronikára.

V závere rokovania schválili poslanci
návrh na umiestnenie pamätnej tabule
zakladateľovi bryndziarstva na Slovensku
Jánovi Vagačovi, rodákovi zo Starej Tu−
rej.

Záver zasadnutia patril návrhom a
otázkam poslancov.

Po vyčerpaní programu primátorka
mesta rokovanie MsZ ukončila o 18.30
hod.                     Bc. Ľubica Klimáčková

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
zdravie, pokoj, radosť i pohodu  v kruhu svojich
najbližších...

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Redakcia sa pýta – predstavitelia
zamestnávateľov odpovedali

Od zániku bývalého závodného časopisu Jemno−
mechanik mnohí naši spoluobčania pociťujú málo in−
formácií o dianí v našom priemyselnom centre býva−
lej Chirany. Redakcia Staroturianskeho spravodajcu
má záujem na zlepšení tejto skutočnosti a veľmi rada
uverejní informácie od predstaviteľov firiem podnika−
júcich na území nášho mesta. Sme presvedčení, že
do budúcnosti spoločne s vedením firiem nájdeme
spôsob pre zlepšenie informovanosti našich spoluob−
čanov o výrobných a rozvojových programoch, no−
vých výrobkoch, úspechoch na svetových trhoch prí−
padne vývoji zamestnanosti v jednotlivých firmách.

V súčasnosti rezonuje vo svete ale i v našej spo−
ločnosti otázka svetovej finančnej krízy a jej dopadov
v jednotlivých oblastiach nášho života. I na podnet
niektorých našich spoluobčanov redakcia nášho ča−
sopisu sa telefonicky opýtala vedúcich predstaviteľov
firiem, ktoré sú rozhodujúcimi zamestnávateľmi v na−
šom meste, aká je situácia v oblasti zamestnanosti
vzhľadom k uvedenej skutočnosti v ich firmách.

ELSTER s.r.o – Ing. Maďar – do konca roka ani v
priebehu I. kv. 2009 neočakávame problémy, pri kto−
rých by sme mali uvažovať s prepúšťaním pracovní−
kov. V budúcom roku bude situácia riešená podľa toho
ako sa bude vyvíjať situácia u našich odberateľov a
podľa vývoja situácie v stavebníctve.

Senzus Metering Systems s.r.o. – RNDr. Hering
– čo sa týka odberateľov evidujeme niektoré signály,
ktorými sme sa zaoberali v predstavenstve firmy, ale
do konca tohto roka nie sú dôvody na prípadné znižo−
vanie počtu zamestnancov.

Chirana Medical a. s. – Ing. Sivák – momentálne
je situácia taká, že skôr nestíhame v plnení výrob−
ných úloh. Vývoj po novom roku sa nedá odhadnúť
ale situáciu sledujeme.

Leoni Cable Slovakia a.s. – Ing. Homola – v sú−
časnosti je výrobný program stabilizovaný, pracovní−
kov skôr prijímame, pri riešení problémov zamestna−
nosti poskytujeme prácu i zamestnancom iných firiem.

Podjavorinské výrobné družstvo – p. Pásztor –
naše výrobné družstvo je stabilné, pracovníkov skôr
prijímame, na prepúšťanie nie sú dôvody.

CH – PRINT, a.s. – Ing. Hrašna – finančná kríza
sa v podstate nejakým spôsobom dotkne každej fir−
my, ovplyvňujú ju najmä naši odberatelia a špecifiká−
cia ich výrobného programu. Naše niektoré problé−
my, ktoré vznikli v poklese odberu našich finálnych
výrobkov, sme schopní poriešiť a s prepúšťaním pra−
covníkov neuvažujeme.

Redakcia touto cestou ďakuje opýtaným za ochotu
a odpovede. V zmysle uvedených stručných odpove−
dí si občania môžu utvoriť obraz o súčastnej situácii v
oblasti zamestnanosti v našich firmách. Pevne verí−
me, že v budúcich obdobiach vo vzájomnej spoluprá−
ci témy informácií rozšírime.

redakcia
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ODPREDAJ NEHNUTE¼NOSTI
pozemok parc. č. 45/8

na výstavbu bytov v Starej Turej.
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní

na odpredaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu, ktorá
sa nachádza medzi domom č. 143 na Ulici Hurbanova a do−
časne umiestnenými prefa garážami v Starej Turej. Jedná sa o
pozemok parc. č. 45/8 – zast. plochy, katastrálne územie Stará
Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 1.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového ko−
nania.

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

visko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u
fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb)

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

− výpis z obchodného registra alebo iného registra (v prípa−
de právnických osôb) nie starší ako 3 mesiace,

− ponuka musí obsahovať celé územie definované vo výzve,
− záujemca predloží urbanistickú štúdiu v súlade s ÚPD mesta

Stará Turá vrátane jeho zmien a doplnkov (možnosť alternatív−
nych riešení),

− odpredaj pozemkov pod plánovanou výstavbou bude zmluv−
ne zaviazaný po skolaudovaní stavieb.

− vzťah k pozemku pre účely územného a stavebného kona−
nia bude budúci stavebník riešiť zmluvou o budúcej kúpnej
zmluve, kde bude kúpna zmluva podmienená termínom dokon−
čenia stavby a finančnou zábezpekou počas realizácie stavby,

− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponuko−
vého konania.

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označe−
ných spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„Výstavba bytov na pozemku parc.č. 45/8–NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, ul. SNP č.

1, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 22.12.2008, 15.00 hod.

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

leniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá.
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejné−

ho ponukového konania bez určenia dôvodu.

Ešte o eure...

O eurobalíèku
Už sme sa takmer všetci mali možnosť oboznámiť s euro−

kalkulačkou, v poštovej schránke sme si našli eurobalíček
(eurozásielku)...Čo to vlastne je?

Informačná eurozásielka je obálka, ktorú Slovenská poš−
ta začala distribuovať od 10. novembra 2008 do všetkých 1,
9 mil. domácností na Slovensku. Obsahuje dve informačné
brožúry o prechode na euro a eurokalkulačku, ktorá obča−
nom pomôže pri prepočte korunových súm na eurové a na−
opak. Hodnota tejto zásielky nie je vyššia ako 30 Sk. Aj na−
priek tomu neprekvapilo, že sa vyskytlo niekoľko krádeží tých−
to zásielok. Ak vám eurozásielka chýba ešte aj k dnešnému
dňu, odporúčame zavolať na bezplatnú telefonickú euroinfo−
linku 0800 103 104 (www.euromena.sk) .

Čo je štartovací balíček?
Je to forma predzásobenia, ktorá má občanom zabezpe−

čiť, aby pred príchodom eura získali eurovú hotovosť. Tieto
balíčky sa budú predávať na všetkých poštách od 1. decem−
bra 2008 za 500 Sk (16,6 eura) a budú obsahovať slovenské
euromince všetkých nominálnych hodnôt:

0,01 − 0,02 − 0,05 − 0,10 − 0,20 − 0,50 − 1,00 − 2,00.
Slovenská pošta predpokladá veľký záujem o tieto balíčky,
ich predaj však nebude obmedzovaný.

Ján Mikláš
(spracované zo zdrojov Slovenskej pošty)

Nedávna návšteva veľvyslanca
Kubánskej republiky v Starej Turej
(10.11.2008) vzbudila záujem i otáz−
ky. Odpoveďou snáď bude táto in−
formácia.

Návšteva každého veľvyslanca na
pôde mesta je ojedinelou vzácnou uda−
losťou, ale návšteva Jeho Excelencie
Davida Paulovicha v našom meste
mala ešte jeden zvláštny dôvod − veľ−
vyslanec má totiž staroturiansky pôvod.
Veď po vyslovení jeho priezviska zistí−
te, že je v našom meste i jeho okolí
pomerne frekventované: Pavlovič...

V medzivojnovom období sa ne−
emigrovalo v tom pravom slova zmys−
le. Hospodárska kríza skôr vyháňala
ľudí z našich kopaníc za more za prá−
cou a tak to urobili aj rodičia pána
veľvyslanca. V našom meste nebol
po prvýkrát − v roku 1966 dlhodobo
pracovne pôsobil na Slovensku a

navštívil aj rodisko svo−
jich rodičov, ešte tak
urobil v rokoch 1986 a
2006 so svojou rodi−
nou. Túto návštevu
sprostredkoval Spolok
priateľov Kuby a Stará
Turá vzácneho posla z
exotického ostrova s
našimi koreňmi s úctou
prijala.

Po oficiálnom privíta−
ní primátorkou mesta
Annou Halinárovou a
zápise do pamätnej kni−

hy neodmietol besedu o súčasných
problémoch Kuby − od histórie po sú−
časné problémy tohto ostrova, ničivé
hurikány i očakávania politiky no−
vozvoleného amerického prezidenta.

Vzácny hosť navštívil
ZUŠ − so záujmom si pria−
mo pozrel i vypočul ukáž−
ky činnosti jednotlivých
odborov. Zvlášť úspešný
výtvarný odbor, ktorého
výtvarné práce sú ocene−
né desiatkami medziná−
rodných uznaní, zaujala
možnosť vystavovať vý−
tvarné práce aj na Kube.

V mestskom múzeu v
Dome kultúry Javorina sa
úprimne zaujímal o histó−
riu mesta − veď ju „písali“

i jeho rodičia! Malé spo−
ločenské posedenie, kto−
ré bolo príležitosťou pre
neformálne rozhovory za−
ujímajúce obidve strany,
ukončilo pobyt veľvyslan−
ca v našom meste. Bu−
dúce kontakty sú mož−
nosťou i predpokladom
na bližšie vzájomné spo−
znávanie sa a v osobe
pána veľvyslanca Davida
Paulovicha ešte určite aj
niečo viac...     Ján Mikláš

Veľvyslanec so staroturianskym pôvodom...
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Dary predo dvermi...

Nieèo zo slovenèiny

ZASPONZOROVAŤ, ZASUPLOVAŤ
O jednej škole sme sa dozvedeli, že jej normálny

chod by mal niekto zasponzorovať a že škola nemôže
zasuplovať úlohu rodičov. Slová zasponzorovať, za−
suplovať patria k tým módnym slovám, do ktorých sa
násilne a zbytočne tlačí predpona. Slovesá sponzo−
rovať, suplovať aj bez predpony za− dobre plnia do−
rozumievaciu funkciu, aj bez nej majú význam, ktorý
si vyžaduje kontext. Stačí teda povedať normálny chod
školy by mal niekto sponzorovať a škola nemôže sup−
lovať úlohu rodičov.

SLOVOSLED MENA A PRIEZVISKA
V slovenčine, ako vo väčšine európskych jazykov,

je ustálené písanie mena a priezviska v poradí naj−
prv meno a až potom priezvisko, napr. Ján Novák,
Alexander Biely, Gabriela Nováková, Mária Biela. Ta−
kéto poradie zachovávame aj pri podpisovaní. Dô−
sledne  zachovávať toto poradie treba aj preto, lebo
máme priezviská, ktoré vznikli z krstných mien, napr.
Gregor, Štefan. V spojení s krstnými menami  potom
vznikajú napr.  dvojice Marián Gregor, Peter Štefan.
Ak sa nerešpektuje  všeobecná zásada, vznikajú ne−
dorozumenia a nejasnosti, čo je krstné meno a čo
priezvisko.

Zdroj: SRo Bratislava, Slovenčina na
slovíčko, vybral J.M.

Dieťa trávi v škole pomerne veľa
času. Preto je našou povinnosťou
stále skvalitňovať spoluprácu s ro−
dičmi, zintenzívniť komunikáciu me−
dzi učiteľom, rodičom a žiakom.

Vo všetkých vyspelých spoloč−
nostiach sú škola a rodina dve dô−
ležité sociálne inštitúcie, ktoré od−
jakživa plnia významnú funkciu pri
výchove a vzdelávaní detí, a preto
by mali byť rovnocennými partner−
mi. Z hľadiska účinnosti výchovy a
vzdelávania je podstatné zladiť všet−
ky výchovné vplyvy pôsobiace na
dieťa a to sa nedá urobiť bez účin−
nej spolupráce s rodinou.

Október je mesiacom rodiny, a
práve tento mesiac viac ako iné vy−
užívame na rôzne aktivity, ktoré pre
žiakov pripravujú rodičia. Majú mož−
nosť prísť medzi žiakov do tried,
sadnúť si do lavíc, či postaviť sa
pred očká malých zvedavcov. Nau−
čiť ich robiť niečo, čo vedia oni. Je
to pre deti čosi nové, iné, zaujíma−
vé. A ich rodičia
majú možnosť vidieť
svoje ratolesti v ko−
lektíve detí. Že sa
nám tento druh
spolupráce osved−
čil, svedčia aj pre−
krásne akcie, ktoré
si pre svoje deti pri−
pravili ich rodičia a
ja Vám ich chcem
sprostredkovať as−
poň takouto for−
mou.

Začnem od tých
najmenších. Pre tie−
to detičky pripravili rodičia vhodné
besedy, využili sme k tomuto účelu
našich mestských a štátnych policaj−
tov, pána Juhásika, p.Tanglmayera
a p.Michalca. Zaujímavou akciou pre
naše malé ratolesti bolo spoznáva−
nie rýchlej záchrannej služby (RZP),
ktorú im sprostredkovala p. Truhlí−
ková. Naši druháci mohli navštíviť
obchod nazvaný AKVARISTIKA u p.
Kubalákovej, kde sa porozprávali o

tom, ako sa treba starať o zvieratká.
P. Topolčániová v 2. D zábavnými
hrami vytvorila pre deti netradičnú
rozprávku o Medovníkovom domče−
ku. Niektorí rodičia si vyskúšali ako
je to byť skutočným učiteľom, a tak
odučili zábavnou formou niektoré ho−
diny. Napr. pán Durec v 2. D a p.
Hučko v 3. C odučili telesnú výcho−
vu, a že to bola pre deti príjemná
zmena azda netreba ani pripomí−
nať.V iných triedach zas mamičky
učili svoje deti piecť nepečené kolá−
če, čo sa páčilo nielen žiakom ale i
pani učiteľkám. Napr.p.Chudíková
napiekla guličky a rafaelo z tatraniek.

P. Manďák vytvoril s deť−
mi búdku pre vtáčiky a
p. Hrubá tvorila s deťmi
kaleidoskopy. Musím
pochváliť aktívnych rodi−
čov z 3. B triedy, ktorí
milo prekvapili nielen
p.učiteľku, ale i deti. V
spolupráci s p. uč. Ha−
verovou, rodičia odučili
hodinu AJ na tému:
HALLOWEN. P. Slam−
ková pripravila zaujíma−
vé kvízy a súťaže a aby

to nebolo také jednoduché, p. Ma−
ďar vytvoril vedomostnú tajničku,
ktorú spoločne hravo vylúštili. Na
záver p. Škyrtová s p.Manďákovou,
vyrobili chutné ovocné šaláty a tie
boli príjemnou bodkou za nádherným
dopoludním.

Pretože sa blížia vianočné sviatky,
v 4. B pomáhali rodičia vytvoriť výrob−

ky k predajným vianočným trhom.
Čo dodať na záver? Milí rodičia,

ďakujeme Vám za Váš čas, nápa−
dy a radosť detí. Ďakujeme, že
máte záujem o spoluprácu so ško−
lou a p.učiteľkami, a tak nám dá−
vate najavo, že si našu prácu vá−
žite a že sa oplatí pre naše deti
robiť to najlepšie.

Zást. riad. školy D. Dingová
a učiteľky I. stupňa ZŠ

RODIÈIA �KOLE
(dokončenie z 1. str.)

