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Apríl- Mesiac lesov
5. apríl − zber nebezpečného odpadu (podľa rozpisu v čísle)

8. apríl − spomienka na oslobodenie mesta − 15.00 h − cintorín I.
10. apríl − SOČ − krajská prehliadka – ZSŠE

21. apríl − František Nedvěd v DK Javorina − 18.00 h
22. apríl − Deň Zeme

30. apríl − stavanie mája − 17.00 h − Námestie slobody
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Vo štvrtok 28. februára 2008
o 15. hod sa uskutočnilo vo veľ−
kej zasadačke Mestského úra−
du Stará Turá XI. riadne zasad−
nutie mestského zastupiteľstva.
Rokovanie Mestského zastupi−
teľstva otvorila JUDr. Oľga Ba−
ranová, ako poslankyňa pove−
rená vedením mestského zastu−
piteľstva, a to z dôvodu nemoci
primátorky mesta Ing. Halináro−
vej a viceprimátora Mgr. Tome−
ša. Skonštatovala schopnosť
MsZ uznášať sa. Prítomných bolo
10 poslancov.

V úvode rokovania navrhla
JUDr. Baranová zmenu v
programe rokovania. Do progra−
mu navrhla zaradiť body 2a −
investičný zámer “Výstavba čer−
pacej stanice“ a majetkové zá−
ležitosti 4.12 − žiadosť spoločnosť
CPE, ktoré neboli v pôvodnom
programe zahrnuté.

Poslanci sa zaoberali petíciou
„Stop uránu“. K petícii podal in−
formáciu poslancom prednosta
Obvodného úradu Nové Mesto
nad Váhom Ing. Kišš. Petičná
akcia prebieha po mestách a
obciach Stredného Považia.
Akciu podporili viacerí starosto−
via a primátori. Účinnú pomoc
poskytuje aj GREEN PEACE.

V tejto súvislosti prijalo Mest−
ské zastupiteľstvo Stará Turá
uznesenie, na základe ktorého
žiada zastaviť všetky prieskumné
práce zamerané na prieskum
výskytu uránovej rudy v geolo−
gických prieskumných územiach
nachádzajúcich sa v katastrál−
nom území obcí Selec, Kálnica,
Hôrka nad Váhom. Zároveň ulo−
žilo zaslať uznesenie MsZ na
príslušné orgány, ktoré budú
konať v tejto veci.

Ďalej v tejto časti rokovania
poslanci prerokovali žiadosť o
schválenie investičného záme−
ru „Výstavba čerpacej stanice“.
Čerpacia stanica by mala stáť na
pôvodnom pozemku, kde stála
stará čerpacia stanica. Spoloč−
nosť prezentoval p. Boris Ďu−
roška. Mestské zastupiteľstvo
dalo predbežný súhlas k reali−
zácii investičného zámeru.

MsZ vzalo na vedomie sprá−
vu o kontrole plnenia uznesení
z IX. riadneho zasadnutia z 13.
12. 2007 a X. mimoriadneho
zasadnutia konaného 5. 2. 2008.

V rámci riešenia majetkových
záležitostí poslanci schválili na−

sledovné návrhy a žiadosti:
− Návrh mesta Stará Turá na

odpredaj „Prekládky vonkajšej
kanalizácie − Autoservis Stará
Turá“ firme ARDINVEST Slova−
kia s.r.o., Stará Turá za 1 Sk.

− Žiadosť pána Vladislava
Mikláša, trvale bytom Stará Turá
o zriadenie vecného bremena
na pozemku pri rodinnom dome.

− Žiadosť občianskeho zdru−
ženia Boardlife, Bratislava o dl−
hodobý prenájom hokejového
ihriska (parc. č. 171) za účelom
vybudovania mestského skate−
parku v sume cca 2,6 mil. Sk.

− Výsledky verejného ponu−
kového konania na odpredaj
pozemkov pre výstavbu bytov na
ul. Hlubockého v Starej Turej.
Úspešne skončila spoločnosť
CPE Clonmel Precision Engine−
ering Ltd. Írsko v zastúpení p.
Kandríkom, ktorá splnila všetky
vypísané podmienky verejného
ponukového konania. MsZ
schválilo výsledky výberového
konania a odpredaj pozemkov
parc. č. 440/2− záhrada o výme−
re 2043 m2, parc. č. 441 – zast.
plocha o výmere 600 m2, parc.
č. 442/1 – záhrada o výmere 271
m2, parc. č. 443/1 – zast. plocha
o výmere 598 m2 a budovu súp.
č. 676, postavenú na pozemku
parc. č. 443/1 za cenu 1650 Sk/
m2.

