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Na prahu nového roka...
Neúprosne cválajúci čas prehrnul posledný list

v kalendári minulého roka. Doznievajú v nás ne−
zabudnuteľné chvíle azda najkrajších sviatkov v
roku − sviatkov ľudí dobrej vôle, sviatkov rodinné−
ho tepla, štedrosti i pokoja, radosti i ľudskosti.
Všetci si želáme, aby nám čaro tejto atmosféry
vydržalo aj do všedných dní nového roka 2009.

Keby sa nič nepomíňalo, nebolo by minulosti,
keby nič nové neprichádzalo, nebolo by budúc−
nosti...

Je tu čas zamýšľania a hodnotenia toho uply−
nulého, ale i predsavzatí, sľubov, plánov a želaní
do nastávajúceho nového roka. Od jeho prvej mi−
núty máme každý z nás i priestor na ich plnenie.

Pri pohľade do budúcnosti sa určite aj vy vrá−
tite do minulého roku. Nie každý je spokojný s
tým, čo mu dni roka 2008 priniesli − v zdraví, rodi−
ne, práci, bývaní, v jeho živote. Mnohí hľadajú
dôvody a možno nájdu i svoj podiel viny na svojej
nespokojnosti. Je ho lepšie vidieť, priznať aspoň
sám pred sebou a urobiť nápravu, veď nie všetko
sa musí podariť. A ak tí, čo naozaj potrebujú, či
očakávajú cielenú a nezištnú pomoc a sú ochotní
v budúcnosti prijať ju, pomôžme im!

(dokončenie na str. 2)

! Príhovor primátorky mesta
! Rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2009
! Z rokovania mestského zastupiteľstva
! Dane a poplatky...
! Prevádzkový poriadok ihriska
! Zo života škôl
! Obzretie za vianočnými trhmi
! Spomienky na ISPH...
! Kultúra, matrika, MsP

Úspešný rok 2009

čitate�om, dopisovate�om

a spolupracovníkom

Staroturianskeho

spravodajcu

želá redakčná rada

15. január − Stretnutie s občanmi
17.00, DK Javorina

31. január − Fašiangový ples, DK Javorina

7. február − Kopaničiarsky ples, KD Papraď
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(dokončenie zo str. 1)
Tí úspešní chcú byť ešte

úspešnejší − v škole, práci, ale i
doma, v rodine, veď sú to všet−
ko akoby spojené nádoby... A
my všetci im to doprajme a po−
máhajme im v tom, veď je to v
určitom kontexte aj v prospech
všetkých nás.

Aj naše mesto, naša Stará
Turá, je ako
jedna rodina −
má si lných i
tých, ktorí po−
trebujú po−
môcť, či aspoň
povzbudiť, má
šikovných, ta−
lentovaných a
perspektívnych
nasledovníkov
tých, ktorí toto
mesto budovali
a budujú... Ako
rodinu, ako
svoju veľkú do−
mácnosť. Kaž−
dý v rodine má
svoje miesto, každý si ho nájde
i v tomto meste − nielen ako plat−
ca nepopulárnych a nepríjem−
ných daní, poplatkov, či dokon−
ca pokút, ale ako ten, ktorý v
tomto meste žije, je jeho domo−
vom, toto mesto buduje, skráš−
ľuje, a keď mu už naozaj nemá
ako alebo nechce pomáhať,
nech mu aspoň neškodí. Áno,
aj takí sa nájdu v našich rodi−
nách a tiež i v našom meste.

Našťastie a vďaka všetkým
vám je ich naozaj veľmi málo,
hoci sú aj tak niekedy svojimi
činmi neprehliadnuteľní, ubera−
jú zo snáh ostatných a zo spo−
ločnej mestskej kasy prostried−
ky, z ktorých by sa mohlo kade−
čo skrášliť, či vybudovať nové.

Ale ani táto skutočnosť mi
neuberá na mojej úprimnej, hoci
zďaleka nie celkovej spokojnosti
– počas minulého roka som sa
naozaj častokrát stretla s vyso−
ko pozitívnym názorom a hod−
notením nášho mesta− jeho čis−
toty, vzhľadu, ľudí, práce, slu−
žieb, využitia voľného času v
kultúre, športe, akejsi celkovej
príjemnej atmosféry... Stáva sa
to pri návštevách hostí nášho
mesta, pri rôznych podujatiach,
či náhodných stretnutiach s náv−
števníkmi, turistami...

Aj samotní občania Starej
Turej často nájdu vľúdne slovo

uznania za to, čo sa v našom
meste zmenilo k lepšiemu a
všetci tí, ktorí chcú vidieť, to vi−
dia, tešia sa z toho, veď je to aj
pre ich prospech. To je zásluha
nielen tých, ktorí sa o mesto sta−
rajú a zabezpečujú jeho normál−
ny život, poskytujú služby, či
možnosti pre využitie vášho
času, pre vaše záľuby... Je to

zásluha aj mnohých z vás, ktorí
pomôžu, poradia, správajú sa
tak, ako naozaj vo svojom...
Áno, my domáci, ktorí tu žijeme
a pracujeme, sme oprávnene
kritickejší, vidíme toho nedob−
rého viac ako náhodný návštev−
ník. Vo vedení nášho mesta, v
poslaneckom zbore nášho za−
stupiteľstva, v našich mestských
organizáciách vieme o našich
spoločných bolestiach. Vieme aj
o liekoch, či terapii ako to, či
ono zlepšiť, teda poznáme mož−
nosti i potreby, poznáme spô−
soby, ako veci posúvať dopre−
du. Nie je to však niekedy mož−
né urobiť rýchle a jednoducho,
mnohé si vyžaduje nevyhnutný
proces, čas i financie. Či už aku−
mulovanie tých mestských, prí−
padne tie, ktoré môžeme získať
výhodným úverom, ale aj tie vo
forme nenávratných dotácií a
grantov. Všetci tí, ktorí sa o to
snažia svojou prácou, profesi−
onalitou a častokrát zo všetkých
síl, sa nezaobídu bez vašej
ústretovosti, bez vašich dobre
mienených rád, prípadne akej−
koľvek inej pomoci.

Aj v tomto roku očakávame
od všetkých vás spoluprácu na−
príklad pri dodržiavaní našich
mestských noriem v správaní,
čistote, i chove štvornohých
priateľov človeka. Možno to po−

važujete za samozrejmosť, iní
za malichernosť, ale aj tieto
drobnosti vytvárajú, alebo na−
opak, niekedy kazia dobrý do−
jem z nášho mesta.

Pokračovaním projektu trie−
denia odpadu− ku sklu, plastom
a papieru nám pribudol biolo−
gický odpad a tiež II. etapou
projektu rozšírenia kompostár−
ne chceme aj s vašou pomo−
cou a vo váš prospech znižo−
vať náklady a vaše poplatky a
zároveň dodržiavať čoraz prís−
nejšie ekologické normy, zaru−
čujúce prijateľné životné pod−
mienky aj pre našich nasledov−
níkov. K problémom odpadu by
určite napomohlo aj lepšie vyu−
žitie služieb zberného dvora v
areáli bývalej tehelne zo strany
vás, občanov. Je najvyšší čas
„vyrásť“ z tvorenia nezákonných
skládok, sypania smetí do jar−
kov a potokov!

V roku 2009 budeme pokra−
čovať v realizovaní zámerov, kto−
ré, verím, že prinesú úžitok , hoci
nie okamžitý a markantný, pre−
tože niekedy sú to investície s
dlhšou dobou návratu vložených
financií. Opatrenia v zabezpeče−
ní výroby tepla, čistoty odpado−
vých vôd, prípravy pre individu−
álnu výstavbu i výstavbu nájom−
ných bytov− to sú projekty časo−
vo a finančne náročné a budú
závisieť aj od iných, ako mest−
ských zdrojov. Komunikácie,
chodníky, detské ihriská a par−
koviská (na Mýtnej ul. a nové pri
DK Javorina) budeme naďalej
zveľaďovať podľa finančných
možností a priorít, 2. etapou bu−
deme pokračovať v rozšírení cin−
torína. Úspešný projekt na re−
konštrukciu časti ZŠ na Komen−
ského ulici nám prinesie penia−
ze z fondov EÚ a prípravné (le−
gislatívne) práce na rekonštruk−
cii za cca 54 mil. Sk (cca 1, 79
mil. eur) sa už začali. Viac sa o
aktivitách, teda zámeroch a in−
vestíciach mesta pre rok 2009
postupne dozviete z iných infor−
mačných zdrojov mesta.

Verím, že práve končiaci rok
hodnotíte aj vy vo svojich rodi−
nách ako úspešný, v tom, čo ste
nedosiahli a nesplnili budete
snáď úspešní v budúcom, či
ďalších rokoch. Ja vám to zo
srdca všetkým prajem. Veď spo−
kojnosť v našich rodinách sa po−
zitívne zrkadlí v našich uliciach,

na pracoviskách...A platí to
samozrejme aj opačne, preto
dúfam, že tí, ktorých neobišli
nepríjemné koncoročné dar−
čeky na niektorých pracovis−
kách v našom meste svoju si−
tuáciu v krátkom čase porov−
nateľne vyriešia k svojej spo−
kojnosti. Vďaka všetkým za−
mestnávateľom na pôde Sta−
rej Turej, ktorí v tomto čase
recesie a neistôt dokázali a
dokážu aj v budúcnosti udr−
žať minimálne terajšie pracov−
né príležitosti a budeme vďač−
ní za každú novú!

Ďakujem vám všetkým za
spoluprácu s mestom− na rôz−
nych postoch i pozíciách− po−
slancom mestského zastupi−
teľstva a pracovníkom úradu,
mestských príspevkových i
obchodných spoločností, pod−
nikateľom a firmám, inštitúci−
ám a organizáciám na pôde
mesta, vám obyvateľom Sta−
rej Turej.

Som presvedčená, že vždy
nájdeme spoločnú reč i
prostriedky pre dobré veci, že
vždy nájdeme spôsoby ako
nášmu mestu byť nápomocní
v prospech každého jeho oby−
vateľa vo veciach, ktoré si budú
vyžadovať podporu, pomoc a
spoluprácu všetkých nás.

Vážení spoluobčania,
milí priatelia,

na prahu nového roka
2009 vám želám dobré zdra−
vie, úspechy na pracoviskách
i v súkromí, šťastie a pokoj
vo vašich rodinách... Nech je
aj pre všetkých nás, pre naše
mesto, budúci rok úspešný!

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

Na prahu nového roka...

Primátorka mesta
Stará Turá a poslanci

mestského zastupiteľstva
vás pozývajú na

STRETNUTIE
S OBČANMI

štvrtok  15. januára 2006
o 17.00 h

sála DK Javorina
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 12. decembra 2008 o 15. hod. sa konalo XX. zasadnu−

tie MsZ ako posledné zasadnutie v tomto roku. Poslanci mali
na ňom náročný program k prejednávaniu, pretože sa preroko−
vávali rozpočty pre budúce obdobie rokov 2009−2011.

V úvode poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly pl−
nenia uznesení z XVIII. riadneho zasadnutia konaného dňa 30.
10. 2008 a XIX. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného 25.
11. 2008.

V rámci bodu majetkové záležitosti poslanci schválili nasle−
dovné žiadosti:

− žiadosť pána Roberta Sadloňa, bytom Husitská cesta, Sta−
rá Turá o odkúpenie časti pozemku,

− žiadosť Mestského športového areálu, s.r.o., Športová č.
503, Stará Turá o zriadenie vecného bremena,

− žiadosť pána Jozefa Kraloviča a manž. PhDr. Oľgy Kralovi−
čovej, bytom Ul. SNP, Stará Turá o odkúpenie spoluvlastnícke−
ho podielu z pozemku,

− žiadosť pána Martina Ozimého, bytom Ul. Jiráskova, Stará
Turá – zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. Jirás−
kovej č. 165 o zriadenie vecného bremena.

Schválené neboli žiadosti:
− žiadosť pani Ľubice Belákovej, bytom Horný Šianec ,Tren−

čín o odkúpenie pozemku. o výmere 7 231 m2,
− žiadosť pána Michala Štesu, bytom Hlubockého, Stará Turá

o zámenu pozemkov.
Poslanci schválili Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá.
Jadrom rokovania boli rozpočty príspevkových organizácií a

mesta Stará Turá. Mestské zastupiteľstvo schválilo Návrh progra−
mového rozpočtu na obdobie rokov 2009 – 2011 m.p.o. DK
Javorina i Technických služieb mesta Stará Turá. Návrh progra−
mového rozpočtu mesta Stará Turá MsZ schválilo s pripomien−
kou zahrnúť do rozpočtu mesta pre rok 2009 čiastku 5 mil. Sk
na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Ul. Komen−
ského z rezervného fondu a uložilo mestskému úradu v prípa−
de zásadných zmien rozpočet na rok 2009 aktualizovať.

MsZ schválilo zmenu uznesenia MsZ Stará Turá č. 23−VII/
2007 zo dňa 25. 10. 2007 a uložilo MsÚ Stará Turá zabezpečiť
realizáciu projektu kancelárie prvého kontaktu s klientom v rámci
projektu „Prestavba a nadstavba existujúcej budovy Mestské−
ho úradu Stará Turá“.

V ďalšej časti poslanci schválili nasledovné Všeobecne zá−
väzné nariadenia mesta:

− VZN č. 6/2008 – Nar. o poskytovaní finančného príspevku
pri narodení dieťaťa,

− VZN č. 7/2008 – Nar. zásady o poskytovaní sociálnej po−
moci obyvateľom mesta Stará Turá v čase náhlej núdze for−
mou jednorazovej sociálnej dávky,

− VZN č. 8/2008 – Nar. o podmienkach určovania a vybera−
nia dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá,

− VZN č. 9/2008 – Nar. o miestnych daniach.
Poslanci prerokovali a schválili Návrh termínov zasadnutí

MsZ pre rok 2009 a vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia
úloh mesta Stará Turá pri zavedení eura. Poslanci taktiež schválili
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1.
polrok 2009 ako i materiál Poverenie hlavnej kontrolórky na
vykonávanie kontrolnej činnosti.

V rámci bodu Rôzne poslanci schválili návrh na zrušenie
uznesenia MsZ Stará Turá č. 22−VII/2007 zo dňa 25. 10. 2007,
ktorým bolo uložené oddeleniu výstavby, ÚP a ŽP zabezpečiť
obstaranie ÚPZ Hnilíky.

V závere rokovania poslanci vzali na vedomie materiál In−
tegrovaná stratégia územia „Kopaničiarsky región – miestna
akčná skupina“. Záver rokovania patril návrhom a otázkam po−
slancov.

Bc. Ľubica Klimáčková

Malé, ale naše... Tak by sa
mohol nazvať prehľad o „guľa−
tých“ výročiach osobností nášho
mesta, teda akési naše starotu−
rianske kalendárium. Nájdete ho
na stránkach Staroturianskeho
spravodajcu počas celého tohto
roka, veríme, že autor − Ing.
Gustáv Rumánek − bude pokra−
čovať v tomto ušľachtilom prehľa−
de aj v budúcich rokoch. Nielen
na pripomenutie a povzbudenie
nášho lokálpatriotizmu, ale aj
napr. pre potrebu výučby deje−
pisu, či občianskej náuky na na−
šej ZŠ...                              red.