Zatiaľ si ale absolútna väčšina z nás zvyká iba na
„svojho“ lekára, daňového, bankového ani burzového
poradcu by som nezaplatil ani na symbolický úväzok...

Nechcem nikoho oberať o nádej v podobe ponúka−
ného šťastia od spomínanej veštkyne, nechcem k tomu
nabádať ani iných. Nechcem byť ani strojcom vášho
sklamania s jej „zaručených“ rád a istôt. Každý sa
musí na vlastnej koži (a peňaženke) presvedčiť. Ke−
dysi sme v očakávaní a s obrovskou nádejou doslova
hltali akýsi nedefinovateľne záhadný pohľad liečiteľa
s charizmatickým hlasom z televíznej obrazovky... Nie
sme síce zdravší, ale aspoň sme z toho (snáď) na−
dobro „vyzdraveli“.

Buďme v prvom rade každý sami sebe veštcom a
vykonávateľom dobrých rád. V prvom rade sa každý
sám pričíňajme o svoje zdravie, šťastie, radosť, spo−
kojnosť. A nezabudnime ani na najbližších a urobme
pre nich vždy to najlepšie a najviac. Nezabudnime
však ani na tých ostatných − aj tí sú našou súčasťou,
naším okolím a naopak... Skúsme ich aspoň chápať a
porozumieť, a nebráňme sa tomu ostatnému, čo príde
potom− samo a spontánne. Aby sme lásku a spolu−
patričnosť k svojmu okoliu „nevybavili“ iba príspevkom
na jednu z množstva charitatívnych akcií, častokrát
spojených s veľkolepými podujatiami s plejádou (apro−
pos) celebrít a vysokou „réžiou“...

Predo dvermi máme Vianoce. Prinášajú nám dary.
Otvárajú srdcia, vždy boli a sú štedré − aj v časoch biedy
i vojen. Štedré na ľudskosť, na lásku, toleranciu, spolu−
patričnosť, štedré na úsmev i vľúdne slovo, štedré na
pokoj, vľúdnosť a pokoru... Prijmite tieto dary, prijmite
ich s vďakou a v hojnom množstve.

Tak, aby ste ich mohli aj iným rozdávať, a nielen v
čase vianočnom...                                                  J.M.
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Vianoce sú v každom z nás

Keď chumáčik studený
v svojom lete, blúdení
zľahka sa ti dotkne pier,
vedz, že je tu december.

Čas, čo v sebe čaro skrýva,
čas, keď každý viacej sníva,
doba plná objatí,
tajomstiev a stretnutí.

ALE
nestíhame vychutnať
to, čo by sme chceli, však?

Kým nás stačia Vianoce
nežne chytiť za srdce,
presne ako vločka malá,
čo sa ku nám zatúlala,
roztopia sa v okamihu
a zmenia sa v mláku sivú.

Na čo sme sa tešili
a po čom sme túžili,
jemným stebla mávnutím
zmizne preč. No a čo s tým?

Nie je chyba v hodinách,
idú presne, žiadny strach,
to len my sa bláznime,
a sviatky si kazíme.

Pokiaľ si vtĺcť necháme,
že Vianoce nemáme,
že ich iba v markete
dostaneme v komplete,
potom ozaj miesto sviatku
zostanú nám na pamiatku
2,3 kilá navyše
a tlak, ktorý kolíše.

Mali by sme vymeniť
vyupratovaný byt
za kus nehy, dobré slovo,
rozdávať ich naokolo,

venovať svoj voľný čas
všetkým blízkym kolo nás.
nevymýšľať, čo nás delí,
vyhľadávať, čo nás scelí.

Nečakajme čáry−máry.
Vianoce nám nevyčarí
ani plná chladnička,
ani žiadna kasička.

Nestačí nám zo šuplíka
vytiahnuť si anjelika,
zavesiť ho na čečine.
Vianoce sú čosi iné!

Vianoce sú o pocitoch,
o úsmeve, o dotykoch,
o tom, že tu nie sme sami,
že sú pri nás dobrí známi.

Vianoce sú v každom z nás,
či je slnko a či mráz.
Zázrakov sa dočkáme,
len keď v ľuďoch hľadáme.

A PRETO:
Váž si všetkých, čo sú s tebou,
považuj ich za anjelov,
čo sem poslal niekto z neba,
aby ľúbil, chránil TEBA.

Rodina, priatelia a anjeli,
to je jedno a to isté,
−len aby ste vedeli!

Krásne Vianoce v kruhu rodiny a pria−
teľov Vám želá Věra Tepličková

STARÁ TURÁ HĽADÁ TALENT
Centrum voľného času pripravuje sú−

ťaž pod názvom Stará Turá hľadá talent.
Prihlásiť sa môžu všetci (bez vekového
obmedzenia), ktorí disponujú nejakou
zručnosťou, schopnosťou či talentom, kto−
rú by chceli prezentovať na verejnosti.

Pravidlá súťaže:
− súťažiaci musí byť zo Starej Turej,
− súťažiť môže len jednotlivec (môže

si však k sebe zobrať skupinu, dopro−
vod,...)

− súťažiaci si do výberového kola pri−
praví prezentáciu svojej činnosti v dĺžke
max 1,5 min,

− činnosť, ktorou sa bude súťažiaci
prezentovať, nesmie obsahovať vulgár−
ne vyjadrovanie a správanie, nesmie byť
nebezpečná, nesmie byť propagáciou
násilia, erotiky a drog.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pria−
mo v CVČ najneskôr do 19. 12. 2008.

V januári prebehne výberové kolo fi−
nálovej zostavy súťažiacich.

Finálový program sa uskutoční v me−
siaci február v DK Javorina.

Na víťaza čaká hodnotná cena, vďa−
ka ktorej sa oplatí zapojiť sa.

Kúsok vianočnej nálady
SEZONA

František  Šec  (2.10 1919 – 5.8.2005)

(Úryvok z románu)
Román sa  odohráva pred necelým pol−

storočím v prostredí nemenovaného seve−
romoravského divadla. Herecký manželský
pár sa práve na Vianoce ocitol v existenč−
nej dileme, keď sa dozvedeli, že divadlo
odmietlo manžela angažovať. Manželka
Věra má korene v slovenskom mestečku
Javorová. (František Šec s manželkou Zo−
rou Rozsypalovou a sotva ročným synom
Martinom idú do Starej Turej navštíviť ba−
bičku Miloslavu Rozsypalovú a jej rodičov,
Máriu a Jána Napomuka Wallu).

Bezradnost a nejistota, co příští čas nadělí,
neslibovaly být nejlepšími společníky pro
poslední hodiny roku. Způsobily, že se Fedi−
nand s Věrkou rozhodli navštívit Věřinu ma−
minku a její staré rodiče v Javorové, aby
myšlenky aspoň na chvíli dostaly jiný směr.

Přípravy k odjezdu je dokázaly zaměst−
nat natolik, že starosti skutečně ustoupily
do pozadí a uvolnily místo rozkoši prvního
společného výletu ve třech. Absolvovali ně−
kolikeré přesedáni z lokálky do lokálky, kom−
plikované kupou kabel, kočárkem a jinou
bagáží včetně Michala, dílem řvoucího, dí−
lem blaženě spinkajícího, a když vystoupili
na úpatí Bílých Karpat v obci, která sice ne−
sla hrdé označení městečko, ale dýchala
čerstvým povětřím slovenského venkova,
byli všichni naplněni příjemnou pohodou.

Když jim pak s přibývajícím soumrakem
otevřelo svou bránu nízké stavení, obtáče−
jící rozlehlý čtvercový dvorec vystlaný do−
vysoka sněhovou duchnou, a ze všech
koutů dědovského domu na ně dýchlo teplo
a starosvětská přívětivost jeho obyvatel i
každého předmětu, vše nepříjemné zmi−
zelo v nedohlednu a zbýval jen svátečná
pocit a radost ze setkání.

Po večeři přinesla matka z komory mísu
jablíček a ořechů, babička zažehla svíce u
klavíru a mírně třesoucími se prsty vyloudi−
la z jeho zažloutlé klaviatury repliku ne−
dávných Vánoc.

Vydavateľ románu Grafic house a
HOST – Ostrava, str. 167

Ivan Rumánek

ODPREDAJ NEHNUTE¼NOSTI
pozemok parc. č. 443/1

na výstavbu bytov Ulici Hlubockého v Starej Turej.
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní

na odpredaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu, ktorá
sa nachádza na Ulici Hlubockého v Starej Turej. Jedná sa o
pozemok parc. č. 443/1–zast. plochy o výmere 598 m2, ka−
tastrálne územie Stará Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna cenová ponuka je 2 000,− Sk/m2

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového ko−
nania.

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

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

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

− výpis z obchodného registra alebo iného registra (v prí−
pade právnických osôb) nie starší ako 3 mesiace,

− cenovú ponuku záujemcu (minimálne vo výške 2000 Sk/m2)
− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponuko−

vého konania.Ponuky treba predkladať v uzatvorených obál−
kach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„Výstavba bytov na Ul. Hlubockého – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, ul. SNP č.

1, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 22.12.2008, 15.00 hod.

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

leniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá.
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejné−

ho ponukového konania bez určenia dôvodu.

ODPREDAJ NEHNUTE¼NOSTI
budova súp. č. 155

na Ulici Hurbanova v Starej Turej.
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní

na odpredaj nehnuteľnosť – objekt výmenníkovej stanice na−
chádzajúcej sa na Ulici Hurbanova č. 155 v Starej Turej. Jedná
sa o budovu súp. č. 155 postavenú na pozemku parc. č. 53 a
pozemok parc. č. 53 – zast. plochy o výmere 199 m2, katastrál−
ne územie Stará Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 1.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového
konania.

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

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

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

− výpis z obchodného registra alebo iného registra (v prí−
pade právnických osôb) nie starší ako 3 mesiace,

− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponu−
kového konania.

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach ozna−
čených spiatočnou adresou záujemcu a heslom
„Výmenníková stanica na Ulici Hurbanova–NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, ul. SNP
č. 1, 916 01 Stará Turá.

Posledný deň prijímania ponúk je 22.12.2008, 15.00 hod.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.
Upozornenie:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha

schváleniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá.
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verej−

ného ponukového konania bez určenia dôvodu.
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ENERGIE A ICH SPOTREBA � V. èas�

V predchádzajúcich štyroch častiach článku s totožným názvom som
chcel Vašu pozornosť nasmerovať k cielenému úsiliu pri šetrení energia−
mi, ktoré v každodennom živote využívame. Do určitej miery môžeme ob−
jemy ich spotreby ovplyvňovať oboma smermi – k zvyšovaniu resp. k zni−
žovaniu spotreby v našej domácnosti. Samozrejme, že pritom okrem na−
šich potrieb musíme rovnakou či možno ešte vyššou mierou brať do úvahy
naše finančné možnosti. Pritom naše možnosti práve vplyvom neustáleho
každodenného nárastu cien energií nadobúdajú vyššiu váhu pri rozhodo−
vaní o výške spotreby energií a nútia nás znižovať ju často i na úkor dote−
raz obvyklého štandardu, teda k poklesu komfortnosti nášho života.

Dôkazom toho sú nasledujúce porovnania niektorých nákladových po−
ložiek v roku 2000 s rokom 2007 v našom 3−izbovom byte.

Popritom zdôrazňujem, že sa snažíme ovplyvniteľné náklady v domác−
nosti znižovať úsporou napr. elektr. energie, plynu, teplej úžitkovej vody,
čoho dôkazom je porovnanie ich spotreby v merných jednotkách, ktoré
odpisujeme každý mesiac.

Ročná spotreba je nasledovná:

*z vyúčtovania nákladov
** z porovnania viacerých rokov

Najmarkantnejšiu úsporu sme podľa uvedeného porovnania dosiahli u
TÚV – za uvedené obdobie 50%, pričom však úhrada v Sk za TÚV bola
značne vyššia a možno konštatovať, že jednotková cena za TÚV počas
uvedeného obdobia teda vzrástla nie 1,74x, ale 3,5x.

Podobne aj cena elektrickej energie, kde však v poslednom roku vďa−
ka investovaniu do nákupu novej chladničky s mrazničkou a do úsporných
žiariviek do exponovaných osvetľovacích telies sme zaznamenali významné
zníženie spotreby el. energie až o 40% a dochádza teda k postupnej ná−
vratnosti vložených investícií. Poznamenávam, že sme vylúčili používanie
120 l mrazničky.

Z uvedeného porovnávania a len zo „sľubovaných nezvyšovaných cien
energií“ vyplýva, že ak chceme čo najdlhšie udržať náklady za spotrebu
energií na úrovni priemernej inflácie, ktorú nám len do určitej miery naše
vlády a parlament zohľadňujú pri úpravách dôchodkov, musíme nezbytne
energiami šetriť i na úkor svojho životného štandardu.

Veď kým za porovnávané obdobie 7. rokov len na neúplných nákla−
doch na bývanie narástli náklady 2,33x, dôchodky za rovnaké obdobie
vzrástli len 1,46x, čo je veru ďalšie značné roztvorenie tých povestných
disproporčných nožníc. A to sú porovnávané len náklady spojené s býva−
ním v byte, ktorý máme v osobnom vlastníctve.

Obdobne by to asi bolo i pri porovnávaní nákladov na stravovanie a
nákladov na udržiavanie „zdravotného stavu primeraného veku“.

A to nám ešte stále „vládni i mimovládni“ ekonómovia prízvukujú, že
ešte stále nie sú u nás ceny energií na úrovni cien v štátoch starých
členov EÚ a že teda „musia“ i v budúcich rokoch rásť. Len akosi pritom
zabúdajú, že naše platy či dôchodky zaostávajú za nimi podstatne vyššími
indexami ako ceny energií a zďaleka nie sú zvyšované úmerne k hodno−
tám v starej časti EÚ. A zavedenie EURO –meny nám – ako sa zatiaľ
ukazuje – naše zaostávanie ešte zvýrazní.

Pokúsme sa teda ušetriť na životných nákladoch aspoň tým, že urobí−
me podľa našich možností čo najviac pri znižovaní spotreby energií a pri−
pomínajme si denne, že „NAJLACNEJŠIA A NAJEKOLOGICKEJŠIA JE
TÁ ENERGIA, KTORÚ NESPOTREBUJEME“.

Ján Kubečka

NAJLACNEJ�IA A NAJEKOLOGICKEJ�IA ENERGIA JE ENERGIA NESPOTREBOVANÁ

Polo�ky 

Rok Vykurovanie TÚV SV PLYN 
EL. 

ENERGIE 

SP.ENER. 
SPRÁVA, 

IFO SMETI 
Náklady 

spolu  
2000 9 508 Sk 2 572 Sk 744 Sk 480 Sk 4 288 Sk 4 045 Sk 256 Sk 21 893 Sk 
2007 22 104 Sk 4 464 Sk 2 652 Sk 1 700 Sk 8 160 Sk 11 090 Sk 840 Sk 51 010 Sk 

Index 
rastu 2,32 1,74 3,56 3,54 1,9 2,74 3,28 2,33 

Stalo sa už zvykom, že vždy pred zimou uvá−
dzame rozpis miestnych komunikácií, ktoré udržia−
vajú Technické služby počas zimnej údržby. Tieto
komunikácie uvádzame podľa poradia dôležitosti:

1) Linka SAD Stará Turá – Černochov vrch po
otoč autobusu, Poliklinika, Požiarna zbrojnica, Že−
lezničná stanica, Hurbanova ul.