Keďže rokovania bol účastný
aj p. Kandrík, zodpovedal otáz−
ky poslancov týkajúce sa výstav−
by.

− MsZ schválilo výsledky po−
nukového konania na odpredaj
garáže, ktorá sa nachádza pod
bytovým domom súp. č. 363 na
ul. Gen. M.R. Štefánika v Starej
Turej, na ich základe bude ga−
ráž odpredaná p. Michalovi Na−
ďovi za cenu 350 000 Sk.

− Žiadosť p. Ľubice Beláko−
vej, trvale bytom Trenčín o pre−
hodnotenie kúpnej ceny za po−
zemok parc. č. 16847/17 – zast.
plocha o výmere 2525 m2 v are−
áli Domova dôchodcov a domo−
va sociálnych služieb Papraď,
ktorá bola schválená Uznesením
MsZ č. 11−VII/2007 zo dňa 25.
októbra 2007 vo výške 200 Sk/
m2. Pozemok nie je určený na
výstavbu, žiadateľka chce na
ňom previesť len parkové úpra−
vy s lavičkami, ktoré by využíva−
li obyvatelia Domova dôchod−
cov. MsZ prehodnotilo cenu da−

ného pozemku a schválilo od−
predaj pozemku za 50 Sk/m2.

− Žiadosť firmy Pady spol. s.r.o.
Stará Turá o zriadenie vecného
bremena na pozemkoch pri pre−
vádzke Irish pub z dôvodu vy−
budovanie prípojky vody.

− Žiadosť Ing. Miroslava Trú−
sika, trvale bytom Stará Turá o
zriadenie vecného bremena na
pozemku parc. č. 1241/1 – zast.
plocha z dôvodu zriadenia elek−
trickej, kanalizačnej a vodovod−
nej prípojky k novostavbe rodin−
ného domu.

− Návrh Mesta Stará Turá na
odpredaj 4 garáží v cene 350
tis. Sk za garáž na ul. gen. M. R.
Štefánika č. 362 a č. 363, ktoré
sú v majetku mesta.

Nebola schválená žiadosť:
− pána Vladislava Mikláša, tr−

vale bytom Stará Turá o odkú−
penie časti pozemku parc. č. 458
– zast. plocha (cca 70 m2) o cel−
kovej výmere 4916,

− pána Miloša Pelikána, trva−
le bytom Stará Turá o odkúpe−
nie časti pozemku parc. č. 8775/
2 – vod. plocha (cca 60 m2) o
celkovej výmere 1698 m2,

− spoločnosti SLOVAK DEVE−
LOPMENT s.r.o., Dunajská 2,
Bratislava o odkúpenie pozem−
ku cca 6000 m2 – parkovisko Ul.
Mýtna v k. ú. Stará Turá v súvis−
losti s ich podnikateľským záme−
rom na vybudovanie obchodné−
ho objektu s ponukou vybudo−
vania prístupových komunikácií
okolo objektu na vlastné nákla−
dy.

Žiadosť spoločnosti CPE
Clonmel Precision Engineering
Ltd., ktorá sa stala víťazom ve−
rejného ponukového konania na
odkúpenie nehnuteľností na Ul.
Hlubockého /parc. č. 440/1, 441,
442/1,443/1/ o zmenu názvu
spoločnosti na I.S. investment
group, s.r.o., so sídlom Stará
Turá, bola odložená až do doby
doručenia všetkých dokladov
potrebných k prechodu práv a
povinností o spoločnosti CPE
Clonmel Precision Engineering
Ltd. na spoločnosť I.S. investment
group, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v ďal−
šej časti prerokovalo a schváli−
lo návrh Rokovacieho poriad−
ku Mestského zastupiteľstva
Stará Turá s účinnosťou od
29.2.2008.

Poslanci vzali na vedomie

materiál Aktualizácia pohľadá−
vok a záväzkov k 31.12.2007 za

− mesto Stará Turá,
− m. p. o. Technické služby

Stará Turá,
− m. p. o. DK Javorina Stará

Turá.
Ďalej poslanci vzali na ve−

domie materiál Správa o činnos−
ti Mestskej polície Stará Turá za
rok 2007, Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2007 a Informá−
ciu o platných VZN mesta Sta−
rá Turá za obdobie 1991 –
2007.