JANUÁR
HAIKU
Drevo je husté
zo stromov, čo narástli
na planej pôde
(O haiku: Japonskou snahou

po stručnosti a pregnantnosti
vznikla novoveká skratka „haiku“,
trojveršový básnický útvar. Skla−
dá sa zo 17 slabík so štruktúrou
5 – 7 – 5. Zakladateľom bol ja−
ponský básnik 17. storočia Bašó
a jeho druhovia.)

NAŠE TRVALKY
Ján Galbavý (16.1.1801 Sta−

rá Turá – 16.1.1884 Jablonové).
Bol pedagóg, publicista, rímsko−
katolícky kňaz. Študoval na gym−
náziách v Nitre, Trnave, kde ab−
solvoval teológiu. Vysvätili ho
r.1826. Slúžil na západnom Slo−
vensku, posledne farár v Jablo−
novom na Záhorí. Podporoval
spoluprácu rímskokatolíckej a
evanjelickej inteligencie. Roku
1847 bol účastník štvrtej sedni−
ce Tatrína v Čachticiach. Podpo−
roval okolo seba vzdelanosť. V
januári uplynie 125 rokov od jeho
úmrtia.

Jozef Hollý (29.1.1879 Ska−
lica − 3.11.1912 Moravské Lies−
kové). Bol staroturiansky evan−
jelický kaplán, neskôr moravsko−
lieskovský farár. Napísal päť di−
vadelných hier, najznámejšia
Kubo. Márnotratného syna napí−
sal v Starej Turej. Manželka
Anna Urbančíková zo St. Turej,
syn Martin, divadelný a filmový
herec, dcéra Elena Holéczyová
venovala sa umeleckej čipke.
Dcéra Božena je matkou české−
ho filmového herca Josefa Abr−
háma. Jozef Hollý študoval v ro−
disku, maturoval a teológiu štu−
doval v Bratislave. Do Starej
Turej prišiel z Petrovca. V ja−
nuári uplynie 130 rokov od jeho

narodenia.
František Lukeš st. (22. ja−

nuára 1899 Uherské Hradište,
ČR − 8. marca 1961 Bratislava).
Vyučený holič, fotograf, manžel−
ka Mária, deti František ml. a
Dobroslava. Ako dobrovoľník po
vzniku ČSR oslobodzoval Slo−
vensko od maďarskej okupácie.
V Starej Turej bol holičom, pro−
fesionálným fotografom s vlast−
ným ateliérom. Spolu s manžel−
kou sa zúčastňovali na kultúrnom
dianí mestečka. Na svojich foto−
grafiách zachytil vtedajší život
Starej Turej. V januári uplynie
110 rokov od jeho narodenia.

Juraj Roháček (13.2.1893
Stará Turá − 25.1.1919 Stará
Turá), bol evanjelický kaplán,
notár a vlastenec. Rodičia Juraj
Roháček a Anna, rod. Valento−
vá. Študoval v Šoproni bohoslo−
vectvo, konal vojenskú duchov−
nú službu, pôsobil krátko v Lubi−
ne, potom sa vrátil do rodiska,
kde bol kaplánom evanjelického
farára Jána Pavla Drobného. Pô−
sobil i ako notár na obecnom
úrade. V januári uplynie 90 ro−
kov od jeho úmrtia.

Štefan Slezák (31.12.1891
Stará Turá – 11.1.1964 Bratisla−
va). Začínal ako učiteľ, neskôr
dôstojník ruských légií, protifašis−
tický bojovník, plukovník ZNB.
Otec Šimon, matka Anna, rod.
Trokanová, manž. Otília, rod.
Eichlerová, mladší brat Ján Sle−
zák, podnikateľ, diplomat USA.
Vyštudoval v Šoproni na gymná−
ziu a Učiteľskom ústave. Učil v
Holíči a v Kostolnom. Od r. 1921
slúžil u žandárstva. Aktívny
účastník SNP za čo bol vyzna−
menaný. Po r.1945 v službách
ZNB. V januári uplynie 45 rokov
od jeho úmrtia.

František Winter (19.1.1904
Břeclav − 28.7.1942 Oswienčim,
Poľsko), staroturiansky lekár,
humanista. Otec Bernard bol Žid,
matka Ružena rímskokatolíčka z
Uherského Brodu. Medicínu štu−
doval v Brne v podmienkach ro−
dičovského odriekania. Bol lekár
− ľudomil i spolu s miestnym le−
kárnikom. Roku 1940 dostal zá−
kaz praxe, o dva roky neskôr bol
odtransportovaný do Oswienči−
mu a bol medzi prvými obeťami
holokaustu. Zariadenie opatrova−
teľskej služby v Starej Turej mno−
hí stále poznajú pod jeho me−
nom. V januári si pripomenieme
105 rokov od jeho narodenia.

gek

Staroturianske kalendárium
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Zdroj príjmov rozpočet 2009 v Sk rozpočet 2009 v �

Be�ný rozpočet 143 456 4 761 867
100 Daňové príjmy 99 057 3 288 090
110 dane z príjmov 79 045 2 623 813
111003 výnos dane z príjmov 79 045 2 623 813
120 daň z majetku 11 320 375 755
121 daň z nehnuteľnosti 11 320 375 755
130 domáce dane na tovary a slu�by 8 692 288 521
133001 daň za psa 182 6 041
133012 daň za u�ívanie verejného 150 4 979
133013 poplatok za komunálny odpad FO a 8 220 272 854
133006 daň za ubytovanie 140 4 647

200 - 300 Nedaňové príjmy 44 399 1 473 777
211 Príjmy z podnikania 310 10 290
211003 výnosy z cenných papierov 110 3  651
211004 iné príjmy z podnikania 200 6 639
212 príjmy z vlastníctva 8 483 281 584
212002 nájomné z pozemkov 33 1 095
212003 nájomné Technotur s.r.o. 4 200 139 414
212003 nájomné Lesotur s.r.o. 3 200 106 221
212003 nájomné TVS Trenčín 150 4 979
212003 nájomné z konania jarmoku 800 26 555
212003 nájomné za u�ívanie viacúčelového 100 3 319
220 administratívne a iné poplatky 1 800 59 749
221005 správne poplatky výherné hracie 1 260 41 824
221004 správne poplatky matrika, 

� Ú
540 17 925

222 pokuty MsP 0 0
240 úroky z tuz. úverov, pô�ičiek, návrat. 500 16 597
244 úroky z termínovaných vkladov 500 16 597
292 ostatné príjmy 3 160 104 893
292 ostatné príjmy 400 13 277
292008 odvod od stávkových kancelárií 60 1 992
292 vlastné príjmy ZOS a OS 550 18 257
292 vlastné príjmy �kôl a �kolských 2 150 71 367
310 tuzemské be�né granty a transfery 300 9 958
311 granty (AIDE, monografia) 300 9 958
312 transfery v rámci verejnej správy 29 846 990 706
312001 decentralizačná dotácia - matrika 252 8 365
312001 decentralizačná dotácia - �kolstvo ( 27 450 911 173
312001 decentralizačná dotácia sociálne 800 26 555
312001 decentralizačná dot. správa pozem. 15 498
312001 decentralizačná dotácia na �P a 292 9 693
312001 decentralizačná dotácia - register 100 3 319
312001 dotácia na spoloč. �kolský úrad 360 11 950
312001 kultúrne poukazy 77 2 556
312001 chránená dielňa 0 0
312001 men�ie obecné slu�by 380 12 614
312001 voľby 120 3 983

Kapitálový rozpočet 34 192 1 134 966
230 kapitálové príjmy 7 050 234 017
231 predaj prebytočného majetku 50 1 659
231 predaj stavieb 4 000 132 776
233001 príjem z predaja pozemkov 3 000 99 582
300 granty a transfery 27 142 900 949
321 grant ( Z� Komenského ) 27 142 900 949

400 Príjmové finančné operácie 4 301 142 767
450 Príjmy z ostatných fin. operácií 4 301 142 767

rok 2009 rok 2009 
v tis. Sk v �

Be�né príjmy 143 456 4 761 867
Be�né výdavky 128 477 4 264 655
Rozdiel 14 979 497 212

Kapitálové príjmy 34 192 1 134 966
Kapitálové výdavky 51 135 1 697 371
Rozdiel -16 943 -562 405

77 574
Rozdiel 1 964 65 193
PRÍJMY SPOLU 181 949 6 039 600
VÝDAVKY SPOLU 181 949 6 039 600
ROZDIEL 0 0

Výdavkové finančné  operácie                              
Príjmové finančné operácie 4 301 142 767

Sumárna tabu¾ka príjmov
a výdavkov pre rok 2009

Návrh príjmov rozpočtu pre rok 2009 v tis. Sk a euro Programový rozpoèet mesta
Stará Turá pre rok 2009

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom
riadnom zasadaní dňa 11.12.2008 prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2009 a
uznesením č. 11 − XX / 2008 schválilo. Z priestoro−
vých dôvodov predstavujeme skrátenú tabuľkovú
verziu.

Slovenská sporiteľňa
Otváracie hodiny − Obchodné miesto

POBOČKA − STARÁ TURÁ, ul. SNP 148
29.12.2008 08:00 − 16:00
30.12.2008 08:00 − 16:00
31.12.2008 08:00 − 16:00

1.1.2009 10:00 − 14:00
2.1.2009 08:00 − 18:00
3.1.2009 08:00 − 18:00
4.1.2009 10:00 − 16:00
5.1.2009 08:00 − 16:00
6.1.2009 10:00 − 16:00

Inzercia
Predám 3−izb. byt v OV v Starej Turej na Hurbano−

vej ulici, voľný k 1. 7. 2009. Tel.: 776 4009− večer

Nevhodná zábava...
Niekedy si myslím,

že je to akoby našim

športom. Ako sa ho−
vorí− „podáva nám

ruky“ aj to, čo by ne−
muselo. Ani nevieme,

kedy budeme infor−
máciu z takýchto

oznamov potrebo−

vať!!                    jš
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SPOLU       
(tis. Sk)

SPOLU       
(�)

Be�né Kapitál. Fin.oper. 2009 2009 
VÝDAVKY CELKOM: 128 477 51 135 2 337 181 949 6 039 890
Program 1:   Plánovanie, mana�ment a kontrola 8 398 2 000 0 10 398 345 152
Podprog 1.1 Mana�ment mesta 3 451 0 0 3 451 114 552
Podprog 1.2 Plánovanie 4 947 2 000 0 6 947 230 600
Program 2:   Propagácia a marketing 404 0 0 404 13 410
Podprog 2.1 Informovanosť o dianí meste 404 0 0 404 13 410
Program 3:   Interné slu�by 6 791 2 253 0 9 044 299 805
Podprog 3.1 Správa, údr�ba, prevádzka, nájom majetku mesta 2 437 0 0 2 437 80 627
Podprog 3.2 Autodoprava, pracovné cesty, členstvo 399 0 0 399 13 111
Podprog 3.3 Informačný systém 650 187 0 837 27 782

Podprog 3.4 Majetok 695 266 0 961 31 900
Podprog 3.5 Údr�ba strojov 2 610 1 800 0 4 410 146 385
Program 4: Slu�by občanom 300 0 0 300 9 958
Podprog 4.1 Stavebný úrad 100 0 0 100 3 319

Podprog 4.2 Transfery na rôzne účely podľa VZN 200 0 0 200 6 639
Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 10 239 81 84 10 404 345 353
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 6 336 81 84 6 501 215 794
Podprog 5.2 Civilná ochrana 8 0 0 8 266

Podprog 5.3 Protipo�iarna ochrana 325 0 0 325 10 790

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas 3 570 0 0 3 570 118 503
Program 6:   Odpadové hospodárstvo 7 960 0 0 7 960 264 224
Podprog 6.1 Zber, vývoz a zne�kodňovanie odpadu 7 960 0 0 7 960 264 224
Program 7:   Komunikácie 3 950 1 500 0 5 450 180 907
Podprog 7.1 Cesty 3 950 1 500 0 5 450 180 907
Program 8:   Doprava 0 0 0 0 0
Program 9:   Vzdelávanie 57 155 37 169 0 94 324 3 130 983
Podprog 9.1 Materské �koly 13 182 700 0 13 882 460 797

Podprog 9.2 Základné �koly 31 373 35 999 0 67 372 2 236 341
Podprog 9.3 Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity 9 595 470 0 10 065 334 097
Podprog 9.4 Účelovo viazané prostriedky 855 0 0 855 28 381
Podprog 9.5 Výdavky z vlastných príjmov �kôl 2 150 0 0 2 150 71 367
Program 10: �port 2 272 0 0 2 272 75 448
Podprog 10.1 �portová infra�truktúra 70 0 0 70 2 356

Podprog 10.2 Grantový systém na podporu �portu 2 190 0 0 2 190 72 694
Podprog 10.3 �portové podujatia 12 0 0 12 398
Program 11: Kultúra 4 074 450 0 4 524 150 170
Podprog 11.1 Kultúrne podujatia mesta 721 0 0 721 23 933

Podprog 11.2 Kultúrna infra�truktúra 1 524 450 0 1 974 65 525
Podprog 11.3 Mestská kni�nica - transfer 951 0 0 951 31 567
Podprog 11.4 Infotur - transfer 238 0 0 238 7 900
Podprog 11.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 100 0 0 100 3 320
Podprog 11.6 Propagačné materiály 540 0 0 540 17 925
Program 12: Prostredie pre �ivot 3 214 7 682 1 236 12 132 403 352
Podprog 12.1 Verejné priestranstvá - transfer TSST 2 730 0 0 2 730 90 620
Podprog 12.2 Námestie 484 0 1 236 1 720 57 737
Podprog 12.3 Cintorín 0 6 282 0 6 282 208 524
Podprog 12.4 Technická infra�truktúra mesta 0 1 400 0 1 400 46 471

Program 13: Sociálna starostlivosť 4 130 0 0 4 130 137 091
Podprog 13.1 Starostlivosť o rodinu 60 0 0 60 1 992
Podprog 13.2 Opatrovateľské slu�by 3 470 0 0 3 470 115 183
Podprog 13.3 Slu�by seniorom 180 0 0 180 5 975
Podprog 13.4 Dávky sociálnej pomoci 420 0 0 420 13 941
Program 14: Bývanie 829 0 797 1 626 53 973
Podprog 14.1. Bytová problematika 829 0 797 1 626 53 973
Program 15: Administratíva 18 761 0 220 18 981 630 064
Podprog 15.1. Administratíva - transfer TSST 2 060 0 0 2 060 68 379

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU Rok 2009 (tis. Sk)

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA Stará Turá pre rok 2009
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Od 1.1.2009 sa stane v Slovenskej republike základným platidlom
euro a zároveň začína nové zdaňovacie obdobie roku 2009, radi by
sme preto upozornili daňovníkov dane z nehnuteľností na niektoré
dôležité skutočnosti.

POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV PRE ROK 2009
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa nepri−
hliada, iba v prípade, že nehnuteľnosť bola nadobudnutá vydražením, vte−
dy vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal
vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností.

Fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Daňové priznanie:
Daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31.

januára 2009. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v prie−
behu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie podávajú:
− daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť nadobudnutím nehnuteľ−

ností, t.j. kúpou, obdarovaním, dedičstvom, zámenou, rozdelením a pod.
− daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vy−

rubenie dane z nehnuteľností, ako je zmena výmery pozemkov, výmery
zastavanej plochy u stavieb, zmena kultúry, druhu stavby, vznik a zánik
podmienok pre oslobodenie, alebo zníženie dane, vydanie stavebného
povolenia v priebehu roku 2008, vydanie kolaudačného rozhodnutia v
priebehu roku 2008 a pod.