2) Autobusové nádražie, Štefánikova ul., Jirás−
kova ul., Ul. Úradníčkova, Námestie, Stred III, Ul.
Kozmonautov, Kujanovec, Ul. Športova, Ul. Štúro−
va, Ul. Němcovej, Ul. Uhrova, sídlisko nad Chira−
nou, Ul. Lipova,

3) Drgoňova dolina, Durcova dolina, Dubník II, u
Vankov, u Čubanákov, u Ťažkých

4) Dúbrava, Horná Topolecká, Hlavina, Gašová,
u Klimáčkov

5) Trávniky, U Samkov, Horný Súš, Lazy, Bre−
zovka, Kulichech Járok, Hrachoviská

6) U Mikulcov, Pod Dubom, U Škriečkov, U Dor−
nákov, Jazviny, Pod Lipovec, Papraď – U Krúpov,
Nemcova dolina, Bielčikova dolina

7) Autocamping, Dubník I
Čas výkonu zimnej údržby od vzniku poľadovi−

ce, alebo inej vzniklej situácie je stanovený na na−
šich MK do 4 hodín. V havarijných situáciách bude−
me podľa potreby vykonávať ZÚ v priebehu celého
dňa, t.j. 24 hodín. Vždy sa však snažíme o čo naj−
rýchlejšie odpratanie snehu najmä z lokalít, kde by
sneh znemožnil, alebo obmedzil plynulý chod bež−
ných povinností občanov.

Spolu udržujeme cca 90 km miestnych komuni−
kácií, z čoho minimálne polovica sa nachádza vo
veľmi obtiažnych terénoch.

Súbežne s údržbou MK vykonávame taktiež i
údržbu verejných priestranstiev, cintorínov a tiež i
chodníkov v tých miestach, kde sa dostaneme s
našou technikou.

Zároveň by sme chceli pripomenúť všetkým ob−
čanom i podnikateľským subjektom:

Udržiavať čistotu je povinnosťou vlastníka nehnu−
teľnosti, prípadne nájomcu, pred domami a teda i
odpratávanie snehu z priľahlých chodníkov k ne−
hnuteľnosti.

Schodnosť chodníkov sú povinní udržiavať v čase
prevádzkovej doby i prevádzkovatelia obchodov, slu−
žieb, hotelov, reštauračných a pohostinských zaria−
dení, hoci nie sú vlastníkmi priľahlej nehnuteľnosti,
(v zmysle VZN č.7/2001).

Vaše požiadavky na zimnú údržbu ciest a chod−
níkov môžete hlásiť na tel.č.: 776 32 15 – stála služ−
ba TECH.SLUŽIEB.

Pri potrebe údržby štátnych ciest volajte na tel.č.
771 22 81 – SLOV. SPRÁVA CIEST. (Ide o cesty−
SNP, Mýtna, Dibrovova, Družstevná, hlavná cesta
do Súša a do Topoleckej).

Z predchádzajúcich rokov vieme, že pri zmier−
ňovaní následkov zimy je najdôležitejšia vzájomná
spolupráca TECHNICKÝCH SLUŽIEB so všetkými
občanmi i podnikateľmi. Najmä však trpezlivosť a
ochota pomôcť , nie ľahostajnosť a nervozita .

Veríme, že spoločnými silami zvládneme prípad−
né problémy, ktoré zima prináša a budeme môcť
dokonca vychutnávať čaro zimného obdobia a nie−
len vnímať jeho negatíva.

Krásne Vianoce a úspešný Nový rok Vám
všetkým prajú                     TECHNICKÉ SLUŽBY

Zimná údr�ba chodníkov a ciestOdhàòanie chodníkov
v úzkych ulièkách

Chceme požiadať občanov žijúcich v
rodinných domoch v úzkych uliciach
(Kozmonautov, Uhrova, B. Nemcovej,
Sasinkova), aby pri odhŕňaní chodníkov
pred svojimi domami nehádzali sneh na
cestu. Robí sa to niekedy, keď cez deň
svieti slniečko, aby sa sneh rýchlejšie
roztopil. Avšak efekt býva presne opač−
ný. Sneh na ceste vytvorí zmrazky, kto−
ré sa nedajú odhrnúť a tiež veľmi ťažko
povoľujú aj keď sú posypané.

Lepšie  by bolo, keby sa chodníky
vôbec neodhŕňali, aby bolo viac miesta
na sneh z ciest. Býva to tiež márna prá−
ca, pretože pri odstraňovaní snehu z
cesty sa nedá zabrániť, aby sa chodní−
ky znovu zahrnuli. Chodci aj tak väčši−
nou chodia po ceste a majú len vytvo−
rené cestičky do vstupov. Vždy je po−
trebná trpezlivosť a spolupráca nás
všetkých.

Tento oznam uvádzame na podnet
obyvateľky jednej z takýchto ulíc. Touto
cestou jej ďakujeme za všímavosť. Je
to naozaj pravda, že akákoľvek infor−
mácia nie je na škodu, pretože čo sa
nám zdá samozrejmé, nemusí iných ani
napadnúť.

TSST, Vráblová

Polo�ky 
Rok Vykurovanie TÚV SV PLYN EL. ENERGIA 
2000 * 30,7 GJ 24m3 41m3 77m3 1384kwh 
2007 ** 32 GJ 12m3 39m3 54m3 755kwh 
Index 

spotreby 1,04 0,5 0,95 0,7 0,545 

Upozornenie: Od 14. 12. 2008 zmena cest. poriadku ŽSR!
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Nepríjemné novembrové dni nám pri−
pomenuli, že sa neodvratne blíži zima.
Pre žiakov a zamestnancov školy je ten−
to mesiac obdobím hodnotenia štvrťroč−
nej práce. Klasifikačná porada je však
až po uzávierke tohto časopisu, preto
vás s jej výsledkami oboznámime až v
nasledujúcom čísle.

Čo sa teda udialo v základnej škole
po predposlednom čísle roku 2008?

Hneď na začiatku mesiaca sme v 1.
ročníku realizovali mini projekt pod ná−
zvom Aby deti neumierali, ktorý bol za−
meraný na dopravnú výchovu.

Vzhľadom k tomu, že úlohou školy je
aj pestovať v deťoch lásku k umeniu a
mnohé deti ešte mali kultúrne poukazy,
ktoré na konci novembra strácajú plat−
nosť, zorganizovali sme pre žiakov 5.,
6., 7. návštevu divadelných predstavení
v Trnave a deviataci v rámci literárnej
exkurzie do Bratislavy videli divadelnú
hru Večer trojkráľový. Deťom sa pred−
stavenia páčili.

Aj okresné kolo v streľbe sa konalo v
tejto telocvični. Naši reprezentanti ako
obyčajne výborne reprezentovali svoju
školu. Dôkazom je pekné 2. miesto pre
družstvo chlapcov našej školy. Dievčatá
skončili na 3. mieste. V jednotlivcoch skon−
čila Lucia Milatová na 1. mieste, Jozef

Kováč na 1. a Pavol Kováč na 3. mieste.
13.11. bola v Novom Meste nad Vá−

hom burza informácií, kde sa zúčastnili
žiaci 9. ročníka. Dozvedeli sa o možnos−
tiach štúdia a neskôr zamestnanosti v
našom regióne, čo je pre nich v období,
kedy sa rozhodujú o tom, na ktorú školu
pôjdu ďalej študovať, dosť dôležité.

Veľa pekných akcií zorganizovali p.
učiteľky a páni učitelia v rámci dní rodi−
ny a školy. Mám naozaj radosť z toho,
že táto pekná aktivita, ktorá zbližuje ro−
dičov, deti a učiteľov začína byť tradí−
ciou a zapája sa do nej čoraz viac tried.
Je to možnosť pre všetkých zaintereso−
vaných, aby sa zblížili, viac spoznali a
to je veľmi dobre.

Deti 1. stupňa pripravili krásnu vý−
stavku rôznych výrobkov z ovocia a ze−
leniny, ktoré sa premenili na postavičky
a vymyslené bytosti také pekné, že ste
na nich mohli oči nechať.

Vážení čitatelia, keďže toto číslo
nášho časopisu je posledným v kalen−
dárnom roku 2008, tak mi dovoľte zaže−
lať vám všetkým čo najmenej stresov
počas predvianočného zhonu a počas
sviatkov, ktoré nazývame najkrajšími v
roku, mnoho radosti, pokoj v duši a pre−
dovšetkým lásky, zdravia a porozumenia.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Novinky zo Z�

Prázdniny preleteli ako víchor a s pr−
vým žltým listom na strome sa začal nový

školský rok i v MŠ pri cukrárni. Staršie
deti sa vrátili spokojné, odpočinuté a opá−
lené, o niekoľko centimetrov vyššie, do−
spelejšie. Pre nové, malé deti však na−
stala nová a v mnohých prípadoch ťažká
skúška odlúčenia od mamy a svojich blíz−
kych. Ranná rozlúčka je najťažšia a končí
sa slzami na oboch stranách. Ale život
prináša veľa zmien a mamy si musia uve−
domiť, že ak oni s rozumom neprevezmú
city do svojich rúk, tak to svojim ratoles−
tiam neuľahčia, a tým ani sebe. Čím prv
mama prijme skutočnosť, že jej dieťa je
už veľké a nastala pre nich nová etapa
života, tým skôr sa prenesú cez počiatoč−
nú skúšku odvahy. Pani učiteľky ráno pre−
vezmú dieťatko a už majú naplánovaných
nespočetné množstvo činností, ktoré die−
ťa rozveselí, poučí, ukľudní. Vytvorí nové
priateľské spoločenstvo v triede, kde už
od prvého dňa vznikajú nové, kamarát−
ske vzťahy medzi deťmi, ktoré možno pre−
trvajú až do dospelosti.

Aby sme pomohli adaptácii detí a po−
chopeniu rodičom, že materská škola za−
bezpečuje deťom starostlivosť nielen bio−
logickú, no i vzdelávaciu a citovú, poriada−
me spoločné akcie pre deti s rodičmi.

Prvou spoločnou akciou bola Olympiá−
da v MŠ na Hurbanovej ulici pri cukrárni.
V spolupráci s Centrom voľného času sme
pozvali rodičov a v areáli MŠ sa mohlo
začať zápolenie. Súťažili dvojčlenné tímy,
rodič – dieťa, a body sa zratúvali pre trie−
du. Na 10 stanovištiach stáli kolegyne z
Centra voľného času, pani učiteľky i pani
upratovačky. Tie deti, ktorých rodičia sa

nemohli dostaviť, súťažili v družstvách s
pani učiteľkou, ktorá musela súťažiť aj za
člena rodiny. Tak sa stalo, že niektorá pani
učiteľka šesťkrát hádzala oštepom, či sa
šplhala na tyči, fúkala do plávajúcej lopty.
Boli to veselé chvíle pre deti i pani učiteľ−
ky. Krásne chvíle určite prežívali hlavne
deti, ktorých rodičia mohli prísť a zasúťažiť
si spolu. Niektorí oteckovia dokonca s ka−
merou v ruke natáčali a povzbudzovali
mamu s dieťaťom, aby si mohli pripomenúť
spoločne prežité chvíle radosti. Materiálne
hodnoty majú chvíľkový efekt, ale spoloč−
né zážitky a spomienky pretrvávajú roky a
vytvárajú neoceniteľný vzťah medzi deťmi
a rodičmi.

Na záver boli vyhodnotení víťazi. Deti
dostali sladkú odmenu a vďaka Nadácii
Život, ktorá nám prispela 2000 Sk na od−
meny, sme mohli kúpiť deťom do každej
triedy nové väčšie auto a smejúcu sa bá−
biku. Zo ZRPŠ sme pri tejto príležitosti kú−
pili a zabudovali v areáli nového koníka na
pružine na húpanie, čím sme deťom spra−
vili dvojnásobnú radosť. Veríme, že i na−
ďalej nás Nadácia Život bude podporovať,
aby sme mohli rodičom a deťom plniť ich
sny, prežívať krásne spoločné chvíle. Je−
den koník stojí 17 000 Sk a veľmi by sme
sa potešili, keby sme mohli kúpiť jedného
ku každej triede a splniť tak túžbu našich
detí pohojdať sa a zároveň skoordinovať
svoje pohybové ústrojenstvo, aby nám vy−
rastala zdravá generácia. Jeseň ponúka
pestrú paletu činností, preto sa už tešíme
na púšťanie šarkanov, či vytváranie jesen−
ných ikebán za pomoci rodičov.

Tatiana Dúbravová
zástupkyňa MŠ pri cukrárni

Balzam na detskú du�u

TRETIACI SA VODY NEBOJA
V týchto jesenných mesiacoch prebiehal plavecký výcvik

žiakov 3.ročníka. Zúčastnilo sa ho 54 žiakov, ktorí boli rozdele−
ní do 5 skupín podľa náročnosti výcviku.

Myjavskí plavčíci deťom vysvetľovali štýly plávania, obozna−
movali ich s jednotlivými prvkami plávania. Skúsenejší plavci
skákali do vody, ponárali sa, brázdili bazén. Neplavci pozorne
počúvali slová plavčíkov a plavčíčky, opatrne, niekedy aj ne−
smelo robili prvé samostatné zábery vo vode.

Myjavskou plavárňou sa ozýval šplechot a smiech. Niekedy
sa na niektorých tváričkách objavil strach, inokedy úsmev.

Veríme, že dvadsať hodín plaveckého výcviku splnilo oča−
kávanie detí. Veríme, že v školskom roku 2009/2010 sa smiech
a šplechot bude ozývať aj v našom meste v plavárni, že sa
nájdu plavčíci, ktorí naučia ratolesti z nášho mesta plávať.

triedne učiteľky 3. roč. ZŠ v Starej Turej

DEŇ JABLKA JABLKO
Pod lipkou, za lipkou, Jablko sa usmievalo,
mala jedna dve sladkú šťavu ponúkalo.
jabĺčka červené, Jablko je červené,
sľúbila ich mne. a veru aj červivé.

A keď mi ich mala dať, Zbúram domček červíkovi,
začala sa vykrúcať, zahryznem sa do neho,
že nemá, že nedá, červíkovi je to ľúto,
že by bolo zle. bude pršať na neho.

Adam Fecko, 3.C

Jablko bolo voľakedy svárom už v raji. Samostatný výraz
„jablko“ sa dostal do latinského prekladu malum = jablko, ma−
lus = zlý.

Aj Snehulienka v rozprávke sa otrávila jablkom. Isaac Ne−
wton zas vďaka jablku objavil gravitáciu, keď sedel pod stro−
mom a na hlavu mu spadlo jablko.

Odkiaľ vlastne pochádza? Pôvodné stromy jabĺk sa nachá−
dzajú v oblasti medzi Kaspickým a Čiernym morom. Na jablku
si pochutnávali už stredovekí Gréci a Rimania.

Dnes nemusíme na jablko krivo pozerať. Staré príslovie
hovorí, že jedno jablko denne a lekári sú od Vás ďaleko. Jabl−
ko je vo výžive poklad. Podporuje trávenie, priaznivo pôsobí
na nervový systém, je prírodnou zubnou pastou, symbolom
zdravia a krásy.

Naša škola, malí prvostupniari, sa už roky zapájajú do aktivít
na Deň jablka. Pochutnávame si na jablkách a jablčných koláči−
koch od mám a babičiek celý týždeň. Deti sa tešia a verte, že tie
jablká od kamarátov sú chutnejšie ako tie, čo majú doma.

Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci maľovali jablká, na čí−
taní a v záujmových krúžkoch tvorili básne o tomto symbole
zdravia. Z detských výtvorov žiarili chodby, triedy I.stupňa.