MsZ prerokovalo a schválilo
zmenu v obsadení komisie vý−
stavby, ÚP a dopravy – vzda−
nie sa funkcie členov komisie
p. Jána Hurtáka, bytom Stará
Turá a p. Dušana Rapanta, by−
tom Rudník a návrh na obsa−
denie miesta člena komisie p.
Vladimírom Vavákom, bytom
Stará Turá, Ing. Romanom
Chnapkom, bytom Stará Turá.

MsZ schválilo návrh ekono−
mického oddelenia Mestského
úradu Stará Turá na zrušenie
všeobecne záväzných nariade−
ní a ich dodatkov o podmien−
kach určovania a vyberania
dane z nehnuteľností v meste
Stará Turá, a to číslo:

11/1992 – Nar., 11/1994 –
Nar., 7/1995 – Nar., 1/1996 –
Nar., 12/1996 – Nar., 6/1997 –
Nar., 1/1998 – Nar.

Poslanci prerokovali a schvá−
lili materiál:

− Organizačné zabezpečenie
XVII. ročníka Staroturianskeho
jarmoku v dňoch 13. až 15. júna
2008,

− Zmenu uznesenia č. 8−IX/
2007 ohľadom VZN č. 11/2007
– Nar. o poskytovaní dotácií,

− Vyhodnotenie plnenia úloh
primátorky mesta pre priznanie
odmeny za rok 2007.

V záverečnej časti poslanci
prerokovali závery z preskúma−
nia petície občanov za odpred−
aj garáží. Za občanov, ktorí pod−
písali petíciu informoval poslan−
cov Ing. Hodermarský. MsZ ulo−
žilo petíciu vybaviť v súlade so
zákonom SNR č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve.

Záver rokovania patril návr−
hom a otázkam poslancov.

Po vyčerpaní programu
predsedajúca rokovanie MsZ
ukončila o 19.15 hod.

Bc. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA
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Vzácna návšteva
na našej  radnici

V desiatom týždni navštívil naše mesto veľvyslanec
Srbskej republiky J.E. Branko Dokič. Na prijatí v mest−
skom úrade s vedením mesta  aj za prítomnosti vedenia
ZSŠE  sa obidve strany  vzájomne informovali o mož−

nostiach rozšírenia spolupráce medzi našimi štátmi, na
srbskej strane predovšetkým s početnou skupinou Slo−
vákov... Málokto vie, že piati študenti prvého ročníka ZSŠE
v Starej Turej sú  práve  so slovenskej komunity zo

Starej Padovy a záujem obidvoch strán je, aby sa počet
študentov v budúcnosti zvýšil. Predmetom jednania boli
i možnosti vzájomnej spolupráce našich miest, čo veľ−
vyslanec Srbska uvítal− pokiaľ bude obojstranný záu−
jem, spolupráca sa môže realizovať  aj na úrovni vzá−
jomnej  partnerskej dohody.                      Ján Mikláš

JARNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 5. apríla 2008 sa bude sa konať jarný zber nebezpečného

odpadu.
Využite tento zber, kedy sa môžete zdarma zbaviť všetkých odpadov,

ktoré nie je možné zmiešavať s domovým odpadom.
Odovzdávať možno: staré televízory, chladničky, práčky, monitory, farby,

oleje, žiarivky, autobatérie, rádiá...
Podmienky tohto zberu:
− Zber odpadov s obsahom škodlivín bude realizovaný len od občanov

mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia
uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

− Odpad je potrené priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné
nikde uskladňovať.

− Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca Technických služieb,
ktorý vylúči nevhodné odpady.

− Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín:
SOBOTA − 5.4.2008

Stará Turá 9.00 − 13.00 Parkovisko za Domom kultúry Javorina
Trávniky 9.30 − 9.50 pri obchode
Súš 10.00 − 10.20 pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 − 11.00 pri KD
Koštialova dol. 11.10 − 11.20 pri dome p. Černáka
Papraď 11.30 − 11.50 pri obchode
Durcova dolina 12.00 − 12.15 pri kontajneri
Drgoňova dolina 12.20 − 12.40 pri kontajneri
Černochov vrch 12.45 − 13.00 pri autobusovom otoči

Milí občania, využime tento zber! Upozornime naň tiež i svojich blízkych,
susedov, priateľov, ktorí ešte nevedia, že takýto zber existuje! Zbavme sa
všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov!