Daňovníci, u ktorých nedošlo k zmenám, daňové priznanie nepodáva−
jú, správca dane mesto Stará Turá vykoná iba prepočet na euro.

Zároveň chceme upozorniť, že ak si daňovník nesplní oznamovaciu
povinnosť, alebo nepodá daňové priznanie, správca dane mu môže uložiť
pokutu v súlade so zák. č. 511//1992 Zb., o správe daní a poplatkov, v
znení neskorších predpisov.

Aktuálne hodnoty pôdy a sadzby dane z nehnuteľností za pozem−
ky, stavby a byty, odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom v Starej
Turej, dňa 11.12.2008, ktoré budú v platnosti od 1.1.2009.

DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ

Pozemky 
 

Index Hodnota pôdy 
v eurách/m2 

Ročná sadzba 
(v  %) 

Orná pôda, chmeľníce, vinice, ovocné sady A1 0,2370 0,36 
Trvalé trávne porasty B1 0,0408 0,25 
Záhrady – jednotlivá časť (intravilán) 
Záhrady − extraviulán 

C1 
C2 

2,12 
2,12 

0,47 
0,32 

Lesné pozenky D1 0,1573 0,25 
Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy 

E1 0,0853 0,25 

Zastavané plochy a nádvoria – intravilán 
Zastavané plochy a nádvoria − extravilán 

F1 
F2 

2,12 
2,12 

0,47 
0,32 

Stavebné pozemky – intravilán 
Stavebné pozemky − extravilán 

G1 
G2 

21,24 
21,24 

0,62 
0,39 

Ostat. plochy okrem stav.pozemkov intravilán 
Ostat. plochy okrem st..pozemkov −extravilán 

H1 
H2 

2,12 
2,12 

0,47 
0,32 

Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovil, že poskytuje oslobodenie od dane z po−

zemkov na:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny
b/ pozemky, na ktorých sú močiare
c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2/ Správca dane ustanovil, že poskytuje zníženie dane z pozemkov

takto:
a/ 50% z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s kro−

viskami a kamením, pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elek−
trickej energie

b/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú obča−
nia v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

3/ Správca dane ustanovil, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a
bytov takto:

a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby alebo byty, ktorých využitie je
obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo
umiestnenia na podkopanom pozemku

b/ 100 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníc−
tve, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie

c/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníc−
tve občanov v hmotnej núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie

d/ 100 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v byto−
vých domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdra−
votným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravot−
ným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozi−
dlo používané na ich dopravu.

4/ Správca dane ustanovil, že veková hranica občanov na poskytnutie
zníženia dane z pozemkov, stavieb a bytov je 70 rokov.

Vyrubovanie dane
Správca dane mesto Stará Turá na rok 2009 ustanovil, že daň nižšiu

ako 3 euro nebude vyrubovať ani vyberať.

Platenie dane
1/ Správca dane na rok 2009 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností

je splatná:
− ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v

troch splátkach: 20% dane do 30. júna, 30% dane do 31. augusta a 50%
dane do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia,

− v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr
do 31. mája a do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.

2/ Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 euro a
pravnickej osobe 165,96 euro je splatná naraz do 31. mája.

Veríme, že naše usmernenie je dostatočné a pomôže Vám v budúcom
roku pri vyplnení a podaní daňového priznania, v prípade nejasností sa
môžete informovať na ekonomickom oddelení MsÚ, príp. na t.č.746 1627.

M. Horňáková, ekonomické odd. MsÚ

Stavby Index Ročná sadzba  
v �/m2 

A1 − intravilán 0,132 Stavby na bývanie a drobné stavy, ktoré  majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu A2 − extravilán 0,073 
Stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hosp., stavby využívané na 
skladovanie vlast. pôdohosp. produkcie vrátane 
stavieb  na vlastnú administratívnu 

B 0,099 

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 
domčekov na individ. rekreáciu 

C 0,331 

Samostatne stojace garáže a samostatné stavby 
hromadných garáží a stavby určené alebo pou− 
žívané na tieto účely postavené mimo byt. domov 

D 0,398 

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané 
na skladovanie vl. produkcie vrátane stavieb  
na vlastnú administratívu 

E 2,489 

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

F 2,821 

G1 – intravilán 0,132 Ostatné stavby 
G2 – extravilán 0,073 

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok 0,033 euro/m2 za každý aj
začatý m2 zast. plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nad−
zemného podlažia. Príplatok sa ráta aj za podzemné podlažie (napr.
pivnice).

Byty Index Ročná sadzba 
v �/m2 

Byty A 0,165 
Nebytové priestory, ktoré neslú�ia na 
podnikanie a inú zárobkovú činnosť 

B 0,995 

Nebytové priestory, ktoré sa vyu�ívajú na 
podnikanie  a inú zárobkovú činnosť 

C 2,821 

Nebytové priestory slú�iace ako gará� D 0,398 
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Predmetom dane za psa je
pes starší ako 6 mesiacov cho−
vaný fyzickou osobou, alebo
právnickou osobou. Majiteľ psa
je povinný do 30 dní prihlásiť psa
do evidencie na ekonomickom
oddelení mestského úradu.

Daň za psa je vyrubená je−
den krát pri nahlásení psa do evi−
dencie a v ďalších rokoch je
majiteľ psa povinný uhradiť daň
za psa bez vyrubenia do 31. ja−
nuára tohto zdaňovacieho obdo−
bia.

Do 31.1.2009 je potrebné
uhradiť daň za psa v eurách pod−
ľa platného VZN č. 12/2007− Nar
o miestnych daniach prepočíta−
né 1 euro = 30.126 SKK za−
okrúhlene smerom dole.

Sadzba dane − v miestnych
častiach v rodinnom dome 3,31
euro v meste v rodinnom dome
6,63 euro

v bytovom dome 33,19 euro
Takto určená sadzba dane

platí za každého ďalšieho psa u
toho istého daňovníka.

Každý pes musí byť označe−
ný počas vodenia mimo chova−
teľského priestoru známkou
umiestnenou na obojku. Znám−
ku si majiteľ psa prevezme pri
prihlasovaní psa do evidencie na
ekonomickom oddelení mestské−
ho úradu. Známka je neprenos−
ná na iného psa. Odcudzenie,
stratu, alebo zničenie známky je
držiteľ psa povinný nahlásiť do
30 dní odvtedy, čo stratu zistil na
mestský úrad, kde mu bude vy−
daná nová známka za úhradu
0,66 euro.

Žiadame všetkých majiteľov
psov, ktorí nemajú prihláseného
psa, aby do 31.1.2009 prihlásili
všetkých neprihlásených psov na
ekonomické oddelenie mestské−
ho úradu, prípadne vyzdvihnutie
známky pre psa, po tomto termí−
ne pristúpime ku kontrole pohy−
bujúcich sa psov v meste Stará
Turá.

Ďalej žiadame majiteľov psov,
aby exkrementy zbierali do sáč−
kov a nenechávali ich na chod−
níkoch, v tráve a na snehu.

Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
Miestny poplatok za komunál−

ne odpady a drobné stavebné
odpady platí fyzická osoba, kto−
rá ma na území obce trvalý po−
byt alebo prechodný pobyt a
právnická osoba, ktorá je opráv−
nená užívať alebo užíva nehnu−
teľnosť nachádzajúcu sa na úze−
mí mesta na iný účel ako na pod−
nikanie a podnikateľ, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva ne−
hnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku pre obyva−
teľov je 18,32 euro osoba/rok

Stavebný odpad − odpad a
uloženie hradí pôvodca odpadu
podľa skutočných nákladov, ak
odpad pochádza z prác, ktoré

podliehajú stavebnému povole−
niu, resp. ohláseniu drobnej stav−
by. Takýto odpad je potrebné na−
hlásiť na Technické služby mes−
ta Stará Turá č.telefónu 776
3215.

Poplatok za komunálne od−
pady a drobné stavebné odpady
vyrubíme platobným výmerom a
pre vyrubenie poplatku je rozho−
dujúci stav k 1. januáru prísluš−
ného roku.

Správca poplatku poplatok
zníži za obdobie, za ktoré poplat−
ník s trvalým pobytom v meste
preukáže na základe predlože−
ných dokladov:

− že sa v určenom období dl−
hodobo zdržiava v zahraničí s
dĺžkou trvania pobytu 1 rok

− študenti s prechodným po−
bytom v mieste školy

− pracujúci s výkonom práce
mimo trvalého bydliska s pre−
chodným pobytom v mieste pra−
coviska

− občania, ktorí poberajú len
sociálne dávky

O zníženie je poplatník povin−
ný požiadať na základe písom−
nej žiadosti podanej v termíne do
31.1.2009 a doložiť doklady pre−
ukazujúce nárok na zníženie:

− v zahraničí pracovnú zmlu−
vu, pracovné povolenie, povole−
nie k pobytu, víza, potvrdenie o
návšteve školy, potvrdenie o za−
mestnaní,

− na Slovensku prechodný po−
byt v meste, ubytovací preukaz
študenta na internáte, ubytova−
ciu zmluvu, doklad o úhrade po−
platku za komunálne odpady v
inej obci,

− občania v hmotnej núdzi po−
tvrdením rozhodnutia úradu prá−
ce, sociálnych vecí a rodiny o pri−
znaní dávky a príspevkov v hmot−
nej núdzi.

 Jednotlivé druhy zníženia po−
platku nie je možné uplatniť sú−
časne. Správca poplatku zníži
poplatok len v prípade, že po−
platník si plní riadne poplatkovú
povinnosť a nemá evidované ne−
doplatky na ekonomickom odde−
lení MsÚ.

Poplatok je splatný nasledov−
ne: pri výške ročného poplatku
do 16,59 euro u občanov a do
165,96 euro u fyzických osôb a
právnických osôb vždy do 31.3.
naraz. Ak je výška poplatku vyš−
šia, môže poplatník tento popla−
tok hradiť v 2 splátkach a to do
31.3. a 30.9. bežného roka.

Poplatok môže poplatník za−
platiť prevodom z účtu, poštovou
poukážkou, alebo v hotovosti do
pokladne MsÚ.

Upozorňujeme občanov, aby
pri svojich úhradách uviedli
správny variabilný symbol z pla−
tobného výmeru.

Bližšie informácie poskytne−
me na telefónnom čísle ekono−
mického oddelenia 746 16 27

Anna Oslayová
ekonomické odd. MsÚ

Daò za psa

Účel použitia:
Viacúčelové športové ihrisko je ur−

čené na športové vyžitie obyvateľov
mesta Stará Turá. Ihrisko je vhodné na
nasledovné rekreačné aktivity: futbal,
nohejbal, basketbal, volejbal, tenis, ho−
kejbal, hádzaná.

Užívateľmi zariadenia sú predo−
všetkým žiaci predškolských zariadení,
základnej a strednej školy, obyvatelia
mesta (mládež a dospelí), telovýchov−
né a športové oddiely, resp. záujmové
združenia, právnické osoby.

Časový harmonogram ihriska:
Pondelok – piatok:
9,00 – 15,00 žiaci predškolských

zariadení, základnej a strednej školy
15,00 – 18,00 obyvatelia mesta

(mládež a dospelí)
18,00 – 21,00 telovýchovné a špor−

tové oddiely, resp. záujmové združe−
nia, právnické osoby

Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:
8,00 – 16,00 obyvatelia mesta (mlá−

dež, dospelí)
16.00 – 21.00 telovýchovné a špor−

tové oddiely, resp. záujmové združe−
nia, právnické osoby

Prednosť majú všetky školské po−
dujatia.

Cenník prenájmu:
− žiaci predškolských zariadení, zá−

kladnej a strednej školy vo vyučova−
com procese a činnosť krúžkov organi−
zovaných školou bez poplatku

− obyvatelia mesta (mládež a do−
spelí) do 16,00 − bez poplatku

− tel. a športové oddiely, záujmové
združ., práv. osoby − 10 euro/hod. (301
Sk/hod.)

Príplatok za osvetlenie ihriska − 7
euro/hod. (210 Sk/hod.)

Športové kluby združené v ŠKM
Stará Turá podľa zmluvne dohodnutých
podmienok.

Nájomca zaplatí cenu za prenájom
ihriska do pokladne správcovi ihriska.
Správca je povinný vystaviť nájomcovi
doklad o zaplatení.

V prípade dlhodobého pravidelné−
ho prenájmu je nájomca povinný za−
platiť nájomné predom na dohodnutú
dobu nájmu. V prípade nevyužitia pred−
platenej doby nájomcom z akýchkoľ−
vek dôvodov (prekážka zo strany ná−
jomcu alebo nespôsobilosť ihriska) sa
nájomné nevracia. Nájomca alebo ním
poverená osoba je povinný na vyzva−
nie správcom predložiť potvrdenie o
zaplatení.

Vstup na viacúčelové ihrisko:
1. Žiaci predškolských zariadení,

základnej a strednej školy v sprievode
učiteľa alebo školou poverenej zodpo−
vednej osoby.

2. Vstup na viacúčelové ihrisko pre
osoby mladšie ako 12 rokov len pod
dozorom dospelej osoby.

3. V prípade plateného užívania ihris−
ka je nájomca povinný uhradiť prenájom
ihriska pred vstupom na ihrisko.

Prevádzkový poriadok:
1. Vstup na ihrisko je možný len na

základe súhlasu správcu alebo inej
zodpovednej osoby areálu.

2. Spôsobilosť ihriska na používa−
nie (prenájom) z titulu nepriaznivého po−
časia, resp. technického stavu ihriska
posudzuje správca.

3. Užívateľ je povinný dodržiavať
v priestoroch ihriska zásady bezpeč−
nosti a ochrany zdravia a požiarnej
ochrany.

4. Majiteľ športového ihriska ani
správca nenesie žiadnu zodpovednosť
za zdravie užívateľa počas vykonáva−
nia športovej činnosti na ihrisku. Vstup
na ihrisko a všetka športová činnosť je
na vlastné nebezpečie.

5. Pri športovej činnosti a zdržiava−
ní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidla−
mi slušného správania, prevádzkovým
poriadkom a pokynmi správcu športo−
viska.

6. V areáli ihriska je zakázané: le−
zenie na konštrukcie športoviska, bas−
ketbalové koše, resp. futbalové brány,
preliezanie plotov a brán. Taktiež je
zakázané používať športovisko na iné
účely ako je určené a iným ako obvyk−
lým spôsobom.

7. Úmyselné poškodzovanie špor−
toviska a jeho zariadenia je považova−
né za vážne porušenie prevádzkového
poriadku a správca alebo iná zodpo−
vedná osoba je oprávnená okamžite
vykázať poškodzovateľa z areálu. Ma−
jiteľ ihriska je oprávnený požadovať
náhradu vzniknutej škody.

8. V priestoroch ihriska je zakáza−
né fajčiť, požívať alkoholické nápoje.
Taktiež je zakázané vstupovať na ih−
risko pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok.

9. V prípade nevhodného správa−
nia sa na ihrisku (vulgárne nadávky,
neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzic−
ké napádanie iných osôb, poškodzo−
vania areálu) je správca alebo iná po−
verená osoba oprávnená a povinná
takéhoto užívateľa ihriska vykázať z
priestorov ihriska.