Mgr. Katarína Kovárová, ZŠ Stará Turá

Z NÁŠHO SADU
Na polici v komore
stojí vojsko v pozore
a von oknom vykúka.
A to vojsko na parádu,
to sú plody nášho sadu
krásne žlté jablká.
Danielka Hučková, 3.C

BÁSEŇ O JABLKU
Odtrhol som jabĺčko, Prečo mi červíček radosť chceš pokaziť,
odhryzol si z neho, keď mám chuť na tvojom jabĺčku maškrtiť?
zrazu červík vyskočil Ja mám rád jabĺčka chrumkavé, červené
a prstom mi pohrozil. a žiadny červík mi na ne chuť nezaženie.

Majko Vrábel, 3.C

JABĹČKO
Keď je mesiac jabĺčok
spojím ja pár slovíčok.

Mám jabĺčka veľmi rada
ponúknem aj kamaráta,
jabĺčka sú veľmi zdravé
občas skryjú sa nám v tráve.

Keď ma bozká na líčka
moja drahá mamička,
dám jej z lásky úprimnej
kúsok z môjho jabĺčka.
Denisa Kopčanová, 3.C
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Dom kultúry Javorina pripravuje

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

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

Program kina Javorina na december 2008

Streda 3. decembra 19.00 hod.
BOBULE

Česká komédia, ktorá nás zavedie do moravských viníc, je prí−
behom dvoch kamarátov. Honza (K.Hádek) je typický mestský
frajer. Jeho kamarát Jirka (L.Langmajer) je podvodníček, ktorý
veľa rozumu do vienka nedostal, ale má  jednu vynikajúcu vlast−
nosť. Vie geniálne oblbnúť ženy, čo obaja využívajú pri svojich
podvodoch...
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 90 min. MP od 12 rokov

Piatok 5.decembra 16.00 hod.
�KAREDÉ KÁČATKO A JA

Dánsko, Fr., Nem., Írsko, VB. Rodinná animovaná komédia
inšpirovaná klasickou rozprávkou H. CH. Andersena.  Príbeh
škaredého káčatka a jeho adoptívneho otca, krysy. Český
dabing.
Vstupné: 10 Sk 0,33 � 90 min. Mládeži prístupný

Streda 10. decembra 19.00 hod.
TEMNÝ RYTIER

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

Streda 17. decembra 19.00 hod.
ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ

Francúzsky dokumentárny film. 365 dní príprav, 2 roky filmova−
nia v 16 krajinách pod vodou, v močiaroch, v korunách stro−
mov, vo vzduchu teploty od – 30 do + 50 °C, 170 druhov zvie−
rat. České titulky.
Vstupné: 60 Sk 1,99 � 85 min. Mládeži prístupný

5. decembra 2008 o 15.00 hod. − slávnostné rozsvietenie via−
nočného stromčeka na Námestí slobody. Medzi deti zavíta Miku−
láš s plným mešcom cukríkov. O 16.00 hodine premietnutie roz−
právky Škaredé káčatko a ja.

18. decembra 2008 o 19.00 hodine Vianočný koncert dychovej
hudby STŘÍBRŇANKA. Vstupné: 150 Sk a 130 Sk 4,97 �  a 4,31�

31. decembra 2008 o 11.30 hod. odchod autobu−
su od OD Jednota na Veľkú Javorinu.

Pripravujeme na január 2009:
− v januári pripravujeme autobusový zájazd do

Bratislavy − Istropolis na muzikál PRODUCENTI v
réžii Andyho Hryca. Choreografia: Ján Ďurovčík. Účinkujú: Mari−
án Slovák, Marián Labuda, Kristína Farkašová, Csongor Kassai,
Štefan Skrúcaný a ďalší. Vstupné a doprava: 800,− Sk

31. januára 2009 – Fašiangový ples. Hrá hudobná skupina
Nonstop.

V dňoch 7. –17. novembra bola v kaviarni DK Javorina inštalovaná výsta−
va: Obrazy z moravsko−slovenského pomedzia, ktorú pripravilo združenie
nezávislých výtvarníkov moravsko slovenského pomedzia. Vystavovali niek−
torí jej členovia: Jan Bart, Mgr. Eva Černohorská, Mgr. Lenka Neuhauserová,
Jaroslav Salay a drevorezbár František Varga. Výstava sa tešila veľkému
záujmu nielen širokej verejnosti, ale i žiakov a študentov.       Z.Z., foto J.M.

Nadácia Život a DK Javorina vás pozývajú v nedeľu

7. decembra 2008 o 15.00 hodine na Benefičný

koncert Nadácie Život. V programe vystúpia deti

MŠ, ZŠ a ZUŠ. Vstupné : 40,− Sk

Pracovníci Domu kultúry Javorina Stará Turá
Vám prajú príjemné vianočné sviatky,

plné pokoja a lásky

BELETRIA
Augustová, Ada: Tigria diéta
Nahai, Gina Barkhordar: Kaspický
dážď
Valčeva, Kristiana: Nepokorená
Woodiwissová, K. E.: Večná láska
Kleypasová, Lisa: Vôňa jesene. Voľ−
né pokračovanie romance Tajomstvá
letnej noci.
Harrisová, Joanne: Cukríkové topánky
POÉZIA
Tepličková, Věra: Staroturianske
čriepky
Lukáčová, Eva: Divosestra
Veigl, Svetloslav: Svetelný periskop
DETEKTÍVKY
Dán, Dominik: Hriech náš každodenný
Zákopčan, Marek: Mesto tieňov 2.
Mooney, Chris: Nezvestné
Cornwellová, Patrícia: Kniha mŕtvych
Ewan, Chris: Amsterdam. Sprievod−
ca slušného zlodeja.

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Reinhardt, Karl−Walter: 1000 olympij−
ských víťazov. Najlepší športovci
všetkých čias.
Wolf−Mednyánszky Andy: Putovanie
za kameňom mudrcov. 2 500 kilomet−
rov do Santiaga de Compostela.
Wolf−Mednyánszky Andy: Veni−vidi−
cognovi po Noeho stopách za jeho
potomstvom.

OZNAM
Knižnica bude otvorená pred Via−
nocami
do 19.12.2008 od 12.00 − 18.00.
Medzi sviatkami bude otvorená len
v pondelok
29.12.2008 od 12.00−18.00.
V novom roku bude knižnica otvo−
rená v stredu
7.1.2009 od 12.00 − 18.00.
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Smútočná spomienka
Dňa 30. novembra 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil môj manžel, náš otec, dedo a svokor
Ján MALEK z Drgoňovej doliny.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Odišla, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach stále žije
s nami.
Dňa 17. decembra 2008 si pripomenieme 1. výročie, čo nás
náhle a navždy vo veku 88 rokov opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička
Katarína JURÍKOVÁ

S láskou a úctou spomínajú dcéry, zať, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ako aj pracovníkom fy Elster, s. r. o., ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého manžela, otca a starého otca
Jána HUČKU,
ktorý nás navždy opustil 9.10.2008 vo veku 84 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca manželka Alžbeta
a dcéry Elena a Jana s rodinami

Smútočná spomienka
Odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas, ale spomienky
na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 22.12.2008 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Štefan KUČERA

S láskou a úctou spomína manželka Milka,
dcéry a synovia s rodinami

Smútočné poďakovanie
Touto cestou úprimne ďakujeme rodine a známym za slová
útechy a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký
žiaľ a dňa 29.10.2008 odprevadili na poslednej ceste našu
manželku, mamičku, babičku a prababičku
Katarínu KLČOVÚ,
ktorá nás opustila po ťažkej chorobe. Zvlášť ďakujeme za
dôstojnú rozlúčku pani Mgr. Ľubici Kopincovej zborovej fa−
rárke v Kostolnom.
Smútiaci manžel, deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 26.12.2008 uplynie 20 rokov od chvíle, keď nás tragicky
navždy opustil vo veku 25 rokov náš milovaný syn, brat, šva−
gor, krstný a príbuzný
Dušanko PAPULÁK
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína mamička, sestra Danka
s rodinou a celá ostatná rodina

Smútočná spomienka
Odišiel si od nás, nebolo pomoci, však tými, čo ťa radi mali,
zostaneš navždy v srdci.
Dňa 13.12.2008 bude 5 rokov, čo nás navždy opustil
Martin BIELČIK
z Paprade Bielčiková dolina

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra,
zať, vnuci, sestra a ostatná rodina.

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme rodine, priateľom, susedom a známym,
za kondolencie a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ a dňa 17.10.2008 odprevadili na poslednej
ceste našu mamičku, babičku, prababičku a švagrinú
Antóniu ZÁMEČNÍKOVÚ,
ktorá nás opustila vo veku 93 rokov. Zvlášť ďakujeme za
dôstojnú rozlúčku pánovi farárovi Mgr. Marianovi Dírešovi a
zároveň ďakujeme MUDr. P. Ščepkovi.

Smútiaci synovia s manželkami, vnučky,
pravnuk a ostatná rodina

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA:
Emma Biesiková, Matúš Medňanský, Alex Sadloň, David Lančarič, To−
máš Dominik Adamkovič, Filip Blaško, Aneta Bilčiková, Nina Punová
UZATVORILI MANŽELSTVO:
Peter Šimurka zo Starej Turej a Lucia Rybová z Trnavy
Benjamín Klandúch z Trenčína a Ľubica Klimáčková zo Starej Turej
Gabriel Lančarič z Trnavy a Lenka Pražienková zo Starej Turej
Peter Pitlík zo Starej Turej a Gabriela Kupková zo Starej Turej
Roman Mikulec zo Starej Turej a Emília Hazuchová zo Starej Turej
Dalibor Pospíšil zo Zem. Podhradia a Ivana Kubánová zo Starej Turej
Pavel Blažej zo Starej Turej a Marika Švancarová zo Starej Turej
ROZLÚČILI SME SA:
Milan Bača, Anna Kubrická, Ľubomír Dlhý, Ing. Zdenka Ďurigová, Anna
Galbavá, Anna Gavačová, Emília Gablechová

V mesiaci DECEMBER 2008
70.r. − Marta MIKLÁŠOVÁ, Antonia URBANČÍKOVÁ
75.r. − Mária PAŠTYKOVÁ, Božena FRIDRICHOVÁ, Emília VOLÁROVÁ,

Emília ALUŠICOVÁ, Emília ANDREJKOVIČOVÁ,
Ľudmila MIKULÁŠOVÁ

80.r. − Alžbeta VISELKOVÁ, Rudolf ROJKO
81.r. − Jozef ČIERNIK, Anna BUNČÁKOVÁ
82.r. − Mária HUČKOVÁ, Jozef LACKOVIČ, Anna NEMCOVÁ, Jaroslav

NOVOMESTSKÝ, Božena KRÚPOVÁ, Božena JANSOVÁ, Anna
FRIDRICHOVÁ, Juraj MIKAS, Zuzana POTFAJOVÁ

83.r. − Anna VIKTORYOVÁ, Anna VRÁBLOVÁ, Anna JURÍČKOVÁ
84.r. − Anna KOŠTIALOVÁ, Zuzana DRŽÍKOVÁ, Katarína GREGOROVÁ
85.r. − Jozef ZÁMEČNÍK 86.r. − Michal BAČA
87.r. − Tomáš NAĎ 89.r. − Gustáv STACHO
90.r. − Mária MIKULCOVÁ 93.r. − Eva JURÍKOVÁ
97.r. − Irena MASÁROVÁ

Smútočná spomienka
Kytičku kvetov na hrob kladieme, pokojný, večný spánok Ti,
mamička, prajeme. S láskou a úctou na Teba spomíname.
Dňa 6.12.2008 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila vo
veku 81 rokov naša drahá mamička, babička a prababička
Božena PLEŠKOVÁ
S láskou a úctou spomína dcéra a synovia s rodinami

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli na
poslednej ceste odprevadiť milovanú manželku, mamičku a
babičku
Annu KUBRICKÚ,

ktorá nás navždy opustila 21.10.2008 vo veku 78 rokov.
Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, ale tí, čo Ťa
mali radi, budú na Teba stále spomínať.
Dňa 7.12.2008 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a brat
Miroslav VOLÁR.

S láskou spomína celá rodina

Smútočné poďakovanie
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí dňa 14.10.2008 odprevadili na posled−
nej ceste nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Jána JANKOVIČA,
ktorý nás navždy opustil 9.10.2008 vo veku 71 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a
slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 10.12.2008 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil vo
veku 59 rokov náš drahý manžel, otec, dedko
Ing. Vítězslav POPELKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

So smútkom a láskou v srdci spomína manželka
Zdenka, syn Roman, dcéry Kristína a Sabina s rodinami



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

Priamych svedkov politických udalostí
z r.1968 ubúda. Tento osmičkový leto−
počet už ostáva akoby v tieni ďalších po−
litických dianí. Skôr narodení si vravia,
že to z r.1989 mohlo prísť už v r.1968,
ale bez tých krikľavých morálnych zlyha−
ní, ktoré po takmer dvadsiatich rokoch
na povrchu už prekrýva akoby závoj za−
búdania. História však bude históriou, bez
ohľadu na chcené, či nechcené zlyháva−
nia ľudskej pamäti. Dalo by sa o tom ešte
veľa písať, trvale ale platí to Masarykov−
ské, že demokracia je iba vtedy, ak je
spojená s mravnosťou a morálkou! K
demokracii je ešte, ešte ďaleko!

Pri opisovaní nasledujúcich udalostí i
po desaťročiach som si uvedomil, že oni
nakoniec museli dopadnúť tak, ako dopadli.
I neskorší ich osud nemohol byť preto iný.
Politika prednostne určuje všetko!

V lete r. 1968 som nastúpil do funkcie
vedúceho cechu textilných vretien. Bolo
mi tridsať. V tom období na tomto praco−
visku prebiehala prelomová zmena vyrá−
baného sortimentu podľa vtedy platnej
stratégie výrobného podniku. Dovtedajšia
výroba textilných vretien ustupovala v pro−
spech novej, sofistikovanejšej výroby, vý−
roby prístrojov anestetickej techniky a prí−
strojov pre umelú ventiláciu pľúc. Tieto boli
sem presúvané z pražských a brnianskych
pracovísk. Dovtedajšia zabehnutá veľko−
sériová výroba textilných vretien, nezloži−
tých funkčných podcelkov pre textilné stro−
je, mala byť trvale nahradená výrobne ná−
ročnejšími medicínskymi prístrojmi malých
výrobných sérií. V zmysle uvedenej stra−
tégie malo teda dôjsť k zrušeniu týchto
„nemedicínskych kapacít“ v prospech obo−
hatenia dovtedajšieho sortimentu medicín−
skej techniky v Starej Turej. Táto nová vý−
roba vo svojej väčšej zložitosti mala pri−
niesť skladbu vyšších pracovných tried,
teda tiež možnosti vyšších miezd a zá−
robkov a v konečnom dôsledku i rast spo−
kojnosti zamestnancov. Prekonanie ta−
kejto radikálnej zmeny v danom čase vte−
dajšími metódami „silového“ riadenia, bolo
však pre všetkých pracovníkov cechu
takmer neriešiteľnou úlohou, hlavne pre−
to, že sa včas nevytvorili pre ňu podmien−
ky. Všetko sa riešilo a konalo za pocho−
du, neboli vypočuté názory vedenia ce−
chu textilných vretien, atď.