Technické služby Stará Turá

Od pondelka 30.marca do piatku
6. apríla 2008 − týždeň zberu veľko−
rozmerného odpadu a bioodpadu z
rodinných domov.

Veľkoplošný kontajner − slúži na
veľkorozmerný odpad (nábytok, ko−
berce...)

Biologický odpad nedávajte do
veľkoplošného kontajnera!

Umiestnite ho pred váš dom.

Konáre ukladajte samostatne
(zviazané, zmenšené)

Drobnejší biologický odpad ukla−
dajte do vriec.

Dbajte na to, aby bol biologický
odpad vytriedený.

Zmiešaný biologický odpad nebu−
deme odvážať!

Za pochopenie ďakujú
Technické služby Stará Turá

JARNÝ ZBER BIOODPADU A VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

Od 30. marca do 6. apríla 2008
bude týždeň jarného upratovania
v našom meste.

Venujme každý aspoň jednu ho−
dinu čistote nášho mesta − uprav−
me a vyčistime plochy (chodníky,
trávniky, záhony...), ktoré prináležia
k Vášmu domu, bytu, prevádzke
obchodu, služieb, škôl a pod...

Všetky tieto priestory sú vizitkou
mesta i každého z nás.

Mimoriadny odvoz smetí a odpa−
du po čistení ako i odbornú pomoc
Vám poskytnú TECHNICKÉ SLUŽ−
BY, tel.č. 776 32 15, 776 32 59

Vopred ďakujeme za pochope−
nie a prejavený vzťah k svojmu
mestu.

Uvítame organizované skupiny
pre úpravu cintorínov, športovísk a
iných verejných priestranstiev.

TSST

JARNÉ UPRATOVANIE = KRAJŠIE MESTO

Centrum voľného času Stará
Turá v spolupráci s technickými
službami mesta vyhlasujú v rámci
Dňa Zeme pre deti a mládež súťaž
v zbere tetrapakových obalov. Zber
prebehne v utorok 22. 4. 2008 od
12.00 do 16.00 hod.

Podmienky súťaže:
− súťaž je určená pre deti a mlá−

dež

− do súťaže sa prijímajú obaly
len z litrových „krabicových“ džú−
sov alebo mlieka, ktoré musia byť
vyumývané a rozložené

− súťaž je na počet kusov, preto
treba nosiť škatule tak, aby sa dali
zrátať.

Na víťazov čakajú hodnotné
ceny.

Tetrapakové obaly patria v po−

travinárskom priemysle k najväčším
skupinám obalov. Tieto obaly obsa−
hujú najmä ťažko rozložiteľný poly−
etylén (21%), tenkú hliníkovú fóliu
(max.5%), najhrubšiu vrstvu (tri
štvrtiny hrúbky obalu a celkovo
73,5%) tvorí kartón alebo papier,
zvyšok tvoria tlačové farby. Teda
dosť toho, čo škodí životnému
prostrediu.

I keď sa v celom svete hovorí o
ekologickom myslení a veľa z nás
už prijalo myšlienku separovaného
zberu, je veľa takých, ktorých sa to
„vraj netýka“. Skúsme zmeniť as−
poň trochu svoje myslenie a hlavne
− motivujme naše deti k tomu, aby
sa správali k Zemi ohľaduplnejšie.

Věra Tepličková
CVČ Stará Turá

Súťaž „O najlepšieho zberača“
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Vážení čitatelia,
som rada, že sa vám môžem pri−

hovoriť prostredníctvom riadkov Sta−
roturianského spravodajcu, práve v
mesiaci, ktorý patrí práve lesom.

Význam lesa v krajine narastá s
prudkým rozvojom priemyslu, dopra−
vy, chemizácie, urbanizmu a techni−
zácie života. Les, ako relatívne najme−
nej pozmenený prírodný suchozemský
ekosystém zachovávajúci si v najväč−
šej miere autoregulačnú schopnosť, je
dôležitým, nenahraditeľným stabilizač−
ným prvkom v krajine.