10. Na hraciu plochu je zakázané
vstupovať v kopačkách, kolieskových
korčuliach, topánkach na podpätkoch
alebo inej nevhodnej obuvi. O vhod−
nosti hracej obuvi rozhoduje správca
alebo iná poverená osoba. Na ihrisko
je taktiež zakázané vstupovať s bicyk−
lom, vodiť psov, znečisťovať areál ihris−
ka odpadkami.

11. Užívatelia ihriska sú povinní ria−
diť sa a dodržiavať časový harmono−
gram športoviska.

12. Časový harmonogram využitia
ihriska zostavuje a riadi správca areá−
lu.

Vstupom do areálu ihriska vyjadru−
je každá osoba svoj súhlas s týmto pre−
vádzkovým poriadkom a zaväzuje sa
ním riadiť:

Správcovia areálu: Ladislav Gram−
bál, tel. 0905 249 421, Milan Hučko,
tel. 0915 289 765

Údržba areálu: Technické služby
mesta Stará Turá, m.p.o.

Ing. Jaromír Ješko, v.r.
prednosta MsÚ Stará Turá

Prevádzkový poriadok
viacúčelového ihriska mesta Stará Turá platný od 1.1.2009



DOM KULTÚRY JAVORINA INFORMUJE

8. Staroturiansky spravodajca č. 1 − január 2009www.staratura.sk

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 mesiac január 2009

Streda 7. januára 19.00 hod.
CINKA PANNA

SR, ČR, Maď. hudobný film. Cinka Panna je prvá známa rómska pri−
máška. Žila v 18. storočí na Gemeri. Film Dušana Rapoša je svojbytným
romantickým príbehom, ktorý čerpá inšpiráciu zo známych faktov o jej
živote. Hrajú: Anna Gurji, Martin Huba, Zuzana Kronerová, Jozef Vajda,
Marián Slovák, Lucia Gažiová...
Vstupné: 1,96 eur, 59 Sk 122 min. MP od 15 rokov

Streda 14. januára 19.00 hod.
NOCI V RODANTHE

USA – Austrália. Romantická komédia. Pravú lásku možno zažiť v hocija−
kom veku, na akomkoľvek mieste a často vo chvíli, keď to najmenej čaká−
me. Hrajú: D.Lane, R.Gere, S.Gleen.
Vstupné: 1,96 eur, 59 Sk 97 min. MP od 12 rokov

Streda 21. januára 19.00 hod.
QUANTUM OF SOLACE

USA akčný thriller. Vedený pomstou za smrť svojej lásky, James Bond
zabráni teroristom získať neobmedzenú moc nad zdrojmi vody v Južnej
Amerike. 22.pokračovanie príbehov agenta 007! České titulky
Vstupné: 1,99 eur, 60 Sk 106 min. MP od 12 rokov

Streda 28. januára 19.00 hod.
MALÉ OSLAVY

SR, ČR, Taliansko. Dráma. Film o krutosti a absurdite všedného dňa, o
salse, ktorá je vraj lepšia ako sex, ale aj o nehe, láske a nádeji v živote 14−
ročnej Agáty, krátko potom, ako sa jej matke zrútil svet. Hrajú: Tereza
Nvotová, Anka Šišková, Bolek Polívka, Matej Landl, Agnes Kubíková.
Vstupné: 1,96 eur, 59 sk 94 min. MP od 15 rokov

− autobusový zájazd do Bratislavy na muzikál PRODUCENTI v réžii An−
dyho Hryca. Choreografia: Ján Ďurovčík. Účinkujú: Marián Slovák, Marián
Labuda, Kristína Farkašová, Csongor Kassai, Štefan Skrúcaný a ďalší. Vstupné
a doprava: 26,55 euro /800 Sk

Dom kultúry Javorina Vás srdečne pozýva
31. januára 2009 na

FA�IANGOVÝ PLES
Hudba NONSTOP

Miestenky v hodnote 360 Sk, 11,95 euro si môžete
zabezpečiť už teraz na sekretariáte DK Javorina.
V cene vstupenky je večera, pol litra vína a káva.

Kultúrny dom Papraď Vás pozýva na

KOPANIČIARSKY PLES,
ktorý sa uskutoční 7. februára 2009.

Do tanca hrá skupina NONSTOP z Myjavy. Miestenky
v hodnote 10,50 euro/316 Sk − večera, 1 l vína si môžete

zabezpečiť u E. Adámkovej, tel. 7764430, 0908748983

BELETRIA
Bradfordová, Barbara Taylor:

Dedičia
North, Will: Dlhá je cesta domov
Nahai, Gina Barkhordar:

Kaspický dážď
Buchanová, Elizabeth:

Pomsta ženy v zrelom veku
Bourdin, Françoise: Provensalčanka
Phillipsová, Susan Elizabeth:

Rodený krásavec
Edwardsová, Kim: Strom v srdci

DETEKTÍVKY
Clarková, Mary Higgins:

Dve dievčatká v belasom
Barclay, Linwood: Bez rozlúčky
Vandenberg, Philipp: Ôsmy hriech
Osif, Emil: Osudové stretnutia
Adlerová, Elizabeth: Plavba na Capri
Christie, Agatha: Sittafordská záhada

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Hasprová, Mária:

Marketing miest a obcí
Sabo, Mikuláš: Právo pre ekonómov
Berger, Karen: Turistika
Boshoff, Aggy: Olejomaľba
Erfkamp, Joachim: Orchidey

DETSKÁ LITERATÚRA
Šulajová, Zuzka:

Dievča z minulosti
McCombieová, Karen:

Alica a... Dosť dobrý chalan
McCombieová, Karen:

Alica a... Dosť dobrý výletík
Brezina, Thomas: Dotyk anjela
Brezina, Thomas:

Kúzla na trápnych rodičov
Brezina, Thomas:

Perfektný superžúr
Wilsonová, Jacqueline: Polnoc

V piatok 5.12.2008 sa v Pražskej
Lucerne konal slávnostný koncert na
počesť najúspešnejších detí maľujú−
cich pre hnutie „Na vlastných nohách“.
Sme radi, že i tento rok sa
ho zúčastnilo 15 detí z vý−
tvarného odboru v ZUŠ
Starej Turej spolu s ich
pani učiteľkou Mgr. Miro−
slavou Lacovou, ktorá do−
stala i pozvanie na stret−
nutie s veľvyslancom Nór−
skeho kráľovstva a vý−
znamnými osobnosťami
hnutia na Novomestskú
radnicu v Prahe.

O tom, že je to pozva−
nie zaslúžené, svedčí i
úspech 12− ročnej Michaely Hanáko−
vej, ktorá ako jediná zo Slovenska
uspela v medzinárodnej súťaži, ktorú
vyhlásilo toto hnutie. Žiaci mali písať
a kresliť na tému ŠIKANA DETÍ. Jej
dielko reprezentuje Starú Turú v kni−
he „NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ.“

Výtvarný odbor ZUŠ sa teší z pri−

búdajúcich úspechov, ktoré podpo−
ruje i Nadácia Život. Výtvarníkom za−
bezpečila sústredenie na Dubníku,
práve na ktorom žiaci vytvorili úspeš−
nú kolekciu vianočných pozdravov
odoslanú do Nórska.

Hnutie „Na vlastných nohách“ je

uznávaná dobrovoľná humanitárna a
mierová organizácia, v ktorej deti po−
máhajú iným, menej šťastným deťom.

Bola založená v r. 1990 Češkou

žijúcou v Nórsku pani Belou Jensen.
Tá po rokoch strávených v emigrá−
cii navštívila našu republiku a sľúbi−
la pomoc zdravotníctvu. Napadlo ju,
že by deti mohli pomáhať deťom. A
tak sa narodila „STONOŽKA“ (sym−
bol hnutia).

V hnutí dnes pracujú tisíce detí,
stovky učiteľov v školách v ČR,
svojich priaznivcov má i na Sloven−
sku, Nórsku, Poľsku a v Kanade.
Deti maľujú vianočné pozdravy, zís−
kajú tak finančné prostriedky na po−
moc chorým deťom v rôznych kra−
jinách sveta.

V roku 1995 staroturianski výtvar−
níci odovzdali novorodeneckému od−
deleniu Trenčianskej nemocnice in−
kubátor v hodnote 700 000 Kč, ktorý
tejto nemocnici „vymaľovali“ svojimi
úspešnými prácami.

Tešíme sa z úspechov!
Mgr. Miloslav Masár

riaditeľ ZUŠ

Pozvané deti v Prahe: Michal Sko−
vajsa, Mária Čelešová, Júlia Baranči−
nová, Romana Machajdíková, Roma−
na Príbišová, Pavol Kucharovic, Len−
ka Kolárová, Romana Forbergerová,
Michaela Szigetiová, Viktória Letková,
Simona Roháčková, Nicole Kosnovská,
Anna Košútová, Nicole Jašáková, Ve−
ronika Rumíšková.

Výtvarníci v Prahe

Dom kultúry Javorina Stará Turá prijme do zamestnania pracovníka − pra−
covníčku knižnice. Podmienka: stredoškolské vzdelania, práca s PC. Pí−
somnú žiadosť so životopisom posielajte do 15. januára 2009 na adresu:
Dom kultúry Javorina, U. gen. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá
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Smútočná spomienka
Dňa 15. januára 2009 uplynie 5 rokov, čo nás vo veku 71
rokov opustil náš manžel, otec a dedko
Vladimír KOŠTIAL

S úctou a láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša mama a ba−
bička
Emília EVINICOVÁ
rodená Holovicová, zomrela po ťažkej chorobe dňa 24. no−
vembra 2008 vo veku 82 rokov. Kto ste ju poznali, venujte
jej prosím tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime,
po piatich rokoch, čo k Tvojmu hrobu chodíme.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkách sme pri Tebe každý deň.
Dňa 14.1.2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor, dedinko, brat, švagor
Viliam MIKLÁŠ.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spo−
mienku.                                     Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 26.1.2009 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel,otec a dedko
Jozef HERÁK
„Len ten kto stratil toho, koho mal rád, pochopí čo je bolesť a
žiaľ. Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach
zostávaš stále navždy s nami.“

S láskou spomína manželka Mária,
syn Igor, dcéra Miriam s rodinou

Smútočná spomienka
Dňa 21. januára 2009 uplynie rok, čo nás vo veku 67 rokov
navždy opustil náš manžel, otec, svokor a dedko
Milan SLEZÁK z Topoleckej.

S úctou a láskou spomína manželka Oľga, syn Marek s
manželkou, vnučky Marika, Lenka a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 11. januára 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás vo
veku 65 rokov navždy opustil manžel, otec a dedko
Ján MAČICA.

S láskou na neho spomína manželka
a synovia s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 25. januára 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
vo veku 79 rokov môj manžel, otec, dedko a pradedko
Pavek VRKOČ z Paprade.

S láskou a úctou spomína celá rodina

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Simona Krajčová, Tobias Alexander Pavlech, Dávid Klandúch,
Soňa Černáčková, Marek Gajdošík, Vanesa Szekfüová
UZATVORILI MANŽELSTVO
Peter Hudcovic zo Starej Turej a Andrea Hlavatá z Boliarova
Michal Valenčík zo Starej Turej a Lucia Hrošovská zo St. Turej
ROZLÚČILI SME SA
Ján Konečník, Marián Biesik

Naši jubilanti v mesiaci JANUÁR 2009
70.r. − Ing. Anton GADUŠ, Milan MANÁK, Anna LUKÁČOVÁ, Jozef

CHUDÝ, Jozef KRŠÁK, Viliam TRUBAČÍK
75.r. − Vlasta KOŠTIALOVÁ, Ing. Ján ZELKO, Pavel CIBULKA,
Miroslav KOVAČOVIC, Mária ILUŠÁKOVÁ,
Alžbeta DOLNÍKOVÁ, Anna SEKERKOVÁ
80.r. − Emília DURCOVÁ, Júlia SRNKOVÁ, Ján ŠURIN
81.r. − Matilda MINARECHOVÁ, Alžbeta VRKOČOVÁ,

Alžbeta ALUŠICOVÁ
82.r. − Štefan MATUŠÁK, Ján ZÁLEŠÁK, Samuel ZEMANOVIČ,

Mária DORNÁKOVÁ
83.r. − Anton GALBAVÝ, Marta KRIŽANOVÁ
84.r. − Katarína PAVLOVIČOVÁ, Emília TUČKOVÁ, Mária PAŠKOVÁ
85.r. − Ján SOUKUP
86.r. − Juraj ČERNÁČEK, Anna BUNOVÁ
87.r. − Anna KOSTELNÁ 89.r. − Alžbeta HLUCHÁ
91.r. − Gustáv MIKULEC 95.r. − Antonia TRUHLÍKOVÁ

Hoci je to už dávno, zdá sa
nám, ako by to bolo včera.

Písal sa rok 1984 a do gy−
nekologickej ambulancie v Sta−
rej Turej prišla nová lekárka,
MUDr. Margita Skúpa. Starotu−
rianske ženy so zmiešanými
pocitmi čakali, aká asi bude tá
nová pani doktorka. Táto am−
bulancia má totiž pre nás ženy
zvláštnu atmosféru. Potrebuje−
me, aby sme tu cítili ducha dô−
very. Aby sme v nej našli člo−
veka, ktorý nás bude nielen lie−
čiť, ale nám bude i rozumieť,
vypočuje si naše trápenia a
bôle, podelí sa s nami o rados−
ti a aj tragické správy povie tak,
že sa akosi ľahšie prijmú. Mali
sme veľké šťastie, lebo práve
takým vzácnym človekom je
pani doktorka Skúpa. Malá, útla
žena s veľkou duševnou silou,
ktorá s mnohými z nás preží−
vala naozaj mnoho a mnoho ra−
dostných i tragických udalostí.
Jej hlboký, upokojujúci hlas
oznamoval pacientkam nádher−
né správy o tom, že sú zdravé,
alebo že privedú na svet die−
ťatko, ale i zlé správy, ktoré žiaľ
niekedy lekár musí vysloviť.
Vždy však akosi vedela čo a
ako má žene, ktorá na ňu po−
zerala očami plnými otázok po−
vedať, aby jej odpoveď ešte

podčiarkla radosť alebo otupila
ostré hrany nešťastia.

Čas je však neúprosný. Ute−
ká a v kolotoči práce a povin−
ností odrazu zaznie zvonček
osudu a povie nám, že je čas ísť
životom inou cestou, lebo sme
unavení a treba oddychovať.

Prišiel teda čas, kedy sa naša
pani doktorka MUDr. Margita
Skúpa lúči so svojimi pacientka−
mi. Odchádza od nás človek,
ktorý bol pre mnohé z nás bút−
ľavou vŕbou, priateľkou i matkou.
Preto si dovolím tvrdiť, že nám
bude naozaj chýbať. Už ju síce
nebudeme navštevovať v jej or−
dinácii. V našom meste však
zostáva žiť naďalej, a tak ju bu−
deme stretávať na ulici, v obcho−
de a pod. Aspoň krátky pozdrav
alebo úsmev jej potom naznačí,
čo pre svoje pacientky zname−
nala. V mene všetkých žien
nášho mesta a okolia vám, pani
doktorka, želám, aby ste boli
šťastná, zdravá a spokojná v ďal−
šom svojom živote. Aby ste ho
žili podľa svojich predstáv a ro−
bili všetky veci, ktoré ste vždy
chceli, ale pre nával práce vám
to akosi nevychádzalo. Spomí−
najte si na staroturianske pa−
cientky tak, ako ony budú spo−
mínať na vás – s úctou a vďa−
kou.                                   A.Ch.