Vedenie cechu, v rámci vtedajšieho
politického oteplenia sa iniciatívne obze−
ralo k hľadaniu prijateľnejšieho riešenia.
Nová politická klíma posmeľovala osamo−
statňovanie sa a niektoré podniky to vtedy
i využili. Tak tomu bolo i u výrobcu textil−
ných strojov, n. p. Kovotex Červený Koste−
lec pri Náchode. Tento sa osamostatnil od
n. p. Kovostav v Ústí n. Orlicí a na spoloč−
ných patentoch Výskumného ústavu bavl−
nárského skonštruoval a postavil vlastný
bezvretenový dopriadací stroj KXB 140a
zaujímavých parametrov a hľadal koope−
rátorov. Zástupcovia n.p.Kovotexu sa vy−
strojili do Starej Turej a veriac fortieľu na−
šich technikov a robotníkov vo výrobe tex−
tilných vretien, ponúkli nám ku kooperácii
lákavé technické unikum, „srdiečko“ ich do−
priadacieho stroja, spriadaciu jednotku,
výrobne najnáročnejší samostatný funkč−
ný celok, ktorý v odbore bol vtedy sveto−
vou špičkou.

V r. 1969, zrejme pod vplyvom dobehu
politickej klímy demokratizácie z predchá−
dzajúceho roka, no však trvale v rozpore
so skôr uvedenou zásadou v sortimente,
náš podnik spoluprácu s n. p. Kovotex pred−
sa len odsúhlasil. Naplno a s pozoruhod−
nou iniciatívou všetkých zamestnancov roz−
behla sa náročná príprava novej výroby na
cechu 2, kde väčšina z nich verila a dúfa−
la, že sa konečne našiel balzam na ich bôle,
ktoré som tu naznačil. Balzam to bol, ale
len dočasný. Úlohy r.1970, napriek ich od−
mietnutiu vedením cechu z dôvodov nere−
álnosti ich splnenia, boli direktívne vnúte−
né. Bola plánovaná obmena výroby viac,
ako dvojtretinová voči predchádzajúcemu
roku. Dopadlo to, akože inak, z hľadiska
plnenia výroby tovaru katastrofálne! A tak
bolo prijaté dodatočné nápravné opatre−
nie vedenia podniku, spočívajúce vo vý−
mene vedúceho prevádzky. To sa napo−
kon všetko dialo už v prievane vetrov nor−
malizácie, zrodenej dátumom 21.augusta
1968. Po takomto dramatickom nábehu
výroby so spriadacou jednotkou, cech 2
však už od následného roka 1971 nepretr−
žite si plnil zverené výrobné úlohy a vyhrá−
val medzicechovú súťaž o najlepšieho pl−
niča výrobných úloh. Hlavným odberate−
ľom spriadacích jednotiek bol vtedy novo−
vybudovaný areál Bavlnárskych závodov
v Leviciach. Tam sa realizoval výrobný for−
tieľ a um všetkých pracovníkov cechu 2.

Touto cestou po takmer štyroch desiat−
kach rokov, žijúcim, nežijúcim kolegom a
spolupracovníkom, chcem sa hlboko po−
ďakovať za iniciatívu, spoluprácu a za vý−
borne odvedenú prácu v tom období.
Všetkým Vám patrí môj obdiv!

Po takomto odstupe čas napokon vy−
triedil a potvrdil, čo bola objektívna prav−
da, a čo musela byť politická daň vtedy tej
dobe.

Pre úplnosť chcem pripomenúť, že pa−
ralelne v tom období sa zrodil v konštrukcii
zdravotníckych prístrojov v spolupráci s
Konštruktou Trenčín nadčasový projekt
prístroja pre umelú ventiláciu pľúc, Chiro−
log 1. Bol legendou spoľahlivosti a bol umne
a prakticky bezproblémovo zavádzaný do
výroby vďaka veľmi prezieravým príprav−
ným opatreniam vtedajšieho technického
riaditeľa Ing. O. Pačesa na tomto cechu, a
neskôr vyrábaný v mnohotisícovej sérii! O
tom som však na stránkach nášho časopi−
su už písal.

Spustená výroba spriadacích jednotiek
mala sčítané svoje dni. Táto výroba, ako
som uviedol, narúšala prijatú koncepciu
vyrábaného sortimentu, teda už od samé−
ho počiatku bola nechcená a teda bez šan−
cí, aby jej zavedenie, odvedenú iniciatívu,
snahy a drinu niekto vôbec niekedy objek−
tívne i ocenil. A bolo by vskutku za čo! Ďalej
si treba pripomenúť, že paralelne s prípra−
vou výroby spriadacích jednotiek začínala
sa práve vtedy budovať vysoko lukratívna
prevádzka pre jednorazovú injekčnú tech−
niku a tá, od samého začiatku, mala v are−
áli závodu prioritu!

Toto je priebeh jednej udalosti videný
mojim pohľadom tak, ako ich písal sám ži−
vot a ktoré sa uskutočnili v tie posledné
mesiace siedmeho decénia na vtedajšom
cechu 2, v odstupe asi dvoch ľudských
generácií.                    Gustáv Rumánek

STALO SA PRED ŠTYRIDSIATIMI ROKMI ZA BRÁNAMI FABRIKY

SPRIADACIE JEDNOTKY
Výňatok z článku, ktorý vyšiel v denníku SME

dňa 25. 10. 2008 (autorka M. Kováčová)

Al�beta II. má korene
na východnom Slovensku

Korene britskej panovníčky, ktorá včera ukončila dvojdňovú
návštevu Slovenska, siahajú aj do okolia Trebišova.

Je to síce už desať generácií, ale korene britskej kráľovnej
siahajú aj na Slovensko. Alžbeta II. má u nás pokrvných príbuz−
ných prostredníctvom svojej starej matky a manželky kráľa Ju−
raja V., Mary z Tecku.

Na jej prepojenie so slovenskou zemankou Annou Šutovou
upozorňuje odborník na genealógiu Frederik Federmayer, kto−
rý prednáša na filozofickej fakulte.

Anna Šutová žila vo vtedajšom uhorskom Ladmóczi (dnes
Ladmovce), patriacom do Zemplínskej župy. Koncom 16. sto−
ročia sa vydala za Pála z maďarského rodu Rhédeyovcov. Z
juhu postupujúci Turci prinútili rodinu Pála Rhédeya odsťaho−
vať sa severnejšie. Tu, na Spiši, usadili sa na dve storočia.
Rodina sa rozvetvila do Transylvánie. Práve grófka z tejto vet−
vy Rhédeyovcov spája súčasnú kráľovnú Britov s jej slovenský−
mi predkami.

Praprababičku Alžbety II., grófku Claudiu Rhédey von Kis−
Rhéde, neskôr princeznú Hohensteinovú, delí od Anny Šutovej
päť priamych generácií Rhédeyovcov.

Rhédeyovci zastávali v uhorskom kráľovstve mnoho význam−
ných vládnych, administratívnych, vojenských i obchodných funk−
cií. Potomkovia rodu Rhédejovcov v línii Kis−Rhéde, okrem
Maďarska a Transylvánie, žijú práve na východe Slovenska.
Tridsaťosem členov šľachtického rodu má byť roztrúsených
najmä v okolí Košíc, Kostolian, Kendíc, Košických Olšian ale i
Starej Turej. „V Európe sme jedna veľká rodina,“ hovorí v zá−
vere Frederik Federmayer.

Iste väčšinu našich čitateľov zaujala predposledná veta tejto
krátenej novinovej správy. Podľa nej mali by na našom okolí žiť
potomkovia rodu Rhédeyovcov v línii Kis−Rhéde. Ak sú v na−
šom okolí takí pamätníci, ktorí by čo len dačo vedeli o takejto
udalosti vypovedať, nech sa ozvú. Upozorňujeme, že toto priez−
visko písané kedysi maďarskou gramatikou za dané storočia
mohlo dosť zmeniť svoju fonetiku i v zmysle poslovenčenia,
napr. do podôb Rédej, Redej, Redaj a pod., čo už niečo nazna−
čuje. Dovoľujeme si touto cestou poprosiť našich čitateľov o
spoluprácu pri takomto prípadnom vyhľadávaní. Pomôžte!

Gustáv Rumánek

Vagaèovský dom
Tomu domu hovoríme Na pivnici, či Pod pivnicou. Všetci

vieme o ktorej charakteristickej budove píšem. Dnes je krásne
prebudovaná zásluhou p. Gažoviča pre pohostenie návštevní−
kov pri zachovaní svojej vonkajšej historickej podoby. Niekedy
to s ňou bolo trochu inak. Začítajme sa do milých, krátkych a
pútavých spomienok Jany Vagačovej z Bratislavy:

„Vagačovci mali zaujímavý dom. Volal sa Na pivnici a oni
Pivnických. Je to teraz najstarší dom v Starej Turej. Kedysi k
tomu patril aj vedľajší mlyn a hostinec s kolkárňou a pľacom na
tancovačky. Tam bývali hasičské zábavy. Ju!

Dom máme na obrázkoch vo Vlastivednom časopise, len
tam v nike chýba kamenná socha. Tú vzali preč Vagačovci,
keď sa odtiaľ sťahovali. A národný výbor nemal záujem, aby
tam stála v nike.

Pivnica bola pod celým obytným domom, nad ňou šiel po−
tok, čiže ten šiel aj popod kuchyňu, čo bolo veľmi praktické.
Dvihla sa doska a už si deti nohy umývali, alebo sa aj vycikali.
Hoci bola dvojitá podlaha, bývala vraj studená tá kuchyňa. Pred
kuchyňou i za ňou boli izby.

V pivnici sa ľad udržal celé leto. Pamätám, ako chlapi na
potoku sekali ľad, nosili ho tam, polievali vodou, aby spolu za−
mrzol. Bolo i pre mäsiarov, i pre šenkárov. Pivnica mala Zvlášt−
ny domček samostatný – bola šenkovňa, do tej sa išlo po mos−
tíku, alebo z boku cez tanečný pľac – letnú záhradu. Môj otec
tam hrával kolky, a keď sme išli okolo z futbalového hrišťa Ku−
janovca, stavili sme sa na krachlu. Keď bola veľká voda, museli
ju odraziť do veľkého potoka cez stavidlo, aby nezaplavovala
cestu a dom. Pod stavidlom sa to volalo na Lázku. Bola tam
studnička – Lázkova ju volali – mala vraj výbornú vodu. Nad
Lázkom naproti šenkovni bol rožný dom – tiež zvláštny, po−
schodový – patril Ješkovom. Hore boli dvere z ulice. Mali hod−
ne detí, ako u Vagačov, tak sa kamarátili.“      Jana Vagačová
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Napísali čitatelia

Príbeh 12−ročného dievčaťa v rokoch okupácie
Písal sa rok 1944, bola jeseň a príroda

žiarila svojou krásou. Nenarušovali ju nijak
pomyselné mraky tragických dní, ktoré nad−
chádzali. Ľudia v podjavorinskej malej de−
dinke žili svoj život skromne, bárs ich kľud
narušovala prítomnosť okupačných vojsk
nemeckej armády. Táto skutoočnosť neda−
la kľud niektorým rodinám, z ktorých určitý
počet mužského pokolenia zosnoval asi 3x
ozbrojené výpady na nemc. vojakov ubyto−
vaných v školách. Neviem, kto ich viedol a
zásoboval zbraňami a muníciou, ale jedno
si pamätám isto, kde mali organizačné cen−
trum. Jedno pekné odpoludnie v októbri,
kedy som sa ponáhľala za sestrou, ktorá
popásala domáce zvieratá – kozy na kopci
neďaleko nemeckej hlásky „búdy“, stretla
som sa v jabloňovom sade nad žid. cintorí−
nom s mužom, ktorý bol oblečený vo voj.
šatách slov. vojakov. Zastavil ma a pýtal
sa na záhradu určitej rodiny, ktorá tam má

záhradný domček. Vysvetlila som, ktorým
smerom sa tam dostane. Neviem, či tým
smerom zamerali nemec. vojaci zorný uhol
z mešť. školy, že nás videli, alebo to bola
náhoda, ale asi tak o pol hodiny sa objavili
pri nás dvaja ozbrojení nemci, vojaci a vy−
zvedali sa od nás, či sme nevideli partizá−
nov. Ja som zaprela a neprezradila som
nič, že pred chvíľou som sa s jedným stretla.
Mrazenie po celom tele si pamätám do−
dnes, ale duch bol silnejší a nevyriekla som
slová zrady, ktoré by znamenali ortieľ smrti
ako pre účastníkov ich spiknutia pod vede−
ním neznámeho vojaka, pre mňa, tak i pre
ich rodiny. To som ešte nevedela, že za
toto zachánenie toľkých životov, budem platiť
ja a celá naša rodina tou najbolestnejšou
cenou – stratou môjho jediného brata. Naj−
väčšou iróniou bolo, že jeden z tých, kto−
rým som zachránila život, spôsobil stratu
života môjmu bratovi.    Viera Rejnartová

Podjavorinské výrobné dru�stvo
1948 − 2008

V týchto dňoch si
pripomíname 60. vý−
ročie založenia Pod−
javorinského výrob−
ného družstva.

Dňa 2.12.1948
bolo v Starej Turej

založené Družstvo na spracovanie výrob−
kov pre hospodárstvo, remeslo a domác−
nosť s.r.o. V počiatkoch sa vyrábali rôzne
výrobky z dreva, z ktorých mnohé sa dnes
nachádzajú snáď už len v múzeách (dre−
vené mútovníky, kolovraty...). Časom bola
zavedená chemická výroba, výroba foto−
grafickej vývojky Mikrogradol, ktorá umož−
nila vo väčšej miere zamestnávať ľudí z
blízkeho okolia. Táto výroba dala základy
novému výrobnému programu – kovovým
štítkom, ktoré po mnohých inováciach a
zmenách technológií dodnes tvoria nosný
program družstva. V ďalších rokoch rozší−
rilo družstvo svoj výrobný program o výro−
bu protektorov na osobné a nákladné vo−
zidlá a zriadilo pneuservis. Pneuservisné
práce a predaj pneumatík dodnes patria
do výrobného programu. V prevádzke
„kovo“ bola zavedená výroba sedacieho ko−
vového nábytku, prevažne pre zahranič−
ných odberateľov. Poskytujeme i kvalitnú

povrchovú úpravu práškovými farbami.
Vďaka tomu, že používame pri výrobe

štítkov presnú a modernú technológiu a
vysoko efektívnu počítačovú techniku, sme
dodnes najväčší výrobcovia kovových štít−
kov na Slovensku s výrazným exportom
do krajín EÚ. Zaviedli sme ďalšie nové vý−
robné programy, ako je výroba samolepia−
cich štítkov a reklamných materiálov tech−
nológiou termotlače, tampónová potlač
drobných predmetov pre priemysel a pod.
Dlhodobo sa nám darí udržať stav okolo
50 zamestnancov. V posledných piatich
rokoch sme plynofikovali družstvo a v tom−
to roku sa napojili na verejnú kanalizáciu,
čo bolo podmienené rekonštruovaním ne−
utralizačnej stanice a vybudovaním novej
prípojky vodovodu. Tieto akcie si vyžiadali
sumu takmer 8,5 milióna Sk, čo však znač−
nej miere prispieva i k ochrane životného
prostredia. Radi konštatujeme, že aj keď
60 rokov je skoro dôchodkový vek, pre nás
to znamená len začiatok do ďalších úspeš−
ných desaťročí.

Záverom ďakujeme všetkým bývalým i
terajším pracovníkom, ale i ďalším neme−
novaným osobám,vďaka ktorým naše druž−
stvo úspešne pôsobí na trhu a má perspek−
tívu i do budúcna.

Pri píležitosti Pamiatky zosnulých sa konala
31.10.2008 na mestskom cintoríne ekumenická
spomienka.                                             Foto J.M.

Na rozšírení mestského cintorína sa pracuje − tento
rok sa dokončí I. etapa v hodnote okolo 4 mil. Sk, na
budúci rok sa prestavia okolo 5 mil. Sk. J.M.