Tak, ako si človek ako jedinec uve−
domuje cenu svojho zdravia až vte−
dy, keď ho stráca a zrazu je ochotný
zmeniť celkový spôsob života, rovna−
ko si ľudstvo uvedomuje negatívny
vplyv svojej činnosti na
životné prostredie, ne−
nahraditeľnosť funkcií
lesov až vtedy, keď po−
ciťuje ich nedostatok.

Potom siaha po eko−
logizácii svojej činnosti
i po celkovej zmene pre−
technizovaného spôso−
bu života. Rozumný člo−
vek sa však neučí len z
vlastných chýb, ale sna−
ží sa poučiť z chýb dru−
hých.

Slovensko sa dosiaľ
môže hrdiť prekrásnou prírodou v
srdci Európy. O to dôležitejšie je uve−
domiť si cenu tohto nenahraditeľné−
ho bohatstva a podľa toho sa aj sprá−
vať.

V porovnaní so susednými štátmi
zvláštnosťou slovenských lesov je, že
na pomerne malej ploche sú veľmi
pestré prírodné podmienky a rozlič−
né typy lesov, od nížinných po vyso−
kohorské lesy, nehovoriac o tom, že
sa tu zachovala široká škála pôvod−
ných drevín, či vysokohorských spo−
ločenstiev.

Les ma špecifické psychicko−es−
tetické účinky na človeka, vytvorené
kombináciou svetla a tieňa, farbami,

tvarmi, vôňou, mikroklímou, zvukmi
a pod. Významný je pocit pokoja, ti−
cha a dojem samoty. Tieto pocity
veľmi chýbajú v preplnených uliciach
miest a dnes už aj dedín. Pobyt v

lesoch je významným prostriedkom
pre regeneráciu síl, pre liečenie te−
lesných i duševných porúch.

Popri významnom ovplyvňovaní
zloženia ovzdušia v lese z hľadiska
zastúpenia jednotlivých zložiek, z hľa−
diska čistoty vzduchu, vlhkosti a tep−
loty vzduchu má les veľký význam i
z hľadiska hygieny a ozdravovania
životného prostredia. Les má taktiež
dôležitú pôdnu funkciu, zabraňuje
vodnej i veternej erózii, zachytáva
atmosférické zrážky, produkuje kys−
lík, zabezpečuje prostredie pre život

množstva živočíchov a lesných rast−
lín a v neposlednom rade má dôle−
žitú zvukovo−izolačnú schopnosť.

APRÍL je mesiac, v ktorom sa
možno viac ako inokedy hovorí o le−
soch. Hoci v poslednom období, aj
vďaka nežiaducim výkyvom počasia
počuť, kde padlo koľko dreva, kde
opäť útočí podkôrny hmyz, čo určite
trápi nejedného milovníka lesov a
lesného prostredia.

Preto by sme mohli aspoň takto
symbolicky zaželať lesom − čo naj−
viac milých návštevníkov a hlavne
ľudí, ktorí sa k lesu správajú ako k
živému organizmu....
Ing. Monika Hluchá, Lesotur s.r.o.

APRÍL - MESIAC LESOVNADÁCIA ŽIVOT STARÁ TURÁ

Novoročné strelecké preteky
žiakov a dospelých

Dňa 6.1.2008 usporiadala ZŠ v Sta−
rej Turej v spolupráci s Nadáciou Život
v Starej Turej strelecké preteky zo vzdu−
chovej pušky. Preteky sa všetkým veľmi
páčili a všetci mali krásny zážitok a veľ−
kú radosť z hodnotných cien.

Po streleckej súťaži sa konal minifuttbal − deti proti
dospelákom. Samozrejme deti vyhrali v pomere 10:8 a
tešili sa z putovného pohára.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Novoročných streleckých pretekov v streľbe zo vzdu−

chovky 6.1.2008
N+10 rán, vzdialenosť 10 m
Žiaci streleckého krúžku ZŚ v Starej Turej
Členovia ŠSK v Starej Turej
Hodnotné ceny: Nadácia Život Stará Turá

Žiaci:
1 Nikodém Jakub 94
2 Kováč Jozef 88
3 Kováč Ján 85
4 Baranovič Patrik 82
5 Rubaninský Pavol 81
6 Orginík Simon 77
7 Kováč Pavol 75
8 Vrábel Jakub 74
9 Puškár Patrik 73