Ďakujeme, pani doktorka!

Zdravotne postihnutí ďakujú...
Zdravotne postihnutí z Klubu sclerosis multiplex Nové Mesto nad Vá−

hom chcú touto cesto poďakovať mestu Stará Turá za finančný príspevok
na činnosť našej organizácie v roku 2007 a 2008, za tento dar sme zakú−
pili zdravotnú pomôcku pre našich členov.

Patríme pod Slovenský zväz SM, v priestoroch MsKS Nové Mesto
nad Váhom sa stretávame raz v mesiaci nielen z nášho okresu, pod ktorý
patria aj členovia zo Starej Turej, ale i z okresov Bánovce n/ B. a Piešťa−
ny. Náš klub „žije“ iba z členských príspevkov, darov a 2 % z daní, účelo−
vo poukázaných v náš prospech, z týchto prostriedkov si aspoň čiastočne
uhrádzame rekondičné pobyty a čo – to nakúpime zo zdravotných pomô−
cok.

Ešte raz ďakujeme za vašu ochotu a v novom roku 2009 želáme
všetkým všetko najlepšie!         Klub SZ SM, Nové Mesto n/Váhom
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MESTO STARÁ TURÁ HĽADÁ
KRONIKÁRA MESTA!
Inf. na tel. 746 1615

Pre deti poèas prázdnin...
Centrum voľného času Stará Turá pripravilo pre

deti a mládež do 15 rokov v čase predĺžených via−
nočných prázdnin tieto aktivity:

streda 7.1.2009 o 10.00 hod v CVČ Novoročný
turnaj v stolnom tenise

štvrtok 8.1.2009 o 10.00 hod v CVČ Novoročné
bingo

piatok 9.1.2009 o 10.00 hod v CVČ Novoročný
turnaj v šípkach

Okrem týchto dopoludňajších aktivít prebiehajú už
od 7. 1. všetky záujmové krúžky.

V piatok 31.1.2009 o 10.00 hod (tj. počas polroč−
ných prázdnin) sú pre deti ZŠ pripravené už tradičné
Majstrovstvá ZŠ v Pinball 2009.

Podmienkou účasti na všetkých aktivitách – pre−
zuvky!!!

Stará Turá má talent (Ale kde?)
Pred koncom minulého roka sme sa pokúsili zorganizo−

vať pre Staroturanov súťaž – STARÁ TURÁ HĽADÁ TALENT.
Mysleli sme si, že aj Turania navnadení práve prebiehajú−
cou televíznou show budú mať chuť ukázať svoje zručnosti a
svoj talent, ktorého (a to hovorím z vlastného poznania) je
tu v Turej neúrekom.

Mýlili sme sa.
Prihlásili sa až dvaja. 17−ročný chlapec a malé dievčatko.
Je pravdou, že nie všetky pripravované podujatia a zá−

mery sa podaria zrealizovať, ale musím sa priznať, že ma
toto fiasko trochu mrzí.

Veď tu máme toľko šikovných ľudí – spevákov, taneční−
kov, muzikantov, umelcov a majstrov zo všetkých možných
i nemožných oblastí. Prečo sa teda neprihlásili?

Skúsila som osloviť zopár z nich. Menšia časť vôbec o
tomto podujatí nevedela. Nevšimli si ani plagátov, ani vysie−
lania v káblovke, ani informácií na webových stránkach CVČ
či mesta, ani v Staroturanskom spravodajcovi. Väčšia časť z
oslovených však použila (s malými obmenami) túto odpo−
veď: „Ja? No určite! Viete, ako by si na mňa všetci ukazovali
prstom, že sa kdesi vystrkujem? Že nemám hanby?“

Z týchto odpovedí mi bolo smutno.
Kedysi, keď neboli rádia, televízie, kiná a iné kultúrne výdo−

bytky, sa ľudia bavili sami. Sami na sebe. Stretávali sa, pozná−
vali sa, trávili spolu voľný čas. Nielenže sa zabavili, ale takto sa
i rozvíjali, boli nositeľmi a tvorcami ľudovej kultúry.

A dnes?
Dnes sme Staroturania typickou ukážkou konzumnej spo−

ločnosti.
Čakáme, čo nám kto pripraví a keď sa tak stane, keď už

sa mu nevysmejeme, tak ho aspoň riadne skritizujeme. A
„najlepšie“ to robia práve tí, ktorí nikdy nič pre Starú Turú
neurobili. Každá malá dedina si váži tradícií či akcií, ktoré sú
založené na ľuďoch, na ľudovom umení, na obyvateľoch
daného mesta či dediny. A u nás? Jedni sa vysmievajú,
neprajú a závidia a tí druhí sa boja výsmechu, neprajnosti a
závisti. Navzájom sa tak okrádame o bohatstvo, ktoré môže
byť jedinečné a len naše.

Skúsme sa povzniesť nad všetku vážnosť sveta a urob−
me niekedy niečo len tak, pre radosť a pobavenie iných. Je
nás tu v Turej takmer 10000. Keď len polovica z nás urobí
jeden malý pokus potešiť naše mesto a druhá polovica za−
tlieska, čaká nás tento rok a more ďalších rokov plných ra−
dosti, úsmevov a veselosti. A to želám do nového roku
všetkým Staroturanom.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Dňa 12.11.2008 sa o skutočnosti,
že zákon sa musí dodržiavať presved−
čila i pracovníčka jedného z miest−
nych novinových stánkov. Počas svo−
jej služby predala v popoludňajších
hodinách tabakový výrobok osobe
mladšej ako 18 rokov. Táto skutoč−
nosť však neunikla hliadke MsP a
spomenutej predavačke uložila blo−
kovú pokutu vo výške 500 Sk. Prie−
stupkom tohto druhu sa bude Mest−
ská polícia v budúcnosti venovať čas−
tejšie a pozornejšie.

Dňa 15.11.2008 podľahol sile al−
koholu M.G. zo Starej Turej. V noč−
ných hodinách sa správal neprístoj−
ne pred jedným z miestnych podni−
kov, svojim výzorom a stavom vzbu−

dzoval verejné pohoršenie, rušil
nočný kľud a na výzvy hliadky MsP
aby upustil od svojho konania nere−
agoval. Naviac sa snažil nastúpiť do
služobného vozidla MsP a chcel sa
dať povoziť. Po predvolaní na stani−
cu MsP musel vysvetliť svoje sprá−
vanie a bola mu uložená bloková
pokuta.

Dňa 11.12.2008 bol na základe te−
lefonického oznamu v uliciach mesta
zadržaný D.T.L. z Rumunska. Meno−
vaný bez akéhokoľvek povolenia po−
núkal spôsobom podomového preda−
ja vankúše a prikrývky z ovčej vlny.
Privolaná hliadka MsP mu uložila blo−
kovú pokutu a odovzdala ho pracovní−
kom Colnej správy.                  MsP

Z denníka MsP

Ďalšia viditeľná zmena
Po rekonštrukcii strechy,

rekonštrukcii interiérov so−
ciálnych zariadení, vykurova−
nia, výmeny okien a dverí a
zateplenia s úpravou fasády
prišlo „na rad“ aj oplotenie a
bývalý „Wintrovec“, v ktorom
funguje Zariadenie opatrova−
teľskej služby mesta Stará
Turá, opäť zmenil svoju tvár
ešte k lepšiemu. Oplotenie
„vytýčilo“ územie tohto zaria−
denia a zabráni nepovolané−
mu vstupu všetkým dvoj i
štvornohým na pomerne frek−
ventovanom území v blízkosti
autobusovej stanice.

Oplotenie dvora (zadnej
časti budovy), uzavretie ce−
lého okolia budovy a vytvo−
renie bezbariérového vstupu
určite prispeje ku kvalite ži−
vota klientov zariadenia. A v
jarných mesiacoch nielen za−
kvitnú záhony v malej zá−
hradke, ale budú pokračovať
práce na ďalších úpravách
a skrášlení dvora. Aj tieto
práce boli realizované vďa−
ka dotácii z Ministerstva fi−
nancií SR vo výške 150 000
Sk.

J.M., foto autor

Viacúčelové
ihrisko
na Hurbanovej
ulici
(k Prevádzkovému
poriadku na str. 7)

Foto áš
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Novinky zo Z�
Posledný mesiac roka – december − je pre väčšinu

z nás čarovným mesiacom, veď k nám každoročne
prichádzajú Vianoce a to sú nádherné sviatky. Pre
deti je toto obdobie o to krajším, že majú vianočné
prázdniny, ktoré v tomto roku trvajú naozaj dlho, veď
do školských lavíc sa vrátia až 12.1.2009. Jedným z
dôvodov je rekonštrukcia WC v budove na Komen−
ského ulici.

Aj keď je december chudobný na vyučovacie dni,
istotne nie je chudobný na udalosti, ktoré v škole pre−
žívame.

Od 1. do 5. 12. sa niektoré deti zúčastnili na kurze
anglického jazyka pod vedením lektorov z anglicky
hovoriacich krajín. Konverzácia s ľuďmi, pre ktorých
je angličtina rodným jazykom, je pre deti naozaj atrak−
tívna.

5. december bol pre nás dňom plným udalostí.
Zúčastnili sme sa na programe Nadácie Život, medzi
deti 1. stupňa prišiel Mikuláš, čert, anjeli, ale i vrece
na darčeky. Všetci sa z týchto poslov blížiacich sa
Vianoc tešili a myslím, že cukríky, ktoré rozdávali, boli
určite tie najsladšie. Popoludní sa niektoré deti pre−
zliekli za zvieratká a stali sa pomocníkmi Mikuláša,
ktorý prišiel potešiť deti na námestie. V tomto dni za−
čal svoje prednášky lektor z firmy Finea, ktorý našich
žiakov poučoval o eurofondoch, ich význame a mož−
nostiach využitia.

Od 8.12. sa začali triedne vianočné večierky, na
ktorých sa deti dobre zabávali.

9.12. som sa s Mgr. Annou Haverovou zúčastnila
na Národnej konferencii cudzích jazykov v Bratislave,
ktorá bola spojená s odovzdávaním certifikátov Eu−
rópsky učiteľ jazykov roku 2008. Som hrdá na to, že
jednou zo 6 ocenených učiteľov z celého Slovenska
bola i naša kolegyňa Mgr. Anna Haverová. Svojimi
mnohostrannými aktivitami v tejto oblasti robí česť
našej škole a ja jej za to ďakujem.

Ani 10. december v množstve udalostí nezaostá−
val za 5. decembrom. Niektoré dievčatá sa zúčastnili
na exkurzii do McDonaldu v Trnave. Konalo sa rodi−
čovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka, na
ktorom sa mohli zúčastniť aj deti, pretože na ňom pred−
stavovali zástupcovia stredných škôl z okolia svoje
študijné programy. Prvýkrát sa na ňom zúčastnili aj
zástupcovia školy z Kunovíc.

Z ďalších mnohých aktivít chcem spomenúť olym−
piády v anglickom a nemeckom jazyku, pytagoriádu,
matematickú a geografickú olympiádu, besedu o Ázii,
súťaž v spoločenských hrách a účasť na vianočných
trhoch v meste. Naši prvostupniari si pripravili svoje
vlastné trhy 18.12. v telocvični a boli to trhy na jed−
notku.

Samozrejme okrem toho sme sa naplno učili, veď
polrok sa blíži.

Vážení čitatelia, iste uznáte, že po takýchto hektic−
kých dňoch si oddych zaslúžia žiaci aj zamestnanci
školy.

Na záver môjho článku dovoľte, vážení čitatelia,
aby som vám zaželala do roku 2009, aby ste boli
zdraví, šťastní, spokojní. Nech vás stretávajú samé
dobré veci a ľudia nech sú k vám milí. Želám vám,
aby ste ho prežil v zdraví a nech sa vám splnia i tie
najtajnejšie želania.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Tak túto vetu si môže povedať šty−
ridsiatka žiakov staroturianskej zá−
kladnej školy. Tieto deti sa 3. 12.
2008 zúčastnili priameho prenosu
televíznej šou jubilejného 10. roční−
ka verejnej celonárodnej zbierky Ho−
dina deťom. Program sa niesol v zna−
mení jubilea: 10 moderátorov, 10
najvydarenejších hudobných čísel
minulých ročníkov, 10 ľudských prí−
behov a 10 miest, kde sa konala
zbierka. Okrem toho v skvelom
programe vystúpilo množstvo osob−
ností kultúrneho a spoločenského ži−
vota, aby podporili deti Slovenska.

Som šťastná, že sme s našimi
žiakmi zažili, ale i priamo dotvárali tú
perfektnú a neopakovateľnú atmosfé−
ru celého, viac ako trojhodinového
programu. Dúfam, že základná myš−
lienka celého projektu – spájať
všetkých ľudí, pomáhať iným v núdzi,
„zasiahla“ i srdcia našich detí. Budo−

va Starej tržnice v Bratislave, odkiaľ
sa priamy prenos vysielal, bola v ten−
to výnimočný večer doslova nabitá
pozitívnou energiou, ľudskosťou, sú−
držnosťou – do konca televíznej šou
sa podarilo vyzbierať 13 347 579,−Sk
a to hovorí za všetko. Z fondu Hodi−
ny deťom sa tak môže pomôcť väč−
šiemu počtu detí a mladých ľudí, kto−
rí to potrebujú. Som nesmierne rada
za našich žiakov i za seba, že sme
mohli byť pri tom. Je to i vďaka p.
Malkovej zo SZŠ v Starej Turej.

V našej škole nechceme deti iba
vzdelávať, chceme ich aj vychovávať
a toto bola jedna z množstva akcií,
ktoré v tomto smere robíme. Žiada
sa mi na záver použiť slová z piesne
Petra Marcina, ktorú spieval počas
programu: „Netráp sa ak dáš len
málo, aj to málo za to stálo!“

Mgr. Dana Kohútová
zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Boli sme pri tom...

Hoci už máme sviatky za sebou a ukra−
jujeme prvé dni nového roku, vrátime sa
do uplynulých dní a pripomeňme si pra−
vopis: Vianoce, Štedrý deň, Štedrý večer,
Nový rok…

Sviatky, ktoré sa začínajú 24. decem−
bra, voláme Vianoce. Názov Vianoce ako
názov sviatkov je vlastné meno, preto ho
píšeme s veľkým začiatočným písmenom.
Ak namiesto jednoslovného názvu Via−
noce použijeme slovné spojenie vianoč−
né sviatky, prídavné meno vianočný na−
píšeme s malým začiatočným písmenom.
24. december sa volá aj Štedrý deň a ve−
čer 24. decembra sa volá Štedrý večer.
Názvy Štedrý deň a Štedrý večer sú ta−
kisto vlastné mená, preto ich píšeme s
veľkým začiatočným písmenom. Písali i
dostali sme vianočné pozdravy, preto je
vhodné pripomenúť si, ako sa píšu názvy
Vianoce a vianočné sviatky. Podľa pra−
vopisných zásad platných v slovenčine
názvy sviatkov ako vlastné mená sa píšu

s veľkým začiatočným písmenom. Keďže
názov Vianoce je oficiálne pomenovanie
sviatkov, teda je to vlastné meno, píše−
me ho s veľkým začiatočným písmenom.
Slovné spojenie vianočné sviatky však už
vlastným menom nie je, preto ho píšeme
s malým začiatočným písmenom. Aj ná−
zov Nový rok, ak máme na mysli sviatok,
ktorý pripadá na prvého januára, píšeme
s veľkým začiatočným písmenom. Slov−
ným spojením nový rok nepomenúvame
vždy iba sviatok pripadajúci na prvého ja−
nuára, ale aj prichádzajúci rok. V takom
prípade už nejde o jedinečné pomenova−
nie sviatku, preto na novoročných pozdra−
voch vo formuláciách typu veľa šťastia v
novom roku slovné spojenie nový rok
napíšeme s malým začiatočným písme−
nom. Šťastie totiž neželáme iba na jeden
deň, ale na celý rok.