Po náročnej príprave počas roka 2008
a úspešnom obhájení prvenstva v Hasič−

skej lige si hasiči z Drgoňovej Doliny v
posledné septembrové slnečné dni našli

čas, ktorý strávili so svojimi ra−
tolesťami.

Deťúrence posilnené do
chrumkava opečenými špeká−
čikmi a množstvom všakova−
kých sladkých dobrôt, šťastné
a plné energie sa mohli vyská−
kať v nafukovacom hrade.

Touto cestou sa chceme
poďakovať spoločnosti Pre−
VaK, s.r.o. Stará Turá za za−
požičanie nafukovacieho hra−
du, vďaka ktorému, prežili naše
detičky príjemné chvíle stráve−
né opäť v kruhu najbližších.

HZ Drgoňova Dolina

Joj, èi to bolo radosti

MESTO STARÁ TURÁ HĽADÁ
KRONIKÁRA MESTA!
Inf. na tel. 746 1615
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www.cintoriny.sk
Od novembra tohto roku je na internete k dispozí−

cii internetový portál www.cintoriny.sk.
O čo vlastne ide? Ľudia z rôznych kútov sveta môžu

prostredníctvom internetu nájsť hrobové miesto svoj−
ho zosnulého príbuzného na vybranom cintoríne vo
viacerých mestách.

Medzi takéto cintoríny patrí aj náš cintorín na Hu−
sitskej ceste.

Je to tak vďaka tomu, že  náš cintnorín bol digitál−
ne zameraný ešte v roku 2007 a teda nič nebránilo,
aby sme si takúto službu od Firmy TOP SET Stupa−
va, ktorá je tvorcom tejto stránky, objednali.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že takúto službu ne−
máme ako využiť. Je však veľmi cenná pre tých pozo−
stalých, ktorí presne nevedia, kde sa hrob ich zosnu−
lého na cintoríne nachádza.

Pri zadaní mena zosnulého sa na obrazovke zo−
brazí mapa cintorína a konkrétny hrob je vyznačený.
Dokonca je možné uctiť si pamiatku svojich blízkych
symbolickým zapálením sviečky, alebo položením ky−
tice na virtuálnom cintoríne. Dokonca je možné zane−
chať aj odkaz so svojím menom.

Na prvý pohľad sa môže takáto služba zdať úsmev−
ná, ale možno pre tých, ktorí  nemôžu pricestovať
osobne na hroby svojich zosnulých,  je to  možnosť
akejsi pietnej spomienky.

TSST, Vráblová

Zbohom, korunka slovenská!
Pri platení v predajni mi vypadla z peňaženky koruna.

Malá rozmermi i hodnotou, ale ešte stále naša, slovenská.
Slabúčko cinkla o dlažbu, ako by mi zavolala zbohom, či
ahoj a už jej nebolo. Poskladala som svoje dôchodcovské
kosti a začala som mincu hľadať. Kde inde ako pod pultom.
Pozerám, šmátram, ruky si špiním, no mojej korunky nikde.
Chúďa malé, žlté... Bojíš sa, že už dlho nebudeš alebo han−
bíš sa, že si taká, aká si: malá a bezcenná? Ukáž sa mi
korunka, veď aj ty máš svoju hodnotu. Keby si mi pri stoko−
runovom nákupe chýbala práve ty jediná, tovar by mi nepre−
dali. Vidíš, aká si dôležitá!

Vtom sa pod pultom niečo zalesklo. Viete čo? Slza v oku
mojej koruny. Natešená a prekvapená som ju vytiahla z ne−
dôstojného úkrytu a chcela som ju vložiť späť do peňaženky.
No minca sa mi nepokojne zahniezdila na dlani, uslzeným
očkom na mňa pozrela, akoby ma o niečo prosila a ja som
vyšla z obchodu s peniazom v ruke. Madona na korune si
utrela slzu, pohladkala Jezuliatko a koruna začala rozprávať:

„Som taká nešťastná, veď ja ani neviem, kto vlastne som.
Už som bola dvakrát československá a dvakrát slovenská. A
tá hodnota?! Škoda hovoriť. Boli časy, keď sa človek za ko−
runu najedol. Neskôr mali zo mňa radosť aspoň deti. Za ko−
runu kúpili zmrzlinu, žuvačku, dva či tri rožky. A dnes? Han−
bím sa, že som taká bezcenná, preto som sa chcela ukryť
pod pultom a tam prečkať svoj koniec. Aj ja som sa už dopo−
čula, že namiesto korún prídu čoskoro do obehu a do peňa−
ženiek eurá a na nás – koruny si nik ani nespomenie.“

Koruna vzdychla a zachvela sa tak, že mi takmer druhý
raz vypadla z ruky. Nuž čo iné mi zostávalo, ako ju chuderku
potešiť. „Neboj sa ty, korunka. Ty budeš mať od nového roka
inú cenu – historickú. Ja si ťa, napríklad, ešte dnes uložím
medzi ostatné vzácne mince na pamiatku a čím budeš staršia,
tým budeš cennejšia a vzácnejšia. A aký osud čaká ostatné
mince? V mincovni ich roztavia a z ich kovu narazia novučké
ligotavé eurá a centy. Pravda, nebudú to už koruny, ale
vlastne v nich budú ďalej žiť medzi nami a my, ľudia, bude−
me ešte dlho spomínať, ako to bolo, keď sme v peňaženkách
nosili vás – slovenské koruny.“

Koruna sa uspokojila, Madona sa usmiala a spolu s Je−
zuliatkom som všetkých ukryla vo svojej peňaženke. Nuž,
zbohom koruny, vitajte, eurá!

Zomrel kráľ, nech žije kráľ!                 Alžbeta Cibulková

S jeseňou sa symbolicky už tradične
spája Mesiac úcty k starším.

Z tejto príležitosti sme i my, výbor Klu−
bu dôchodcov v Papradi dňa 19.10. v kul−
túrnom dome pripravili pre svojich členov
slávnostné posedenie. Už účasť prezrádza,
že naše stretnutia bývajú pekné a priateľ−
ské. Stretlo sa nás 54 členov.

Naša predsedníčka p. Klimáčková v
srdečnom príhovore po privítaní prítomných
členov a hostí pripomenula akcie, ktoré sme
v tomto roku uskutočnili, spomenuli sme si
na tých, ktorí nás v poslednom období
opustili a srdečne poblahoželala našim ju−
bilantom.

Prihovorili sa nám i naši hostia p. pri−
mátorka Halinárová a pracovníčka sociál−
neho oddelenia p. Zaťková, ktoré nám odo−

vzdali i malé darčeky. Ďakujeme, určite
nám budú pripomínať tento pekný deň.

Bolo to ozaj pekné, milé posedenie. Vy−
zdobené stoly s jesenným nádychom, plné
dobrôt pripomínali skôr svadobné stoly, než
stoly na schôdzi dôchodcov. Všetkým, ktorí
sa o tieto dobrôtky pričinili i touto cestou me−
nom výboru srdečne ďakujem.

Nedá mi ešte nespomenúť z príhovoru
p. primátorky, že úctu k starším nestačí
prejavovať iba v jednom mesiaci v roku,
mala by byť samozrejmosťou každodenné−
ho života. A nielen k starším, ale vôbec
úcta človeka k človeku, vzájomné porozu−
menie, pekné medziľudské vzťahy, ktoré z
našej spoločnosti, žiaľ, akosi unikajú.

Dodám iba, že veľmi, veľmi chýbajú.
Valenová

Zo života papradských dôchodcov...

Dopravných nehôd neustále pribúda.
Čísla o počte mŕtvych a ťažko zranených
na cestách sú hrozivé. A netýkajú len vo−
dičov motorových vozidiel, ale i cyklistov a
chodcov. Preto sa 16. októb−
ra 2008 naša škola ako jedi−
ná v okrese zapojila do Eu−
rópskeho týždňa bezpečnos−
ti na cestách vďaka
p.Mikulcovi z Autoškoly
MAJA a Obvodnému úradu
– odboru cestnej dopravy v
Novom Meste nad Váhom.

Žiaci 8. a 9. ročníka sa
zúčastnili na prednáške, kto−
rej cieľom bolo poukázať prá−
ve na nehody, pripomenúť
žiakom, ako by sa mali sprá−
vať na cestách, ktoré pravi−
dlá dodržiavať, aby žiaden z

nich nemusel byť účastníkom dopravnej ne−
hody. Žiaci boli poučení o pripravovaných
zmenách v zákone týkajúcich sa chodcov

i cyklistov. Boli im rozdané bezpečnostné
vesty, ktoré by ich mali zviditeľniť a teda i
chrániť na cestách.

Po prednáške mali žiaci možnosť vy−

skúšať si bezpečnú jazdu a
dodržiavanie pravidiel cest−
nej premávky na školskom
dopravnom ihrisku na bicyk−
loch, kolobežkách ale i štvor−
kolkách. Práve jazda na
štvorkolkách najviac zaujala
nielen žiakov, ale i okoloidú−
cich dospelých.

Veríme, že okrem prak−
tickej jazdy a bezpečnostnej
vesty si žiaci odniesli i po−
znatky, ako sa správať v
cestnej premávke bezpečne.

Vďaka patrí Autoškole
MAJA a dúfame, že podob−
ných akcií pribudne po ce−

lom Slovensku, aby zníženie nehodovosti
na cestách bolo výrazné a celoplošné.

PaedDr. Katarína Mikulcová

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Dňa 17.10.2008 vykonávala hliadka
MsP jednu z pravidelných kontrol zamera−
ných na požívanie alkoholu mladistvými
osobami. Počas nej vykonalo dychovú
skúšku 6 osôb, ktoré ešte nedovŕšili vek
18 rokov. Z nich bolo u dvoch osôb ziste−
né požitie alkoholu. O túto nepríjemnú skú−
senosť sa im postaral M. T. zo Starej Tu−
rej, ktorý alkohol kúpil a umožnil im, aby
sa z neho napili. Za tento skutok mu bola
zo strany MsP uložená bloková pokuta vo
výške 1000 Sk.

Dňa 18.10. 2008 bola práca MsP tiež
spojená s požívaním alkoholu. V nočných
hodinách nahlásil vydesený vodič, že kúsok

za mestom leží uprostred vozovky nejaká
osoba a nehýbe sa. Hliadka MsP oznam
preverila a na mieste našla B.B., ktorý bol
silne pod vplyvom alkoholu a pravdepodob−
ne v presvedčení, že už je doma si ľahol a
tvrdo zaspal. Po predvolaní na MsP mu hliad−
ka uložila blokovú pokutu vo výške 400 Sk.

Dňa 23.10. 2008 podľahla čaru predá−
vaného tovaru H.Z. zo Starej Turej. V miest−
nom supermarkete sa pokúsila nakupovať
avšak bez zaplatenia. Táto skutočnosť ne−
unikla pozornosti člena SBS ktorý na miesto
ihneď privolal hliadku MsP. Tá vyriešila spá−
chaný priestupok proti majetku uložením
blokovej pokuty vo výške 500 Sk.            MsP

Z denníka MsP
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Blíži sa koniec roka i čas bilanco−
vania našej činnosti. Skôr, než uve−
diem prehľad jednotlivých akcií, chce−
la by som poďakovať našim sponzo−
rom, ktorí nám pomohli zabezpečiť fi−
nančne výlet, malé pohostenie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším a
drobné administratívne výdavky, kto−
ré nevieme pokryť z našich členských
príspevkov. Súčasne chcem poprosiť
o sponzorské príspevky i na rok 2009.
Chcem poďakovať riaditeľovi ZUŠ
pánovi Masárovi, že umožňuje vystú−
penia svojich žiakov a učiteľov na
našich slávnostných schôdzach.

S činnosťou v roku 2008 sme za−
čali už 3. 1. 2008, keď sme mali pred−
nášku a besedu s Ing. Annou Riec−
kou z Nového Mesta nad Váhom o
potravinách, ich zdravotnej bezpeč−
nosti a kvalite, o rizikách mäsových
výrobkov a o E−čkach v potravinách.

17.1.2008 sme vo veľkom pred−
stihu mali na besede o prechode na
euro pracovníčky Slovenskej sporiteľ−
ne pani Babincovú a pani Ferianco−
vú. Bola to veľmi užitočná beseda,
lebo pracovníčky Slov. sporiteľne ešte
pred vlastnou témou o prechode na
euro upozornili dôchodcov na chyby,
ktoré robia v styku s bankami. Na
vkladné knižky alebo účty si nedáva−
jú nikoho blízkeho, komu môžu veriť,
za disponenta. V prípade ich dlho−
dobého ochorenia nastávajú rôzne
problémy s platením faktúr či nájom−
ného pre ich príbuzných.

7.2.2008 sme prednáškou MVDR.
Ladislava Novomestského zo Sere−
de, staroturanského rodáka, zahájili
seriál prednášok o histórii Starej Tu−
rej. Pán Dr. Novomestský napísal
knihu Kapitoly z histórie Starej Turej,
z ktorej nám o niektorých pasážach
pútavo porozprával. Prednášky a be−
sedy sa zúčastnilo mimoriadne veľa
našich členov.

6.3.2008 sme si na členskej
schôdzi pripomenuli Medzinárodný
deň žien. Po roku 1989 u nás nastú−
pili tendencie MDŽ neoslavovať, ba
priam ho znevažovať. Mnohým vte−
dajším politikom začal sviatok vadiť,
lebo ho považovali za socialistický
sviatok. Nepoznali alebo nechceli
poznať históriu vzniku tohto sviatku.
(Práve v roku 2008 bolo 100. výročie
štrajku newyorských textilných pra−
covníčok za lepšie pracovné pod−
mienky, na počesť ktorého sa začal
tento deň oslavovať.) Alebo chceli
uznávať iba matky a ostatné ženy
neboli hodné uznania. A preto sa
začal oslavovať iba deň matiek. Kaž−
dý človek trocha súdny a spravodlivý
nebude ženám – nematkám upierať
právo na úctu. Dobre všetci vieme,
ako bezdetné ženy veľakrát zastupo−
vali v práci chýbajúce matky a ešte
boli za to trestané vyššími daňami a
neskorším odchodom do dôchodku.

8.3.2008 sme v spolupráci s Mest−
ským úradom a Klubom dôchodcov
pripravili a uskutočnili stretnutie so
seniormi z Kunovíc v Starej Turej. O
tomto stretnutí som písala podrobne
v Staroturanskom spravodajcovi 4/
2008. Keď budete čítať tento článok,
budeme mať za sebou stretnutie so
seniormi z Kunovíc tentoraz v Kuno−

viciach. O tomto stretnutí budem in−
formovať v ďalšom čísle.

3.4.2008 sme mali prednášku a
besedu STOP URÁNU NA SLOVEN−
SKU. Prednášal nám Ing. Kišš, býva−
lý primátor Starej Turej a súčasný
prednosta obvodného úradu v Novom
Meste nad Váhom. Po vypočutí jeho
prednášky sme pochopili, aké hrozné
a obludné dôsledky by ťažba uránu v
Považskom Inovci mala. Nepochopi−
teľné je konanie našich vlád, že vydá−
vajú rôznym firmám z Kanady a Aus−
trálie povolenia na prieskum a úplná
katastrofa bude, ak sa Slo−
váci nepostavia proti vyda−
niu povolenia na ťažbu, proti
zapredaniu krajiny agresív−
nym zahraničným firmám,
proti ukradnutiu budúcnosti
našim deťom a vnukom.

17.4.2008 sme pozvali
na prednášku a besedu o
medzivojnovom období v
Starej Turej pani Ondráši−
kovú, riaditeľku mestského
múzea. Prednáška a bese−
da bola veľmi živá, zaujíma−
vá a prednes pani Ondrá−
šikovej bol fascinujúci a
veľmi vtipný.