Žiačky:
1 Durcová Dominika 93
2 Milatová Lucia 92
3 Miháliková Daniela 82

Dospelí:
1 Milata Peter 1947 99
2 Milata Peter 1974 96
3 Rubaninský Vlastimil 93
4 Vrábel Juraj 92
5 Kostelný Ján 90
6 Ing. Recký Emil 89
7 Hudcovic Pavol 86
8 Mihálik Milan 81
Preteky rozhodovali: Mitala Peter A 209, Ing. Recký

Emil, Vrábel Juraj.                                     P. Milata

Z aktivít mesta...
− Nákladom 1,5 mil. Sk (1.0 mil. dotácia, 0.5 mil. z

rozpočtu mesta) mesto vybuduje viacúčelové ihrisko v
priestore mestského športového areálu (pri ZŠ na Hur−
banovej ulici)

− technickou prípravou s postupným výberom dodá−
vateľov diela pokračuje príprava rekonštrukcia mest−
ského cintorína II.

− pripravovaná výstavba kruhovej križovatky  pri hoteli
Lipa bude technicky a tým aj finančne pomerne nároč−
nou stavbou, zložité a náročné budú predovšetkým
prekládky sietí energií, uložených pod povrchom (pre−
dovšetkým zemného plynu). V súčasnosti prebiehajú
intenzívne rokovania s vlastníkmi sietí o možnostiach
realizácie  ich prekládok.                                       áš
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Dňa 29. 7. 2007 sa na Slávnos−
tiach bratstva Čechov a Slovákov na
Veľkej Javorine podpísala zmluva o
vzájomnej spolupráci medzi mesta−
mi Kunovice a Stará Turá. Prvý ofici−
álny kontakt sa uskutočnil ešte pred−
tým− počas jarmoku 8. 6. 2007. Sú−

časťou zmluvy je i spolupráca, či skôr
družba medzi seniormi oboch miest.
Prvé družobné stretnutie seniorov sa
pod záštitou Mestského úradu v Sta−
rej Turej uskutočnilo 8. 3. 2008 v
Kultúrnom dome o 14. hodine. Už 2
dni predtým sa pripravovala kavia−
reň na toto stretnutie. Miestne čip−
kárky pripravili na panely výstavku
svojich paličkovaných prác. Všetky
vystavené práce boli veľmi pekné,
zaujímavé, ba priam unikátne, neskôr
veľmi zaujali i seniorky z Kunovíc. Už
pol hodiny pred za−
čiatkom stretnutia
sme chodili von vy−
zerať autobus s Ku−
novičanmi. Pred 14.
hodinou prišli a už z
autobusu vystupovali
s krásnym spevom,
ktorý sa niesol ná−
mestím a so spevom
prišli až do kaviarne.
A všetkých seniorov
zo Starej Turej doja−
lo až k slzám, že po
usadení zaspievali
piesne zo Starej Tu−
rej. Potom nasledo−
val dohodnutý program. Na úvod
zaspievali žiačky zo ZUŠ a predniesli
básne. Za náš mestský úrad prítom−
ných pozdravil Ing. Jaromír Ješko,
prednosta úradu. Keďže stretnutie sa
uskutočnilo práve 8. marca, keď sa
oslavuje Medzinárodný deň žien,
nezabudol ženám k sviatku zablaho−
želať. Prihovorila sa i pani .Mgr. Iva
Majíčková, zástupkyňa starostu mesta
Kunovice. Obaja pripomenuli, že
medzi oboma mestami už družba
bola, či to bolo medzi vtedajšími or−
ganizáciami Zväzu žien, Červeného
kríža či ROH. A tohto stretnutia sa po
dlhých rokoch zúčastnili pamätníčky
družby z Kunovíc i zo Starej Turej.

Stretnutie seniorov bolo veľmi úprim−
né a srdečné. Seniorky z Kunovíc
majú založený spevácky súbor „Te−
tičky“, ktorý nám na pódiu v senior−
ských krojoch zaspieval niekoľko
pekných moravských piesní. Asi
uprostred stretnutia navštívili naši

hostia Mestské mú−
zeum a ako poveda−
la správkyňa múzea
pani Ondrášiková, o
expozíciu mali veľký
záujem. Potom už
nasledovala až do
konca stretnutia voľ−
ná zábava so spe−
vom. Myslím si, že je
potrebné poďakovať
tým, ktorí sa podieľa−
li na organizácii stret−
nutia. Mestskému
úradu v Starej Turej