Vybral J.M.
Zdroj: Dr. Matej Považaj, JÚĽŠ,

Slovenčina na slovíčko− SRo

Niečo zo slovenčiny...
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Končili sa šesťdesiate roky minu−
lého storočia, kedy sme v Chirane
Stará Turá v spolupráci s pracovník−
mi Výskumného ústavu zdravotnej
techniky v Brne, za aktívnej pomoci
vedúcich pracovníkov fy Intertechnik
Kassel v Nemecku, postupne pre−
sviedčali pracovníkov ministerstiev
zdravotníctva a obchodných partne−
rov (Medika Bratislava a Zdravotníc−
ke zásobovanie Praha) k participo−
vaniu na vývoji a príprave výroby in−
jekčných striekačiek na jedno použi−
tie v zdravotníctve.

Nie s veľkým záujmom sa pridali
k tomuto zámeru, lebo neverili v jeho
úspech a prínos pre prácu zdravot−
níckeho personálu. Aj ich váhavý prí−
stup v danom období „politického
oteplenia“ však stačil k tomu aby sa
tento zámer postupne premieňal do
štádia dohôd o investičnom zabez−
pečení vývoja výrobkov a príprav re−
alizácie. Niekedy to síce bolo až na
hrane vydávania sa v šanc vlastnej
pracovnej existencie do nebezpečia
v prípade neúspechu zámeru.

Po dlhších peripetiách v jedna−
niach však došlo ku kladným výsled−
kom a k odsúhlaseniu prijatia záme−
ru do prípravy realizácie.

S výrobkami jednorazovej injekč−
nej techniky (ďalej skratka JIT) sa,
čo aj neradi, ale často v zdravotníc−
kych zariadeniach stretávame. Doslo−
va na „vlastnej koži“ už takmer 40
rokov máme možnosť porovnávať te−
rajšie takmer bezbolestné vpichy so
stavom dávno minulým, kedy často
poškodenou (zahnutou) špicou kla−
sickej injekčnej ihly sme pri aplikácii
injekcie zatínali zuby od bolesti.

Porovnávame a konštatujeme, že
JIT je oveľa − oveľa lepšia ako dávno
zabudnutá klasická injekčná (KIT),
ktorú kedysi v rokoch 1950 až 1970
vyrábala Presná mechanika či neskôr
Chirana Stará Turá.

Myslím si preto, že výrobky JIT a
náročná cesta prípravy postupov re−
alizácie tejto výroby by s prihliadnu−
tím k ich spoločenskému všeobecné−
mu významu a prínosom nemala
upadnúť do zabudnutia ani po blížia−
com sa 40. výročí zavedenia výroby
jednorazových injekčných striekačiek
(ďalej skratkou ISPH) resp. 35. výro−
čia zavedenia výroby jednorazových
injekčných ihiel (ďalej skratka JII).

Ponúkam touto cestou čitateľom
Staroturianskeho spravodajcu a tým
iste i mnohým bývalým spolupracov−
níkom z Chirany čosi z histórie a zá−
kulisia vzniku zámeru a postupného
rozširovania a modernizácie výroby
jednorazovej injekčnej techniky (JIT).

Aj keď 35 či 40 rokov v porovnaní
s historickými obdobiami je len krát−
ky časový interval, v našom živote
predstavuje dosť dlhý časový úsek.
Možno, že toto moje ohliadnutie sa
do minulosti poskytne mnohému či−
tateľovi a občanovi nášho mesta in−
formácie ktoré ho doteraz obchádzali

a je celkom možné, že v budúcich
rokoch už podobné spomienky z via−
cerých dôvodov nebude mať možnosť
nikto zverejniť.

Jednorazová injekčná technika
očami jedného z pamätníkov
V rokoch 1955 – 60 sa začína v

zdravotníctve intenzívne prejavovať
potreba používania jednorazových
pomôcok pri transfúznych, infúznych
a injekčných terapeutických zákro−
koch. K náhrade klasických výrobkov
pre opakované použitie výrobkami jed−
norazovými viedli zdravotníkov viaceré
dôvody, predovšetkým zvyšujúci sa
počet infekčných ochorení pacientov
i zdravotníckeho personálu, ktorý bolo
možné pripísať nárastom odolnosti
mikroorganizmov proti dezinfekčným
a sterilizačným postupom. Boli tu však
aj ďalšie okolnosti, ktoré hovorili v pro−
spech jednorazových pomôcok – napr.
evidencia a sledovanie klasických po−
môcok v priebehu čistenia a sterilizá−
cie, potreba ich uchovávania v steril−
nom stave a dobe medzi sterilizáciou
a použitím, životnosť v pomere k ich
cenám, spotreba energie na sterilizá−
ciu, narastajúci počet pacientov – di−
abetikov, ktorí si museli aplikovať in−
zulín, atď.

V tomto období teda vo vyspelom
svete začali na potreby zdravotníc−
tva reagovať i niektoré firmy, ktoré sa
pokúsili vyvinúť a vyrábať jednorazo−
vé pomôcky na aplikovanie injekč−
ných roztokov. Z nám najznámejších
možno spomenúť napr. fy: Braun,
Becton Dickinson, Henke, Hartmann
ap. Je zrejmé, že každý z týchto vý−
robcov mal na svoje výrobky uplat−
ňovanú patentovú ochranu a chránil
si i technologické vybavenie – nebol
ochotný svoje KNOW−HOW (skúse−
nosti) poskytnúť iným firmám.

Zaujímavým a pre „chiranákov“
nie všeobecne známym spôsobom sa
medzi progresívnych a konkurenčne
schopných výrobcov pričleňuje po−
stupne i Chirana, keďže mala výrob−
ky klasickej injekčnej techniky vo svo−
jom výrobnom programe na dobrej
technickej i technologickej úrovni.

Zo spomienok p. Schrödera –
fa Intertechnik Kassel – SRN
Podľa spomienok pána Schröde−

ra sa prvé kontakty v tejto oblasti
nadväzujú viac menej na rodinných
a priateľských kontaktov v období po−
ľavovania “studenej vojny“ v rokoch
1964 – 65, keď pani Schröderová
prispela svojimi príbuzenskými vzťah−
mi (švagor Dr. Čálek a jeho známi v
Prahe) k prvým kontaktom pri orga−
nizovaní výstav zdravotníckych po−
trieb v Prahe, uskutočnených v r.
1967 a 1968.

Firma Intertechnik sa na týchto
výstavách zúčastnila ako možný do−
dávateľ niektorých výrobkov pre čsl.
zdravotníctvo. Bolo to však v období
chronickej nedostatočnosti devíz nie−

len na nákup týchto výrobkov, ale i
na dovozy technológií. Preto sa p.
Schröder ako predstaviteľ fy Inter−
technik neuspokojil s orientáciou na
čisto obchodné vzťahy, ale s ohľa−
dom na devízové problémy hľadal i
možnosti recipročných výmen tova−
rov, ktoré boli v ČSSR vyrábané a
mohli byť fou Intertechnik dodávané
do SRN ako protihodnota za dová−
žané výrobky.

Dobré rady boli vtedy druhé, lebo
dobré výrobky z ČSSR „boli v pev−
ných rukách“ a pre ďalšie, o ktoré by
mohol byť v západných štátoch záu−
jem, neboli potrebné informácie a
kontakty.

Po dlhších úvahách a vyhľadáva−
ní možných variantov fa Webeco Bré−
my (výrobca o.i. nemocničných lôžok)
prišla s myšlienkou orientovať sa na
jednorazové striekačky. Následne fa
Intertechnik nadviazala kontakt na
Technoexporte Praha, ale tam pozna−
li len výrobcu klasickej inj. techniky.
Táto však bola v SRN vyrábaná a jej
dovoz z ČSSR nebol aktuálny. Zno−
vu teda bolo potrebné hľadať s po−
mocou už jestvujúcich kontaktov ďal−
šie možnosti. Pani Dana Frösslová
nás nasmerovala na pána Stanisla−
va Holánka z Brna, ktorého poznala
ako odborníka na výrobky z plastic−
kých hmôt. Ale ani on sám nemal
dostatok možností a informácií.
Sprostredkoval však stretnutie, počas
ktorého sme nadviazali kontakty s
vedúcimi pracovníkmi koncernu Chi−
rana (GR Ing. Nerád, p. Macháček,
p. Schmidt, Ing. Pavlák a ďalší). S
týmito pánmi sme hľadali potom mož−
nosti vývoja ISPH (inj. striekačky z
plast. hmôt na jedno použitie) a prí−
pravy ich výroby v Chirane.

A to už bolo v roku 1968 − v ob−
dobí „Pražskej jari“, kedy bolo v poli−
tickej oblasti priaznivejšie prostredie
a aj v SRN bola vo vláde p. Brandta
nastúpená nová nemecká politika
voči východu, smerujúca ku kompen−
začným obchodom.

Do ekonomickej oblasti, ktorá je
vždy založená na platných vzťahoch
obojstrannej výhodnosti však ani
zlepšenie politickej klímy neprinieslo
znižovanie obchodných rizík.

Cesta k uzavretiu kontraktu po
mnohých jednaniach na rôznych
správnych, hospodárskych i politic−
kých inštitúciách bola i naďalej zloži−
tá. Nakoniec predsa bol kontrakt pod−
písaný s podmienkou, že vývoj ISPH
bude riešený vo VÚZT Brno a tech−
nologická príprava v Chirane Stará
Turá, investičné zabezpečenie cez
Strojimport bude riešené formou de−
vízového návratného úveru (25 mil.
DM) a úver bude splácaný vývozom
ISPH. Pritom fa Intertechnik musela
garantovať odber 100 mil. ks ISPH
po dobu 10 rokov. Podmienky pre
oboch hlavných partnerov to boli veľ−
mi tvrdé a s vysokou mierou rizika,
ale iné cesty neboli schodné.

Tak možno v skratke zhrnúť časť
26 stránkových spomienok p. Schrö−
dera na prvé kontakty s Chiranou v
období prípravy podmienok pre výro−
bu ISHP a následne i na prípravu
výroby JII (jednorazové inj. ihiel).

Svoje spomienky spísal p. Schrö−
der v Kasseli v lete 1996 a poslal ich
na adresu p. Schmidta v októbri 1996.

Ako na začiatky a rozvoj výroby
JII spomínam ja??

So značným odstupom času pri
nezaznamenávanej histórii sú to spo−
mienky, ktoré sú už poznačené me−
dzerami v čase, medzerami v osob−
nostiach, ktoré na príprave a realizá−
cii pracovali a už nie sú medzi nami
a aj ďalšími okolnosťami, ktoré vý−
znamne vplývajú na zníženie význa−
mu vtedy veľmi dôležitého, investič−
ne náročného projektu. Spomienky
sú okrem toho vždy poznačené i sub−
jektom, ktorý na daný stav či udalosti
spomína a možno uprednostňuje to,
čo z jeho pohľadu a poznatkov naj−
viac ostáva zafixované v pamäti. A
tak to môže byť i v tomto prípade.

V každom prípade projekt vývoja
a následne hlavne zabezpečenia prí−
pravy, financovania a oživovania vý−
roby ISPH bol v histórii Chirany naj−
významnejší a veľmi rizikový. Táto
skutočnosť sa prejavovala v názoroch
niektorých vedúcich pracovníkov pod−
niku i koncernu, ktorí odvolávajúc sa
na vysoký stupeň rizika ekonomické−
ho i odbytového (prieskum odbytu v
čsl. zdravotníctve uvádzal len 8 mil.
ks ISPH/rok) neboli k realizácii výro−
by týchto výrobkov naklonení a sprá−
vali sa pasívne až negatívne. O to
väčšia aktivita a zodpovednosť mu−
sela byť preberaná tými pracovník−
mi, ktorí nielen správne odhadli tren−
dy vývoja vo svete, ale verili i tomu,
že odborníci a pracovníci Chirany
majú predpoklady úspešného pripo−
jenia sa k firmám, ktoré už podobnú
výrobu v zahraničí zaviedli.

Po dojednaní podmienok kontrak−
tu – ako už bolo uvedené – dochá−
dza v Chirane a menovite v útvaroch
techniko−organizačného rozvoja, TEI,
INV, technolog. projektov, tech. ob−
sluhe výroby a ďalších, horúčkovitá
činnosť na riešení jednotlivých etáp
prípravy do realizácie.

V rámci personálnej prípravy sú
vytipovaní pracovníci pre vedenie
nového cechu, pre technické zabez−
pečenie až do úrovne údržbárov a
upravovačov zariadení. Pre všetkých
bola zabezpečená základná jazyko−
vá príprava v 6−týždňovom intenzív−
nom kurze nemeckého jazyka (TEI,
kde vtedy veľmi aktívne v tejto akcii
pôsobili p. Gulán a Ing. Krajčíková−
Tallová). Časť vedúcich pracovníkov
sa po postupných jednaniach spoloč−
ne s fou Intertechnik pokúša vyhľa−
dať vhodných výrobcov progresívnych
strojno−technologických zariadení.
Postupne boli vyhľadaní dodávatelia:

Jednorazová injekčná technika v Chirane Stará Turá

Spomienky jedného zo starých chiranákov
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• Lisy na vstrekovanie valcov a
piestov – fa Maurer – SRN

• Formy na vstrekovanie valcov a
piestov – fa Schöttli – Švajčiarsko

• Potlačovacie stroje – sieťotlač –
fa Kammann – SRN

• Baliace stroje – na jednotkové
balenie – fa Hassia – SRN

• Sterilizačné komory s príslušen−
stvom – fa Degesh – SRN

• Dávkovacie a miešacie zariade−
nia na materiály a ich pneumatickú
dopravu k lisom – fa Fuchschloser –
SRN

Tieto firmy prevzali záruky za pl−
nenie výkonových parametrov a
kvalitu výrobných operácií. Tieto
záruky boli zahrnuté do hospodár−
skych zmlúv medzi Chiranou – Stro−
jimportom, Technoexportom a Ško−
daexportom za veľmi účinnej odbor−
nej úrovne nášho právneho odbo−
ru, čo neskôr pri arbitrážnych jed−
naniach znamenalo ekonomický prí−
nos v prospech Chirany za nedodr−
žanie niektorých zmluvných para−
metrov.

V Chirane bolo rozhodnuté, že
výroba bude umiestnená do vtedy

dostavaného objektu skladu 221 –
vo všetkých troch podlažiach.

Podrobné popisovanie rozhodova−
cích, zabezpečovacích, projekčných či
kontrolných činností by si vyžadovalo
napísanie románu, v ktorom by sa
striedali stresové a konfliktné situácie
s grotesknými kapitolami. Veď sa pri−
pravovala hromadná výroba, usporia−
daná do výrobných liniek, pričom naj−
prácnejšími operáciami boli montáž a
jednotkové balenie. Ostatné operácie
prvovýroby boli riešené ako automa−
tická výroba s jednostrojovou resp.
viacstrojovou obsluhou a výberovou
kontrolou.