15.5.2008 bol témou prednášky
CIRKEVNÝ AREÁL NA CHRÍBE.
Prednášal Ing. Milan Ježo, ktorý sa
posledné roky intenzívne venuje his−
tórii Starej Turej študovaním rôznych
archívov. Prednáška bola o stručných
dejinách staroturanských cirkví z ob−
dobia kostola na Chríbe od roku 1569
do roku 1770.

19.6.2008 sme pokračovali v pred−
náškach o Starej Turej, tentoraz pred−
nášala bývalá pani učiteľka Betka
Cibulková, tiež pravidelná prispieva−
teľka Staroturanského spravodajcu,
na tému KOPANICE. Pani Cibulko−
vá je známa i tým, že všetky osady
Starej Turej má prechodené a pri svo−
jich pochôdzkach sa i veľa dozvie.
Prednáška pozostávala z viacerých
blokov: geografické rozloženie kopa−
níc, ako ľudia žili a pracovali, kultúra
kopaníc, školy na kopaniciach a mly−
ny na potoku Kostolník.

9.7.2008 sme uskutočnili pozná−
vací zájazd. Prvá zastávka v dedine
Čičmany, známej architektonicky za−
ujímavo riešenými domami, ktoré sú
poschodové s balkónmi okolo celé−
ho poschodia. Domy sú drevené,
zvonku tmavohnedé a pomaľované
bielymi ornamentmi. Domy majú znút−
ra omietnuté steny a sú dvojgenerač−
né. Z dvoch týchto domov urobili
múzeum a sú v nich okrem zariade−
nia domácností i výstavy krojov, výši−
viek a výrobkov zo súkna a plsti. Ďal−
šou zastávkou bola dedina Rajecká
Lesná známa svojim unikátnym bet−
lehemom. Potom sme sa zastavili v
Maníne, kde sme si prešli zaujímavú
prírodnú lokalitu tzv. Manínsku ties−
ňavu – najužší „kaňon“ ale i najväč−
šie skalné previsy na Slovensku.

3.7.2008 sme pozvali na pred−
nášku a besedu ďalších staroturan−
ských rodákov – RNDr. Annu Bieliko−
vú, rodenú Polákovú z Bratislavy a Dr.
Darinu Vergesovú, rodenú Durcovú z
Heidelbergu. Téma prednášky bola:

Vplyv maďarizácie v dejinách Sloven−
ska. Dr. Bieliková má s manželom
malé nakladateľstvo Eko−konzult, kto−
ré je jedným z mála nakladateľstiev
vydávajúcich pronárodnú literatúru. Na
tému maďarizácie vydali už viacero
kníh, napr. Utrpenia Slovákov –
predvojnové Slovensko do roku 1914
od Karola Kálala, ktorý sa mihol i de−
jinami školstva v Starej Turej.

Dr. Darina Vergesová robila v mi−
nulosti pre slovenskú vládu prieskum
o Slovákoch v Maďarsku, o ich živo−
te a hlavne o školstve. Zistila, že prav−

da o slovenskej menšine v Maďar−
sku je úplne iná ako oficiálne Maďari
deklarujú vo svete. Slovenčina sa
vyučuje už iba sporadicky, Slováci sa
vlastne boja po slovensky rozprávať,
aby neprišli o zamestnanie. Zistila, že
pomaďarčovanie Slovákov nadobu−
dlo už veľké rozmery a je to už prav−
depodobne nezvratná situácia. Hor−
šie je veľké pomaďarčovanie na Slo−
vensku. Medzi slovenskými školami
v Maďarsku a maďarskými školami
na Slovensku je veľká podobnosť: na
oboch sa slovenský jazyk vyučuje
ozaj symbolicky. Na južnom Sloven−
sku sa s mladými ľuďmi už nedá do−
hovoriť slovensky.

17.7.2008 sme sa vrátili k téme
maďarizácie, tentoraz ako prebieha−
la na Slovensku. Pani Baginová spo−
mínala, že čítala v školskej kronike
ako jeden maďarský učiteľ pri odcho−
de zo školy v Starej Turej nahádzal
do potoka veľa školských pomôcok,
roztrhal mapy, aby sa slovenské deti
nemali s čím učiť.

7. 8.2008 pani Betka Cibulková
pokračovala vo svojej prednáške o
kopaniciach, tentoraz na tému Du−
chovný život na kopaniciach. Poroz−
právala nám o rôznych poverách, zvy−
koch, hauzírkach, liečiteľkách, o rôz−
nych príhodách, hlavne úsmevných.

10.8.2008 boli viacerí členovia JDS
pozrieť krojovaný sprievod z katolíc−
kej fary do kostola pri príležitosti ho−
dovej omše v Starej Turej. Veľmi sme
ocenili tento návrat k tradíciám, ktorý
zaviedol katolícky pán farár. Obdivo−
vali sme hlavne staroturanské kroje
dospelých i detí. Keďže turanských
krojov sa veľa nezachovalo, o mnohé
repliky krojov sa postarala pani Jitka
Durcová so svojou rodinou. Samozrej−
me, že tam boli ľudia oblečení i v my−
javských a lubinských krojoch. Rodi−
na Jankovičovcov z Trávnikov bola ob−
lečená v nádherných krojoch z Unína.

21.8.2008 sme mali veľmi zaují−
mavú prednášku o staroturanských

mlynoch. Prednášal nám Ing. Milan
Ježo z Bratislavy. Pán Ježo je poto−
mok známej mlynárskej rodiny zo
Starej Turej. Jeho prednáška bola
veľmi pútavá a zaujala všetkých prí−
tomných. Pán Ježo pripravuje roz−
siahly materiál z histórie mlynov v
Starej Turej, ktorý neskôr bude k dis−
pozícii v múzeu, i keď takáto práca
by si zaslúžila vyjsť i inak ako kopíro−
vaním originálu.

V lete sa mnohí členovia JDS zúčast−
nili viacerých akcií v okolí Starej Turej.

27.7.2008 sme sa tradične zúčast−
nili Slávností bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine. Ten−
toraz boli slávnosti veľmi vý−
značné, lebo sme oslavovali
90. výročie vzniku ČSR a 160.
výročie revolučného povstanie
Slovákov. Výročie SNP sme
si pripomenuli v osade Nárcie
dňa 22. 8. 2008 a na vrchu
Roh 24.8.2008.

19.9.2008 sme si pred−
náškou na tému Revolučný rok
1848 v oblasti Myjavy a Starej
Turej pripomenuli 160. výročie
tejto udalosti. Prednášala nám
Mgr. Vilma Truhlíková, bývalá

pani učiteľka a historička.
7.10.2008 predsedníčka JDS nav−

štívila schôdzu staroturanských rodá−
kov v Bratislave, aby dohovorila spo−
luprácu s nimi na rok 2009.

23.10. 2008 pri príležitosti mesia−
ca úcty k starším sme si urobili sláv−
nostnú schôdzu i s malým občerstve−
ním. Na úvod vystúpili žiačky pani uči−
teľky Čičovej, ktoré nám zahrali na flau−
tách zmes rôznorodých piesní, ktoré s
nimi spontánne začali spievať skoro
všetci prítomní dôchodcovia. Pani Ba−
ginová nám predniesla viacero básni
a hlavný príhovor predniesla predsed−
níčka JDS. Schôdzu som ukončila spe−
vom za doprovodu harmoniky.

6.11.2008 sme uskutočnili už dl−
hodobo plánovanú prednášku o spi−
sovateľovi Martinovi Rázusovi. Pred−
nášku nám urobila bývalá pani učiteľ−
ka Božena Hargašová z Moravského
Lieskového, kde spisovateľ Martin
Rázus pôsobil ako evanjelický farár a
kde vytvoril i veľa diel. Atmosféra tejto
prednášky a besedy bola veľmi srdeč−
ná, nakoľko pani Hargašová pôsobila
ako učiteľka v Starej Turej ešte pod
dievčenským menom Černá a po
dlhých rokoch sa opäť mohla stretnúť
so svojimi žiakmi i kolegyňami.

11.11.2008 členovia JDS a Klubu
dôchodcov urobili dôkladné uprato−
vanie priestorov, kde sa stretávajú na
svojich schôdzach.

Pokiaľ by sa niekto chcel dozve−
dieť ešte podrobnejšie o našich akti−
vitách, stačí prísť na schôdzu a po−
zrieť si našu kroniku, kde sú zachyte−
né všetky prednášky ako i rôzne do−
kumentačné materiály a fotografie.

V roku 2009 by sme chceli pokra−
čovať sériou prednášok o histórii Sta−
rej Turej, na ktoré by sme si chceli
prizvať ďalších význačných Starotu−
rancov a rodákov. Privítala by som,
keby mi naši dôchodcovia k tomu po−
skytli ďalšie námety.

Ing. Eva Tomisová
predsedníčka JDS v Starej Turej

ČINNOSŤ JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA V STAREJ TUREJ V ROKU 2008
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Spod basketbalových košov...
Prvý novembrový víkend sa do bojov o body zapojili len

staršie žiačky. Mladším žiačkam, ktoré mali svoje majstrovské
zápasy odohrať s rovesníčkami z Malaciek sa súper ospravedl−
nil a pre chorobu viacerých hráčok sa ich stretnutia uskutočnia
v náhradnom termíne, ktorý zatiaľ ešte nie je známy.

Sobotné poobedie patrilo teda starším žiačkam, ktoré zo−
hrali zápas s veľmi kvalitným súperom z Banskej Bystrice. Stre−
doslovenky pod vedením trénera Krnáča od začiatku zápasu
hrali svoju hru a v podstate nedovolili našim dievčatám žiaden
tlak. Na ich hre bolo vidieť zohratosť a hlavne chuť hrať. Našim
hráčkam sa zo silného súpera doslova roztriasli kolená a v pod−
state bolo po hre. Konečný výsledok 44:69 teda znamená len
jeden bod do tabuľky.

Nedeľa doobeda nebola o nič lepšia. Navštívili nás dievčatá
MBK Ružomberok, s ktorými už naše odohrali prípravný zápas
na turnaji v Seredi. Možno preto boli od úvodného vyhodenia
lopty akoby prikované k palubovke a prvú štvrtinu prehrali „ška−
redo“ 11:44. Začiatok pohromy, tak to vnímali tréneri a aj zopár
divákov. Druhá štvrtina už bola vyrovnanejšia a po pätnásťmi−
nútovej prestávke, v ktorej malo trénerské duo v šatni dievča−
tám určite čo povedať, vyšlo na palubovku úplne iné družstvo.
Tretia štvrtina a hlavne úvodných päť minút bolo totálne v réžii
našich dievčat. Tretinu vyhrali 35:23 a aspoň trochu si toto druž−
stvo, ktoré sa medzi staršími basketbalistkami ešte len oťuká−
va, napravilo reputáciu z úvodnej štvrtiny. Škoda len, že v tom−
to tlaku nedokázali hráčky pokračovať až do konca zápasu.
Výsledok 75:113 by bol určite trocha iný. Potešil však už len
fakt, že druhý polčas vyhrali naše dievčatá. V tomto zápase a
najmä v tretej štvrtine sa vytiahli hlavne Aja Potúčková (28 bo−
dov) a Natálie Valachovičová (23 bodov).

O dva týždne čaká hráčky ďaleká cesta do Popradu a Bar−
dejova. Snáď sa bude dievčatám dariť lepšie a pripíšu si do
tabuľky viac bodov....

V sobotu 8.11.2008 odohrali naše mladé hráčky majstrov−
ské zápasy v Nitre vo vekovej kategórií staršie mini. Oba zápa−
sy boli dramatické až do konca a v oboch zápasoch sme pod−
ľahli dievčatám z Nitry. V prvom zápase o jeden kôš a to vý−
sledkom 37:39. V druhom zápase o tri body 32:35.

K zápasu ťažko niečo povedať. Nitrianky boli dravšie za lop−
tou a rozhodne technickejšie, hrali do prienikov a my sme z
nepochopiteľných dôvodov z veľkej diaľky obstreľovali kôš. Ani
ten výsledok ma tak nemrzí, ako spôsob akým sme hrali. Máme
sa čo učiť a doháňať. Dievčatá máme šikovné a chuť k učeniu
je, tak verím, že doma ich vysoko porazíme.

V sobotu tiež boli vycestované aj naše ženy do Bratislavy,
kde odohrali zápas s B.S.C. Bratislavou. Sobotňajší deň bol
dosť neúspešný pre náš klub respektíve naše dievčatá. S B.S.C
sme prehrali 84:48. Tu by som podotkol, že výsledok celkom
nezodpovedá podanému výkonu, pretože dievčatá hrali dobre,
ale ako sa vraví: „proste nepadalo“. Najviac bodov Sašena
Porubská − 11 a potom Soňa Ledecká – 10.

Nedeľa priniesla krásny zážitok z basketbalu. Hrali sme
proti 1. družstvu v tabuľke a to sú Lúky Bratislava. Mali sme
posilu. Do hry sa zapojila Lucia Krč−Turbová, ktorá svojimi
skúsenosťami z extraligy veľmi pomohla družstvu. Nemyslím
tým len po výkonnostnej stránke, ale viditeľne nám pomohla
aj po psychickej stránke. Po prvej štvrtine sme prehrávali s
najsilnejším družstvom v lige 19:16. Polčas bol už v pro−
spech nás a to 30:39 Do poslednej štvrtiny sme vchádzali za
stavu 47:61 v prospech MBK Stará Turá. V poslednej štvrti−
ne začala „úradovať“ bývalá extraligová hráčka Kamila Pudi−
šová, ktorú sme nevedeli ubrániť v rozhodujúcich momen−
toch a na to sme doplatili. Nakoniec sme prehrali 76:75. Vý−
kon rozhodcov nekomentujem a ani stolíka. Mali sme dosta−
točný náskok, mohli sme ho udržať ale...

Na záver: Bol to jeden krásny zápas plný emócií a napätia
až do záverečného hvizdu.

Strelci: − tradične najviac bodov nastrieľala len 17−ročná
Saška Porubská – 27 bodov, Lucia Krč−Turbová alias „Škero“ –
25 bodov.

Dobroslav Lupták, tréner družstiev

Staroturianski kolkári už odohrali nie−
koľko kôl jesennej sezóny a bojujú ďalej o
čo najvyššie umiestnenie v tabuľkách. Naj−
lepšie výsledky zatiaľ dokazujú muži „A“
tímu a dorastenecké družstvo, ktoré pokra−
čuje v úspešnej sérii z minulého ročníka.

Prvoligové A− mužstvo vstúpilo do je−
sennej časti remízou 4:4 s Preseľanmi.
Vonkajší zápas v Zlatých Klasoch prehrali
3:5, chuť si napravili na domácej pôde s
Rakovicami, ktoré porazili 7:1. Studená
sprcha prišla nasledujúce dve stretnutia v
podobe súperov z Galanty a Piešťan, keď
naši hráči utrpeli nepríjemné prehry 1:7 a
6:2. Staroturania sa nevzdali a v dueli so
Šaľou zvíťazili 7:1 s novým tímovým rekor−
dom 3371 kolov. Tento výkon je povzbu−
dením do ďalších zápasov, ktoré by mali
byť najmä v náš prospech.

Nováčik v druhej lige, B− tím nezačal
svoju cestu úspešne. Prvé tri zápasy, s
Limbachom, Pobedimom a Novým Mes−

tom n. V. prehrali. Po neúspechu zvíťazili
na pôde Sládkovičova „B“ aj s Bánovcami
n. B., avšak opäť prehrali v náročnom due−
li s Uhrovcom. Treťoligové „Céčko“ začalo
sezónu kvôli nízkemu počtu účastníkov v
lige až o mesiac neskôr, má za sebou iba
o 7 kolov prehratý zápas s DKK Nové
Mesto n. V. a 25−kolkové víťazstvo nad ZKK
Nové Mesto n. V.