ďakujeme za finančné krytie stretnu−
tia, riaditeľke domu opatrovateľskej
služby pani Macúchovej a jeho „oby−
vateľkám“ a členkám Klubu dôchod−
cov Stará Turá pani Feriancovej a
pani Dedíkovej za napečenie chut−
ných šišiek a fánok, členom Klubu
dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slo−
venska Stará Turá za prípravu ob−
čerstvenia a úpravu stolov. Menovi−
te chcem poďakovať aspoň pani Miš−
kovicovej, Klementovičovej, Ješkovej,
Klimáčkovej, Alžbete Horákovej, Ši−

monovej a Oľge Pagáčovej, ktoré sa
starali o občerstvenie počas stretnu−
tia. Vďaka patrí i Klubu paličkovania
pri DK Javorina za krásnu výstavu i
praktické ukážky. Chcem poďakovať
i predsedovi Klubu dôchodcov pánu
Madrovi, ktorý sa o hostí počas stret−
nutia staral a nakoniec i všetkým zú−
častneným seniorom, ktorí prispeli k
príjemnej atmosfére stretnutia. Verí−
me, že stretnutia budú pokračovať.
Ďalšie sa uskutoční v novembri 2008
v Kunoviciach. A neoficiálne možno
aj na Jízde králů ktorá sa v Kunovi−
ciach uskutoční 18. 5. 2008.

text a foto Ing. Eva Tomisová
predsedníčka JDS Stará Turá

STRETNUTIE SENIOROV Z KUNOVÍC
SO SENIORMI ZO STAREJ TUREJ Beseda s misionárkou

z Juhovýchodnej Ázie
V priestoroch Cirkvi bratskej sa vo februári uskutoč−

nila beseda s Evou Ujlakyovou, slovenskou misionár−
kou, ktorá pôsobí v juhovýchodnej Ázii. Poslucháči sa
mohli z bezprostredných  skúseností oboznámiť so si−
tuáciou v tejto, pre nás málo známej, časti sveta. Evka
taktiež rozprávala o svojej práci kartografky a na záver
bol premietnutý asi polhodinový dokument. Presvedči−
li sme sa, že ešte stále existuje mnoho ľudí, ktorí trpia
nedostatkom toho, čo je pre nás samozrejmé. Negra−
motnosť, nesloboda, chudoba a choroby, to sú hlavné
problémy pred ktorými si náš „civilizovaný“ svet musí
zakrývať oči. Alebo ich konečne riešiť. Misionárska or−
ganizácia Wycliffe prispieva k realizácii druhej mož−
nosti. V rámci svojich schopností sa snažia pomáhať a
vzdelávať miestnych obyvateľov. Žiaľ, ich možnosti,
vzhľadom na veľký počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc,
nie sú dostatočné a medzi problémy, s ktorými sa musí
táto organizácia vysporiadať, patrí aj nedostatočné fi−
nančné krytie slovenských misionárok. Tak ako Kristí−
na Royová v čase oveľa horších sociálnych podmie−
nok podporovala zahraničné misie, aj my sme vyzvaní
podporiť tých, ktorí nemajú šťastie narodiť sa v tak vy−
spelej a bohatej krajine, akou je súčasné Slovensko
(aj keď, hľadiac na ešte bohatších, si to neuvedomuje−
me). To tvrdím aj napriek vnímaniu potrieb pomáhania
mnohým ľuďom i v našom štáte, kraji, meste.

P.T., o.z. SLUHA

10 tisíc spokojných zákazníkov
so stomatologickými súpravami radu SMILE zo Starej

Turej.
Vo februári dosiahla spoločnosť CHIRANA Medical ďalší

míľnik vo výrobe stomatologických súprav.
3. februára 2008

odovzdal výrobno−
technický riaditeľ
spoločnosti Ing.
Petr Matoulek svoj−
mu kolegovi ob−
chodnému riaditeľo−
vi Ing. Jánovi Brka−
lovi desaťtisícu sto−
matologickú súpra−
vu Smile. Tento ju−
bilejný bohato vyba−
vený Smile Elegant
poputuje k nemeckému zákazníkovi.