Súčasťou prípravy technologic−
kých projektov bolo i riešenie medzi−
operačnej dopravy dielcov, zásobní−
kov, dopravníkov k baleniu. Táto prá−
ca bola uložená pracovníkom tech−
nologických projektov, konštruktérom
jednoúčelových zariadení a násled−
nú výrobu museli zvládnuť v dielni
JÚZ a TOV.

Rozsah týchto činností a krátky
čas, ktorý bol k dispozícii, si v prí−
pravných etapách i v období reali−
zácie od zainteresovaných pracov−

níkov týchto oddelení vyžadoval
plné nasadenie, lebo harmonogra−
my jednotlivých etáp prípravy ne−
mali rezervy a pri kontrolných po−
radách na úrovni vedenia TOR sa
ospravedlnenia nesplnených úloh
neprijímali – nebolo kam ustupovať,
lebo v hre boli nielen vysoké inves−
tičné prostriedky, ale aj profesionál−
na česť vedúcich pracovníkov a vý−
konných riešiteľov.

U dodávateľov výrobných zariadení
boli v druhom štvrťroku 1970 dokon−
čované a postupne predbežne prebe−
rané jednotlivé výrobné zariadenia.
Predbežného preberania sa zúčast−
ňovali i vybraní pracovníci z nášho
závodu, ktorí mali po osadení a oži−
vení zabezpečovať ich udržovanie a
prevádzkovú spoľahlivosť.

V treťom štvrťroku 1970 nadišiel
čas dodávania, osadzovania a oži−
vovania zariadení vo výrobných
priestoroch. Bol to čas plný očaká−
vania i obáv, či budú splnené pred−
pokladané výkony, či vybraní pracov−
níci budú schopní operatívne riešiť
počiatočné problémy.

Vtedy utvorené vedenie cechu 6,

na čele s Ing. Pavlákom a jeho tech−
nickým zástupcom p. Marečkom už
v rámci prípravy projektu a prebera−
nia zariadení porovnávali nielen od−
borné schopnosti, ale i charakterové
vlastnosti vybraných – vtedy špičko−
vých pracovníkov, teda už vedeli, čo
môžu od nich očakávať.

Skúšok zariadení sa vtedy zúčast−
nili nielen montéri, ale i sami majite−
lia dodávateľských firiem – napr. p.
Maurer, p. Schottli, Keller...

I keď sa vyskytli niektoré zádrhe−
ly, boli vždy operatívne riešené nie−
len v pracovnom čase, ale i dlho do
noci a po bližšom poznaní aj vo vte−
dy fungujúcom „cechu 7“, o čom by
mohli hovoriť priami účastníci týchto
stretnutí.

Počas oživovania nadviazali dob−
rú spoluprácu nielen príslušní vedú−
ci, ale tiež jednotliví odborníci, čo
prispelo k vzájomnému obohateniu
o dôležité poznatky, nadobudnutie
dôvery i sebadôvery našich pracov−
níkov pri zvládnutí nových technolo−
gických prvkov.

Ján Kubečka
(pokračovanie v budúcom čísle)

V septembri minulého roka do−
žil sa osemdesiatich rokov náš ro−
dák a popredný vedec.

Prof. Ing. Mirko Tajmír, DrSc. sa
narodil 10. 9. 1928 v Starej Turej,
kde absolvoval základnú školu a
vyučil sa za murára.

Školské štúdium absolvoval na
Priemyselnej škole stavebnej v r.
1949 s vyznamenaním. Po ukončení
štúdia na strednej škole pracoval v
systéme štátnych pracovných záloh
ako technik, odborný učiteľ a hlav−
ný majster výroby. Stavebnú fakul−
tu (SvF) SVŠT v Bratislave absol−
voval v r. 1960 s vyznamenaním a
od r. 1961 pracoval na Katedre kon−
štrukcií pozemných stavieb SvF
SVŠT.

Kandidátsku dizertačnú prácu na
tému „Účinok vody a vlhkosti na
obalové konštrukcie budov“ obhájil
v r. 1973 a v r. 1974 mu bola ude−
lená hodnosť kandidáta technických
vied.

V r. 1975 obhájil habilitačnú prá−
cu s názvom „Prevetrávacie kon−
štrukcie budov z hľadiska prenosu
tepla a vlhkosti“.

Za docenta bol vymenovaný v r.
1977 vo vednom odbore „Teória a
konštrukcie pozemných stavieb“.

Hodnosť DrSc. získal obhájením
dizertačnej práce na tému „Vplyv
účinkov vetra a dažďa na budovy,
urbánne štruktúry a ich pešie zóny“
v r. 1985 a v r. 1986 bol menovaný
za riadneho profesora SvF SVŠT.

Prof. Ing. Mirko Tajmír, DrSc. pô−
sobil na katedre konštrukcíí pozem−
ných stavieb od r. 1961, v r. 1993
odišiel do dôchodku.

V pedagogickej oblasti postup−
ne viedol cvičenia a konštrukčnú
ateliérovú tvorbu v IV. a V. ročníku
štúdia.

Od r. 1963 prednášal konštruk−
cie pozemných stavieb a od r. 1978
predmet „Poruchy stavieb“.

Pre poslucháčov napísal 7 skrípt
a 5 vysokoškolských učebníc a to
ako autor, alebo spoluautor. Bol
školiteľom desiatich ašpirantov.

Dlhé roky pracoval ako predse−
da skúšobných komisií pre štátne
záverečné skúšky na viacerých vy−
sokých školách, ako aj člen komi−
sie pre obhajoby kandidátskych di−
zertačných prác vo vednom odbo−
re 36−01−9 „Teória a konštrukcie po−
zemných stavieb“ a vo vednom od−
bore 38−10−9 „Architektúra“. Tiež
pracoval v komisii pre obhajoby dok−
torských dizertačných prác (DrSc.)
vo vednom odbore 36−01−9 a bol
členom sekcie pre Architektúru,
územné plánovanie a bývanie, ako
aj členom a oponentom návrhovej
komisie pre udeľovanie vedecko −
pedagogickej hodnosti docent a pro−
fesor.

Vo vedecko – výskumnej oblas−
ti už od r. 1965 širšie a od r. 1974
užšie sa zaoberá riešením proble−
matiky vplyvu aerodynamických
charakteristík lokálneho prúdenia,
vznikajúceho v dôsledku vzájomnej
interakcie budov, urbánnych štruk−
túr a vetra.

Jeho výraznú vedecko – vý−
skumnú profiláciu determinovali
jeho dlhodobé štúdijné pobyty na
významných vedecko – vý−
skumných pracoviskách v r. 1968
vo Švajčiarsku, 1974 vo Švédsku,
1978 v Anglicku a 1980 v USA, kde
i podstatnú časť výskumu publiko−
val a predniesol na vedeckých se−
minároch.

Prof. Ing. Mirko Tajmír, DrSc.
predmetnú problematiku riešil me−
tódami teoretickej, teoreticko− expe−

rimentálnej a experimentálnej ana−
lýzy, kde na základe takto získaných
výsledkov potom formuloval niekto−
ré všeobecne platné zásady tvorby
a ochrany peších zón v základných
urbanizovaných štruktúrach, pričom
sa zameral na meteorologické, ae−
rodynamické a kriteriálne hľadiská
problému a možností regulácie a
redukcie nežiaducich aerodynamic−
kých charakteristík prostredia.

Za významný prínos, okrem
iného, možno pokladať v meteo−
rologickej oblasti dôsledky prúde−
nia nad heterogénnym povrchom
terénu a dôsledky existencie ur−
banizovaných štruktúr na zmeny
charakteristík vetra v zástavbe. V
aerodynamickej oblasti sú cenné
analýzy požiadaviek dynamickej,
termickej, kinematickej a geomet−
rickej podobnosti fyzikálneho mo−
delovania prúdových polí v aero−
dynamických tuneloch. Nosnou
časťou vedecko – výskunmej prá−
ce autora je skúmanie vplyvu troj−
rozmerných turbulentných šmyko−
vých polí na základné zonálne ur−
banizované štruktúry.

V kriteriálnej oblasti výskumu
profesor Tajmír na základe podrob−
nej analýzy publikovaných prác
iných autorov a na základe vlast−
ných výsledkov, formoval kritériá ak−
ceptabilných aerodynamických cha−
rakteristík vetra v zástavbe, ktoré
sú porovnateľné s kritériami poho−
dy v Anglicku, USA a Japonsku.
Uvedenú problematiku a jej rieše−
nia publikoval v 24 samostatných
prácach, v siedmich kolektívnych
prácach, z toho v ôsmich rozsiah−
lych prácach v zahraničí.

V konečnom dôsledku profesor
Tajmír riešil prevažne metódami ex−
perimentálnej analýzy aj možnosti

regulácie a redukcie nežiadúcich
účinkov vetra v peších zónach zá−
stavby.

Prof. Ing. Mirko Tajmír, DrSc. pô−
sobil od r. 1964 ako súdny znalec
a vypracoval za toto obdobie rad
expertných posúdení pre štátnu ar−
bitráž a potreby súdu. Za výsledky
vedecko – výskumnej práce a pe−
dagogickej činnosti bol ocenený
udelením pamätných medailí, zla−
tej medaily SVŠT a zlatej medaily
Aurela Stodolu udelenej SAV za
rozvoj vedy v r. 1988.

Prečítanie týchto rýdzo pracov−
ných životopisných riadkov budí u
čiteteľa všeobecný rešpekt a úctu.
Dáva vytušiť obdivuhodnú mieru hú−
ževnatosti i cieľavedomosti, ktorá
býva vo výbave vienka osobností
spolu s veľkou dávkou lásky ku ko−
nanej práci. Táto stala sa mu po−
slaním, zmyslom a iste mu pomá−
hala preklenúť i prípadné neľahkosti
prostého bytia. Redakcia Starotu−
rianského spravodajcu v mene
všetkých svojich čitateľov, či priaz−
nivcov, dovoľuje si dodatočne po−
gratulovať k dožitej osemdesiatke
Prof. Ing. Mirkovi Tajmírovi, DrSc.
Jubilantovi prajeme do ďalších ro−
kov zaslúženého odpočinku veľa
uspokojenia z úrody krásnych plo−
dov vlastnej tvorivej a pedagogic−
kej práce, ktorú celoživotne vyko−
nal pre rozvoj slovenskej a i celo−
svetovej vedy, prajeme veľa zdra−
via jemu a jeho najbližším!

Pre náš časopis podarilo sa nám
získať tieto vzácne, jubilantom vlast−
noručne zostavené životopisné úda−
je. Je to zásluhou predovšetkým
ThDr. Miroslava Kýšku z Bratisla−
vy, ktorému touto cestou srdečne
ďakujeme!

Gustáv Rumánek

Prof. Ing. Mirko TAJMÍR, DrSc.
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Obhliadnutie za vianočnými trhmi
Stalo sa už tradíciou, že v predvianočnom čase sa stretávame na Ná−

mestí slobody na vianočných trhoch. Tento rok to bolo piatykrát. V uponá−
hľanej dobe sa snažíme o krátke zastavenie času, aby sme si spoločne
vychutnali atmosféru prichádzajúcich sviatkov, vytvorili priestor na priateľ−
ské stretnutia, snáď i pri rozvoniavajúcom grogu. Pre veľký záujem verej−
nosti pripravujeme už druhý rok aj zabíjačku a ponuku špecialít s ňou spo−
jených. Na námestí sa stretlo nielen veľa predávajúcich vianočný sortiment,
ale i kupujúci mali možnosť zakúpiť darčeky, ktoré ešte nestihli. Prekrásna
keramika, prútené výrobky, vianočné dekorácie, sušené ovocie priam lákali
ľudí k doplneniu vianočných darčekov. Vianočnú atmosféru dotvárali deti
kultúrnym programom, s ktorým sa predstavili na pódiu. Sobotňajšia zabí−
jačka zasa priblížila širokej verejnosti tradície, ktoré si už málokto pamätá a
vďaka šikovným rukám chlapcov z Lesoturu sme si mali možnosť pochutiť
na zabíjačkových špecialitách. Nuž a hudobná vložka v podaní súboru
Turanček nemala chyby. Pri takých rezkých pesničkách muselo poskočiť
srdce skutočne každému. Ľudia sa stretli, porozprávali, zaspievali a skutoč−
ne chýbalo už len to romantické vržďanie snehu pod nohami, aby sme cítili
to kúzelné zvonenie vianočných roľničiek. A to bolo cieľom všetkých orga−
nizátorov tohto podujatia, za čo im patrí veľká vďaka.          DK Javorina

Vďaka za prejav spolupatričnosti
Stánok komisie pre sociálne veci a bývanie je už neodmysliteľnou sú−

časťou Vianočných trhov. V stánku, ktorý sa svojim zameraním odlišuje od
všetkých iných, organizujeme dobrovoľnú zbierku do charitatívneho fondu,
ponúkame kapustnicu pre bezdomovcov a rodiny v hmotnej núdzi. Popri−
tom máme v ponuke sladké a slané pečivo od p. Matejkovej, ktorá je vždy
ochotná touto formou podporiť našu aktivitu. Ďakujem aj pani Slezáčkovej
za chutné koláče, ale predovšetkým členkám komisie, ktoré venovali nielen
kus svojho voľného času ale stihli aj napiecť chutné sladkosti ako formu
poďakovania za príspevky do charity.

Ak mám hodnotiť tento ročník Vianočných trhov, tak musím povedať,
že tak úspešný sme ešte nemali. Získali sme neuveriteľných 17 833,50
Sk, čo je doteraz najväčšia finančná suma. Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí akoukoľvek čiastkou prispeli do našej charity.

Chcem využiť priestor, aby som zverejnila informáciu, na aký účel sa
získané finančné prostriedky používajú. V roku 2007 sme poskytli finančnú
pomoc z charity 18. rodinám v celkovej sume 33 800 Sk a v roku 2008 bola
táto pomoc poskytnutá 24 rodinám v hodnote 41 800 Sk. Finančná pomoc
bola nasmerovaná predovšetkým do rodín s ťažko zdravotne postihnutý−
mi deťmi a pre rodiny v hmotnej núdzi.

Všetky rodiny si veľmi cenia túto pomoc a nás teší, že môžeme robiť
prostredníkov medzi tými, ktorí túto pomoc potrebujú a medzi tými, ktorí
sú ochotní vzdať sa určitej finančnej čiastky s cieľom pomôcť tým, ku
ktorým nebol osud príliš naklonený.

Ďakujeme.                                                             Júlia Bublavá

foto J.M.

foto J.M.
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Nové peniaze − staré spomienky
Ešte sme si nezvykli na šuchot nových – novučičkých eurobankoviek,

ani na cingot ligotavých mincí, ktoré nás udivujú jednak svojou novotou,
ale najmä nezvykle vysokou hodnotou. Skrátka máme nové peniaze, čiže
prežili sme jednu ďalšiu z množstva výmen peňazí. Ozaj pamätáte na
ne? Nuž spomínajte spolu so mnou.