Naše mladé nádeje v dorasteneckej lige
vstúpili do bojov sebavedomo a dobre pri−
pravené. Nadviazali na predošlé úspechy
(neprehrali už viac ako 22 zápasov po sebe)
a neohrozene pokračujú v ceste k prvenstvu
v skupine a celoslovenskému finále. Klub v
spolupráci s CVČ organizuje aj kolkársky
krúžok, kde by mohol objaviť nové talenty a
pokračovateľov súčasnej úspešnej generá−
cie. V polovici októbra odštartovala aj popu−
lárna Mestská kolkárska liga, kde nejeden
hráč či hráčka získavali prvé zápasové skú−
senosti.                       Zdenka Stejskalová

Najlepšie reprezentujú farby kolkárov

Po roku tréningov, ktoré najmladší žiaci
/8−10 roční/ absolvovali 3−krát za týždeň, sa
začali zúčastňovať od októbra 2008 turnajov
II.ligy starších žiakov kraja Trenčín.

Zatiaľ odohrali 3 turnaje, v ktorých si
zmerali sily so staršími žiakmi /12−14 ročný−
mi/. Napriek vekovým rozdielom chlapci
odohrali veľmi pekné zápasy. Družstvo naj−
mladších žiakov pod vedením trénerov J.
Dzura a E. Malka zbieralo skúsenosti na−
sledovne: 5.10.2008 v Partizánskom, Parti−
zánske A – Stará Turá 10:0, Partizánske B
− Stará Turá 10:0. 2.11.2008 v Trenčian−
skom Jastrabí, Veľké Uherce − Stará Turá
10:0, Trenčianske Jastrabie − Stará Turá 8:2
Body získali M. Medňanský a F. Bajjani.

19.10.2008 sa v Topoľčanoch konal bodo−
vací turnaj, kde 32 hráčov hralo v skupi−
nách. Zo skupiny postúpil Martin Medňan−
ský a umiestnil sa na 9−16 mieste.
11.11.2008 sa začala Mestská liga v stol−
nom tenise, ktorej sa najmladší žiaci zúčast−
nia v konkurencií družstiev dospelých v
dvoch družstvách: NÁDEJE − vedúci druž−
stva J. Višňovský, hráči: Vrzala Tomáš,
Bajjani Filip, Poliak Patrik, Bobocký Marcel,
Hargašová Simona. DRTIČI− vedúci druž−
stva − T. Medňanský, hráči: Medňanský
Martin, Dzuro Tomáš, Dzurová Lenka. Pra−
jeme všetkým chlapcom aj dievčatám, aby
sa im v súťažiach darilo a radosť z hry, aby
ich neopúšťala.        Stolnotenisový klub

Najmladší žiaci reprezentujú v stolnom tenise

Druhú októbrovú sobotu sa v Spišskej
Sobote (mestská časť Popradu) uskutoč−
nil druhý ročník Slovenského superpohá−
ra, čo sú vlastne neoficiálne majstrovstvá
Slovenska v hasičskom útoku. Tejto súťa−
že sa zúčastnili najlepšie hasičské druž−
stvá z jednotlivých slovenských regionál−
nych líg, pričom účastníkmi boli aj dve druž−
stvá z Moravy – Brumov a Nedašov, ktoré
si účasť vybojovali v Slovensko−moravskej
hasičskej lige. Senickú hasičskú ligu re−
prezentoval jej víťaz − Dobrovoľný hasič−
ský zbor Drgoňova Dolina.

Keďže nie všetky regionálne ligy sa ria−
dia rovnakými pravidlami, superpohár má
svoje vlastné pravidlá, ktoré sa približujú k
pravidlám väčšiny líg. Najväčší rozdiel v
pravidlách oproti Senickej hasičskej lige
(pravidlám DPO SR) bol v možnosti pou−
žitia tzv. športových hadíc (majú menší prie−
mer), nebol limitovaný druh obuvi (boli po−
volené i tretry) a sklopné terče. Vlastná trať
bola vytýčená na Spišskosobotskom ná−
mestí s asfaltovým povrchom a bežalo sa
do kopca.

V krásnom jesennom počasí na samot−
né preteky nastúpilo 28 družstiev, ktoré
reprezentovali deväť slovenských hasič−
ských regionálnych líg. Súťaž prebiehala v
dvoch kolách, pričom do výsledkovej listi−
ny sa započítaval lepší čas. Po slávnost−
nom nástupe a vylosovaní poradia hasič−
ské družstvá začali predvádzať hasičské
útoky. Ako prvé sa predstavilo družstvo
Nedašova, ktoré nastavilo pre ostatných

vysokú latku časom 14,63 s, a po ňom na−
sledovali ostatní súťažiaci. Družstvo Drgo−
ňovej Doliny štartovalo ako trináste a do−
siahnutým časom 15,75 s sa dostalo na
piate miesto, pričom po skončení prvého
kola kleslo na priebežné ôsme miesto.
Medzitým sa začalo kryštalizovať čelo pre−
tekov s družstvami Nedašova, Brumova a
Spišskej Soboty. V druhom kole sa už po−
radie na prvých troch miestach nezmenilo
napriek tomu, že ani jedno z týchto druž−
stiev si svoj čas už nezlepšilo. Avšak na−
stali posuny vo výsledkovej listine od štvr−
tého miesta smerom dolu. Potešiteľné je,
že Drgoňova Dolina si v druhom kole zlep−
šila čas na 15,39 s a obsadila pekné 7.
miesto v konečnom poradí, čo možno po−
važovať za veľký úspech. Veď na nižších
priečkach skončili napr. muži Gerlachova
– aktuálny majster Slovenska v súťažiach
organizovaných podľa pravidiel DPO SR i
Zbora, ktorá potom koncom októbra vyhrala
najväčšiu českú hasičskú pohárovú súťaž
za účasti najlepších mužstiev českej ex−
traligy s recesistickým názvom – Memoriál
V.I.Lenina. Celkovo sa ukázalo, že najkva−
litnejšou regionálnou súťažou je Slovensko−
moravská hasičská liga, družstvá z ktorej
obsadili prvé, druhé a štvrté miesto. Po−
stavenie Senickej hasičskej ligy sa hodno−
tí ťažko, lebo pre kolíziu termínov sa su−
perpohára nezúčastnili družstvá na druhom
a treťom mieste, takže do vyhodnotenia líg
v rámci superpohára sa započítali len body
Drgoňovej Doliny za siedme miesto.     I.D.

Hasičský Slovenský superpohár

Inzercia
Predám 3−izbový (väčší) upravený byt v OV na Hurbano−

vej ulici, voľný k 1.7.2009. Seriózna dohoda. Tel: 0905/385890
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UPOZORNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV VOZIDIEL
Povinnosťou prevádzkovateľa vozidla v súlade s § 21

ods. 1 písm. b/ bod 1 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmien−
kach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ko−
munikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov je v ustanovených lehotách v
súlade s § 47 ods. 1 písm. b / vyhlášky č. 578/2006 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanove−
niach zákona 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vo−
zidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsa−
hu ustanovenom všeobecne záväzným predpisom.

Technickej kontrole pravidelnej v súlade s § 50 ods. 1
zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
lehote od jedného do štyroch rokov podlieha vozidlo, ktoré
je evidované v Slovenskej republike a nie je vyradené z
premávky na pozemných komunikáciách dočasne podľa §
24 ods. 2 alebo natrvalo podľa § 24 ods. 3 zákona č. 725/
2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa §107 ods. 2 písm. c/ pokutu 5000 Sk uloží obvod−
ný úrad dopravy prevádzkovateľovi vozidla za každé vozi−
dlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontro−
le pravidelnej podľa § 50 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z.z. o
podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

V súlade s § 107 ods. 18 zákona č. 725/2004 Z.z o pod−
mienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ko−
munikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne−
ní neskorších predpisov pri opätovnom porušení povinností
možno pokuty podľa odseku 1 až 15 ukladať opakovane.

Obdobné povinnosti platia i pre prevádzkovateľov moto−
rových vozidiel, ktoré podliehajú emisným kontrolám.

Obvodný úrad dopravy na základe kompetencie danej §
101 písm. k / zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádz−
ky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustano−
vených lehotách technickým kontrolám pravidelným podľa § 50
ods. 1 a emisným kontrolám pravidelným podľa § 68 ods. 1 a
tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel.

Obvodný úrad dopravy upozorňuje týmto prevádzkova−
teľov vozidiel na plnenie si svojich povinností vyplývajúcich
im zo zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

Podrobnosti o vykonávaní technických kontrol je možné
nájsť na stránkach www.testek.sk a emisných kontrol na strán−
kach www.seka.sk.
Ing. Gabriela Pribišová, riaditeľka ObÚ CDPK v N.M./V.

Nezvyčajný predprázdninový hallowenský týždeň
Deti v 2.A triede zažili netradičný týždeň. V pondelok vy−

robili svoje strašidielko, ktoré im pomáhalo na vyučovaní. Deti
učili strašidielko a strašidielko učilo deti. Strašilo sa aj na

matematike a na hudob−
nej výchove. V utorok bol
jednoducho čierny, na vy−
učovaní všetci mali čierne
tričká a vyrobili si veselú
tekvičku, ktorá s nimi po−
znávala čísla do 100 a tvr−
dé spoluhlásky. Pyžamo−
vá party bola v stredu a
nielen to, klobúčiky vyro−
bené na etickej výchove
schovali všetky múdrosti v
hlavičkách a deti napísali
diktát na jednotky. Svieč−
ka no to bola písomná prá−
ca z prvouky. Deň deti

zakončili veselou angličtinou plnou pesničiek a tanca.
Aj to je škola, zábavná, spevavá a niekedy aj strašidelná.

Tr. učiteľka Mgr. Soňa Kotrasová

V stredu 29.októbra sa v našej škole v
telocvični na Hurbanovej ulici konal, ako už
tradične každý rok, Halloween – sviatok
všetkých strašidiel.

Mohol tam prísť každý, kto mal masku,
10 SK na vstupné a dobrú náladu.

O 15.00 po slávnostnom otvorení sa
všetci prítomní mohli presvedčiť, akí sú ši−
kovní a zapojiť sa do súťaží – vylov jablko z
hrnca, traf loptičkou do tekvice... a nako−
niec vám veštica predpovedala váš osud.

Masky, ktorých bolo asi šesťdesiat, boli
naozaj strašidelné – ježibaby, upíri, bezhla−
ví manželia, siamské dvojičky, sestry smrti,
hlava v chladničke a mnohé iné. Najlepšie
masky, ktoré vyberali pani učiteľky, zostali
spať v škole a strávili spolu strašidelnú noc.
Bolo ich dvadsaťpäť.

Hneď ako skončila diskotéka, bolo nie−
čo po pol ôsmej, sme si my masky, ktoré
získali ocenenie, rozdelili šatne, v ktorých
sme spali a pripravili sme si spacie vaky a
podušky. Potom sme išli všetci spolu do ku−
chynky na večeru.

Po večeri sme všade zhasli, zažali sme
si iba sviečky a rozprávali sme si strašidelné
príbehy, okrem iného aj o Bátoryčke. Niek−
torí sme sa už začali aj báť.

Asi o desiatej sme sa rozdelili do skupi−
niek po troch až piatich. Postupne sme mu−
seli prejsť „cestu hrôzy a odvahy“. Všade sa
ozývali výkriky a vreskot. Aj tí najstatočnejší
mali malú dušičku.

Keď sme sa potom znova stretli v ku−
chynke a zoznámili sa s našimi „strašidla−

mi“, veľmi nám odľahlo, že neboli
naozajstné. Ale pre istotu, aby nás
už viac nestrašili, sme ich ponúkli
chlebíčkami a koláčikmi.

Niečo po jednej hodine v noci
sme sa uložili spať. Ale kdeže
spánok! Rozprávali sme si straši−
delné príbehy ešte hádam aj do
pol piatej. Ako ťažko sa nám po−
tom vstávalo! Nuž ale čakali nás
pani riaditeľka a pani učiteľka
Haverová, ktoré pre nás pripravili
raňajky. Sedeli sme za stolom
oveľa tichšie ako večer, nikomu
sa nechcelo rozprávať. Mysľou
sme boli ešte stále v teplučkých
spacákoch.

Po raňajkách sme dali do poriadku šat−
ne a potom sme už išli domov.

Môžeme s istotou povedať, že po návra−
te domov cesta každého z nás viedla rovno
do postele.

Potrebovali sme dospať, čo sme zameš−
kali. I keď sme boli unavení, za tú zábavu to
stálo!

Ďakujeme pani riaditeľke Chmúrovej a
pani učiteľke Haverovej za to, že sa o nás
starali a chránili nás pred strašidlami.

Daniela Miháliková a Michaela
Podolská, ZŠ Stará Turá

HALLOWEEN

O Z N A MO Z N A MO Z N A MO Z N A MO Z N A M
Všeobecní lekári na poliklinike Stará Turá oznamujú svojím pacientom, že nebu-
dú ordinovať v dňoch od 24. decembra 2008 do 6. januára 2009. Akútna starostli-
vosť je zabezpečená 24 hodín denne na LSPP Nové Mesto n./V. - tel.: 032 /771 2444.

Muž zaplatí 200 Sk za 100 korunový to−
var, ak ho potrebuje.

Žena zaplatí 100 Sk za 200− korunový
tovar, ktorý nepotrebuje.

* * *
Žena má starosti o budúcnosť, kým sa

nevydá.
Muž si nerobí starosti o budúcnosť, kým

sa neožení...
* * *

Žena sa vydáva v očakávaní, že sa muž
zmení − a on sa nezmení.

Na vesel�iu nôtu
Muž sa žení v očakávaní,

že sa žena nezmení − a ona
sa zmení...

* * *
V každej hádke má posledné slovo žena.
Každé slovo, ktoré muž povie potom, je

začiatkom novej hádky...
* * *

Úspešný muž je ten, ktorý dokáže zaro−
biť viac peňazí, ako dokáže žena minúť.

Úspešná žena je tá, ktorá nájde takého−
to muža...                                 (vybral áš)
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Predaj pstruhov do 10.12.2008
cena 135 Sk (4,43 euro) za 1 kg živej váhy

od 12.12.2008 predaj vianočného kapra

Miroslav Blaško, Stará Turá − Hrádzny dom
Starý Dubní (I.) − tel. 0905 732 483

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu

DK Javorina a mesto Stará Turá Vás srdečne
pozývajú na Námestie slobody v Starej Turej

v piatok 12.12. od 10.00 − 18.00 hod.
v sobotu 13.12. od 9.00 − 13.00 hod.

na 5. Vianoèný trh
spojený so sobotnou zabíjačkou

Piatok 12.12.
Program s koledami a spevmi:
ZŠ a ZUŠ 11.00 h, 13.00 h, 14.30 h
Evanjelickej cirkvi a.v. 15.15 h
Katolíckej cirkvi 16.00 h
Dychovej hudby DK Javorina 16.30 h

V ponuke nájdete umelecké výrobky, dekorácie, predaj
kaprov, stromčekov a množstvo ďalších drobností.
Počas soboty pozývame všetkých i na zabíjačku

spojenú s bohatou ponukou zabíjačkových špecialít.
Radi privítame všetkých!

Bližšie informácie nájdete na tel čísle 908 309 986 alebo www.hotellipa.sk