Z príležitosti krstu som od krstných rodičov dostala symbolický dar−
ček: kovovú pokladničku s otvormi pre mince i bankovky. Kľúčik od po−
kladničky opatrovala moja mama. Bola som ešte príliš malá, aby som si
dodnes pamätala aké a koľko peňazí som si do „šporkasky“ nahádzala.
Nastali však politické zmeny, keď mama musela moje i svoje peniaze
zaniesť do banky a tam jej poctivé československé „kačky“ vymenili za
nové, slovenské koruny. Potom som už chodila do školy a do sporiteľnič−
ky som vkladala peniažky už vedome. Najradšej som mala tzv. hlinku –
bola to pekná ligotavá päťkorunáčka s portrétom Andreja Hlinku na pred−
nej strane. Dostávala som ju od babky Klčovej po každej nedeľnej náv−
števe u nich. A nie len ja, ale aj moji súrodenci. Ktoviekde babka brali
toľko hlinkov.

Slovenské peniaze však nemali dlhú životnosť a po vojne takmer nija−
kú hodnotu. Inflácia ako hrom! Pamätám si ako mi moja druhá babka, tá
černochárska, dali do ruky tisíckorunáčku a vraj, bež dievča k Jakubovi
na Vaďovské a kúp mi ihly. (Jakub bol Žid, majiteľ malého krámika a
vojnu prežil asi preto, že na našich kopaniciach nebolo ani jedného gar−
distu, ani nikoho, kto by ho bol udal gestapu.) Babka možno ani tie ihly
nepotrebovali, jednoducho sa chceli zbaviť bezcenných peňazí. Myslíte
si, že som kúpila? Veru nie. Pre pána Jakuba tiež už povojnové peniaze
nemali cenu. Jeho ihly, povedal, že už nemá, mali väčšiu hodnotu ako
mojich tisíc korún slovenských.

A tak niekedy v roku 1946 občania opäť menili peniaze: slovenské za
nové československé. To som bola už trochu väčšia a počúvala aj nechtiac,
o čom sa ľudia rozprávajú. Vraj niektorí ľudia mali doma toľko peňazí, že
ich ani nešli meniť, ale radšej ich spálili v peci. Neviem, možno. Môj
dedko boli dobrý gazda so zdravým sedliackym rozumom. Každú korunu
mali poctivo zarobenú vlastnými rukami a rukami mojich rodičov, lebo
sme žili v spoločnej domácnosti. Peniaze nedržali doma, ak ich neinves−
tovali do kúpy ďalšej roličky, tak ich mali uložené v banke. Ale aj tak o ne
prakticky prišli pri tejto slovensko−československej výmene. Často som
vtedy počula o tzv. viazaných vkladoch. Dedkove peniaze sa stali takým−
to viazaným vkladom. Štát presne určil, na čo sa takéto „viazané“ penia−
ze môžu vybrať. A jedna z možností bola financovať štúdiá. Keď som
neskôr začala študovať na strednej škole a bývala som v internáte, dedko
mi veľkodušne darovali svoju „viazanú“ knižku, aby som si z nej mohla
vyberať a hradiť internátne poplatky. Štipendium som nemohla poberať,
lebo som nemala robotnícky pôvod.

V zime 1953 sme sa zo školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Liptove.
Asi v tom roku bola tuhá zima, lebo po návrate z lyžovačky sme mali ešte
týždeň voľno kvôli zime, potom boli chrípkové a tuším aj uhlové prázdni−
ny. Skrátka, stalo sa, že toho času čo sme nebývali v internáte, sa na−
zbieralo na celý mesiac. Pravdaže, zaplatené sme mali všetko dopre−
du. Darmo sme chodili (lebo takto postihnutých nás bolo viac) za riaditeľ−
kou, či správkyňou internátu, kedy nám vrátia sľúbené peniaze. Odklada−
la nás týždeň za týždňom.

Až raz, myslím, že to bolo v máji, keď sme po skončení vyučovania
prišli na obed a na dverách nás vítal oznam, že žiaci, ktorí si platia
internát, majú si prísť do kancelárie po peniaze za tie týždne, čo sa
nevyučovalo a teda nebývalo v internáte. To ste mali vidieť našu radosť.
Neviem už, koľko to bolo peňazí, ale pár stoviek to bolo. Natešená som
hneď z obeda bežala do mesta, že si niečo pekné kúpim. Ako sme sa
veľmi tešili, tak veľmi sme boli aj sklamaní. Všetky obchody boli pozatvá−
rané, lebo v ten deň bola vyhlásená mena peňazí, o čom nás nikto nein−
formoval Alebo to nikto dopredu nevedel? O dva dni nám naše peniaze
vymenili na trenčianskej pošte v pomere 1:5. Padli aj viazané vklady a tie
sa menili 1:50. Tak toto bola mena peňazí v 1953 a na tú si najviac
pamätám, lebo sa ma osobne dotkla.

Odvtedy sme mali v peňaženkách všelijaké peniaze: zelené Hradča−
ny, modrého žižku, papierové jedno a trojkoruny, federálne i kolkované a
nakoniec opäť slovenské, za ktoré sme od 1. januára 2009 dostali po
prvý raz nie koruny, ale e u r á. Nuž čo, zvykneme si aj na eurá, len aby
ich bolo!

Veď naši predkovia mali kedysi dukáty, toliare, zlatky, groše atď. Pa−
miatka na ne zostala len v Dobšinského rozprávkach. Alebo si prečítajte
Kukučínovu Rysavú jalovicu, ako zložito preratúval Adam Krt peniažky za
krpce, za med a koľko dal za jalovicu.

Alžbeta Cibulková

Tetka Ilona
Už som kedysi spomínala, že Černochári si chodili po nevesty na

myjavské kopanice a tieto si svoj myjavský kroj nosili po celý život,
napriek tomu, úradne už boli obyvateľkami staroturianskeho chotára.
Pamätám si len na tri či štyri staršie ženy, ktoré nenosili typické ruční−
ky s rožkami.

Jednou z nich boli tetka Ilona. Kde sa tu vzali v inakšom kroji, s
inakším nárečím, ba ani meno a priezvisko nemali černochárske, ne−
viem. Mne sa zdali dosť vysoká, vždy oblečená v tmavom, sukne tro−
chu dlhšie, ako nosili tamojšie ženy, na hlave ručník uviazaný po tu−
riansky s jedným širokým rohom prehodeným cez plece dopredu, jed−
noducho iná a preto mi aj po toľkých rokoch utkveli v pamäti.

Žili sama v chalúpke na briežku a z okna svojej izbičky mali výhľad
na pekný kúsok sadu, ktorý patril k domčeku. Pre tetku však mal dôle−
žitejší význam výhľad do centra, ba priam do srdca našej kopanice.
Bola tu verejná studňa, kde chodili s kýbľami po vodu gazdovia a
gazdiné zo všetkých dvorov, aby napojili statok, či postavili variť obed.

Tetka mali presný prehľad o spotrebe vody v každom dome a pat−
rične to vedeli okomentovať:

„Ná, čo sa tí Pakani každý den kúpu, ked tolko vody nosá?“
Pritom dobre vedeli, že voda je pre kravy a kone. Sama občas zašli

k studni po vodu a raz tu vraj takto privítali tehotnú nevestu od suse−
dov: „Zuzanka, ty si sa mosela honne najescit hrachu, ked ti tak nadu−
lo brucho!“ Zahanbená mladá žena, ktorá ešte nepoznala tetkine spô−
soby, vrátila sa domov s plačom a prázdnym kýbľom.

Poniže studne bola malá, ploskými kameňmi obrúbená nádržka,
zvaná močidlo, do ktorého sa namáčali konope, ale v jeho čistej vode
gazdiné prali po zváraní, alebo v ňom kúpali husi pred šklbaním.

Tetka Ilona mali zo svojho okna prehľad aj o tom ako často ktorá
gazdiná zvára, perie, koľko má plachiet, rubáčov i mužových košieľ.
Ich bystrému zraku a ešte ostrejšiemu jazyku neušlo nič. Len čo sa
ozvalo búchanie piestov pri močidle, tetka boli v strehu. Najprv výsle−
dok pozorovania komentovali len tak pre seba, ale veru málokedy zo−
stalo iba pri tom. Len čo sa trafila všetečnica, čo ich chcela počúvať,
dozvedela sa, že: „ Tá Anna má prállo jak samo nebo, ale len ked je
poránne zamračené. A hen Kača šak neprala od prennovku a na plote
jej visá len tri rubáče!“

Tetka boli veľmi nábožná a postarali sa aj o to, aby si to všimli aj
susedia a okoloidúci. Keď vzali do rúk hrubý spevník kancionál, písaný
švabachom, nezabudli hneď otvoriť okno, usadili sa na vyrezávanú
lavicu a dali sa do spevu. Ani školovaný kňaz, ani kantor – spevák
keby sa tam boli vtedy naďabili, čo sa chvalabohu nikdy nestalo, by
neboli uhádli, akú tóninu to tetka ťahajú.

Na mäkkej, zelenej trávičke pod oknami sa celé leto pásavala tetki−
na koza na dosť dlhom štranku, priviazanom o kolík vbitý do zeme.
Nevedno či sa kozičke tetkin spev páčil alebo nie, ale do černochotár−
skej histórie sa dostal fakt, že len čo sa ozvalo tetkino spievanie, koza
zareagovala a došlo k zaujímavému dialógu.

„Aj již vychází slunečko....“ pozdravujú tetka nastávajúci deň ran−
nou piesňou a koza svojím spôsobom tiež. Prestane sa pásť a zame−
koce.

„Čo sa nepaseš ty hnusoba! Chváľ pána hneď z rána...“ a koza ho
tiež chváli ako vie, méka.

„Šlak aby te trafil, buc cicho. Nech by tvá ochrana, má dušičko...“
Koza neprestajne mekoce a nevedno či drzo, či s úctou dvíha hlavu k
oknu odkiaľ sa ozýva vysoko ladený spev určený Pánu Boh a nízko
ladené nadávky patriace jej, koze. Preto zamekoce poriadne nahlas a
poriadne dlho a vtedy sú už tetka s nervami hotová. Zohnú sa, spod
lavice vytiahnu starú papuču a švác ju cez okno do kozy spolu so
šťavnatou kliatbou a pokračujú v speve: „Nebeský strážce, muj Bože,
pri mne stuj.... Stoj ty neplecha, necháš tú papuču?!“ Koza sa buď
naľakala, alebo ju smradľavá papuča tak zaujala, že stíchla a tetka
Ilona mohli svoju rannú pieseň dospievať.

K nám chodievali tetka na kyslú kapustu. Sadli pod pec, spod fertu−
chy vytiahli misku a obrátili sa k babke: „ Kačko, daj mi do tejto miseč−
ky z tej vašej kapusty. Namôjdušu tá vaša je najlepšá, chrumkavá, nije
jako hen od Zuzky. Tá ti bola makká jak hovno a aj taká smrallavá.“

Na druhý deň tetka prišli zas. „Donésla som vám okoštovat kapus−
níky, čo som napékla.“ Neviem prečo nikto z dospelých ich nechcel
jesť, nuž sme ich pojedli my, deti. A predstavte si, že sme to prežili,
akurát mám o spomienku viac.

Alžbeta Cibulková
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Mestský basketbalový klub si Vás dovoľuje pozvať na
turnaj, ktorý bude poriadať v prechodnom období na za−
čiatku nového kalendárneho roka 9.− 11.1.2009 kategória
mladšie mini roč. nar. 1998. Prisľúbená účasť: Cassovia
Košice, Whirpool Poprad, Malacky 98, BKM Junior UKF
Nitra, BK Slovan Bratislava, MBK Stará Turá,

Vydavateľ Staroturianskeho spravodajcu tým−
to v súlade s par. 6 odst. 3 Tlačového zákona č.
167/ 2008 Z. z. oznamuje, že vlastníkom tohto pe−
riodika je mesto Stará Turá.

J. Mikláš, šéfredaktor

Popoludnie Nadácie ŽIVOT
V období pred vianočnými sviatkami je v našom meste

každoročne jedno nedeľné popoludnie vyhradené benefič−
nému koncertu. Je to už tradičné podujatie staroturianskej
Nadácie ŽIVOT, veď patrí sa aj takýmto spôsobom propago−

vať i poďakovať – všetkým
tým, ktorí pomôžu, prispe−
jú, organizujú a napĺňajú
poslanie nadácie v našich
domácich podmienkach
predovšetkým v práci z
mládežou. Nadácia po−
máha aj zdravotne postih−
nutým, podporuje projek−
ty v zlepšovaní životného

prostredia v meste, podporuje mladé talenty... Veľmi sa osved−
čilo vyhlasovanie tém v rámci programu tzv. malých komu−
nitných grantov− projekt podávajú tí, ktorí v priebehu budú−
ceho polroka pripravujú podujatie s mládežou− výchovné,
vzdelávacie, športové, kultúrne... Tento spôsob sa osvedčil
− o tieto zdroje je na území mesta Stará Turá už veľký záu−
jem zo strany škôl, CVČ, mestskej polície a dokonca i cirkví!
Zároveň sa organizátori učia rozpočtovaniu a prísnemu zúč−
tovanie každého projektu za vopred stanovených podmie−
nok (zmluva). V tomto roku (2008) boli vyhlásené dve gran−
tové kolá, komisia nadácie „odobrila“ v prvom kole 6 projek−
tov, ktoré podporila sumou 41 500 Sk a druhom kole 22
projektov s podporou 233 000 Sk. Na staroturianske pod−
mienky je to určite slušná suma a to som ešte nespomenul
podporu ďalších aktivít. Ako zdroj príjmu pre nadáciu slúžia
už „zabehnuté“ 2% z odvedených daní fyzických a právnic−
kých osôb, stabilným zdrojom príjmu je predovšetkým mesto
Stará Turá z aktivít, ktoré prinášajú aj finančný efekt, napr.
Staroturiansky jarmok.

Od roku 2003 sa na tomto podujatí vyhlasujú aj význam−
né osobnosti mesta za práve končiaci rok. Primátorka mes−
ta Stará Turá Anna Halinárová pre rok 2008 ocenila dvoch
aktívnych športovcov, organizátorov i propagátorov umenia
Wushu Juraja Durca, trénera i vedúceho centra v Starej Turej
a Jána Okruckého, čerstvého majstra Slovenska v tomto
bojovom umení. Treťou osobnosťou je Milan Šustík, kedysi
aktívny basketbalista (aj v Slovane Bratislava), dnes 70−roč−
ný jubilant, stále tréner a organizátor basketbalu, ktorý sa
tomuto športu venuje plných 50 rokov! Celé podujatie sa
nieslo v príjemnej vianočnej atmosfére tanca a spevu vo
vystúpeniach detí a žiakov staroturianskej MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Plná sála Domu kultúry Javorina „dýchala“ vďakou za nád−
herné popoludnie...                                           Ján Mikláš

Vo vianočnej atmosfére...
... sa v Starej Turej nieslo prijatie

jubilantov, ktorí v 2. polroku r. 2008
oslávili 70 a 75−ročné jubileum. Je to
už tradičné podujatie staroturianske−
ho zboru pre občianske záležitosti. V
stredu 18. 12. 2008 si oslávenci v
obradnej sieni mesta vypočuli verše,
spev, pozdravné i ďakovné slová pri−
mátorky mesta Anny Halinárovej a po−
tom sa už v zasadačke úradu pri sláv−
nostnom prípitku a malom občerstve−
ní rozprúdila neformálna diskusia...

Výroèia sobá�ov...
... si v obradnej sieni mesta pripomenulo v piatok 19. decembra 2008

6 manželských párov, z nich 5 zlatú (50 rokov manželstva) a 1 diamantovú
(60 rokov). Podujatie zorganizoval ZPOZ pri našom MsZ.       Ján Mikláš