O tom, že značka CHIRANA zo Starej Turej má svoju
tradíciu, že skúsenosti a zručnosť sú odovzdávané z gene−
rácie na generáciu, sa môžeme presvedčiť na výrobkoch,
ktoré pochádzajú zo Starej Turej a môžeme ich nájsť v am−
bulanciách po celom svete. V Starej Turej bolo doteraz vyro−
bených 76 tisíc kusov stomatologických súprav. Mnohí si
určite pamätajú stomatologické súpravy radu Chiradent, Er−

gostar, Prema−
dent, Praktik a
súčasný Smile.
76 000 kusov
stomatologic−
kých súprav,
Chiradent 50
256 kusov, Er−
gostar 8 025
kusov, Praktik
7 983 kusov,
Smile 10 000
kusov
J. Koprivňanská
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Stretnutie zamestnávate¾ov
na ÚPSVaR

Dňa 21.2.2008 sa na pracovných raňajkách stre−
tli zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodi−
ny v Novom Meste nad Váhom so zamestnávateľmi
okresu Nové Mesto nad Váhom. Pozvanie riaditeľa
ÚPSVaR Dr. Mariána Mesiarika prijalo 16 kľúčových
zamestnávateľov okresu. Takéto posedenie sa usku−
točnilo aj so 16−timi zamestnávateľmi okresu Myjava
dňa 29.2.2008.

Cieľom pracovných raňajok bolo v neformálnej at−
mosfére predstaviť aktuálnu situáciu na trhu práce v
okrese Nové Mesto nad Váhom a Myjava, ciele a
plánované aktivity úradu práce.

Zamestnávateľom boli predstavené európske služ−
by zamestnanosti EURES. Boli informovaní o základ−
ných faktoch, o službách siete EURES, ďalej boli
prezentované podmienky spolupráce medzi zamest−
návateľmi a sieťou EURES a dôležité informácie o
zamestnávaní cudzincov v SR.

Ďalej bol prezentovaný vývoj a trendy na trhu prá−
ce, aktivity a priority služieb zamestnanosti a boli
predstavené národné projekty na vzdelávanie za−
mestnancov a na podporu vytvárania voľných pra−
covných miest.

Zamestnávatelia a zástupcovia ÚPSVaR si v rámci
voľnej diskusie vymenili množstvo skúseností a po−
znatkov v oblasti súvisiacej s trhom práce. Zamest−
návatelia ocenili prezentované informácie a túto for−
mu spolupráce by uvítali aj do budúcnosti.

Ing. Patrícia Králiková, EURES asistent
foto: archív úradu

Prvý jarný mesiac zatiaľ veľa jari
neukázal. Počasie sa skôr podobá
na aprílové. Dobre však, že sa len
naň podobá, pretože aj tak sa mi zdá,
že čas, veľmi rýchlo uteká.

To sú však všeobecne známe sku−
točnosti. Vás, vážení čitatelia, istotne
viac zaujímajú novinky z našej ško−
ly, o ktorých vás pravidelne informu−
jem. Som naozaj rada, že mám kaž−
dý mesiac o čom písať, pretože to
znamená, že u nás sa stále niečo
deje a marec nebol v tomto smere
výnimkou.

5.3. zorganizoval p. Milata súťaž
v streľbe na sklopné terče s účasťou
ZŠ Stará Turá, Kočovce, Podolie.
Víťazkou bola Dominika Durcová zo
ZŠ Stará Turá – blahoželáme.

6.3.sa konalo okresné kolo vo vy−
bíjanej dievčat, kde naše reprezen−
tantky po vedením p. Milatovej zís−
kali pekné 3. miesto a zaslúžia si bla−
hoželanie.

8.3. spríjemnili recitátorky posede−
nie pre dôchodcov svojimi básňami.

12.3. sme absolvovali 2 mimoriad−
ne akcie. Prvou bola súťaž v rétori−
ke, ktorá sa konala v Lubine. Re−
prezentovali nás 2 deti – Nicol Ja−
šáková, ktorá v svojej kategórii zví−
ťazila a Martin Woznica, ktorý získal
3. miesto. Pripravovala ich Mgr. J. Ro−
háčková. Druhou akciou bola návšte−
va baletu Labutie jazero v Bratislave.
Predstavenie sa deťom páčilo.

14.3. sme sa aktívne zúčastnili na
jarných trhoch predajom výrobkov
detí a tiež kultúrnym programom.

17.3. bol v znamení angličtiny.
Naše deti sa zúčastnili súťažnej pre−
hliadky vystúpení v angličtine v Nitre,
kde obsadili 1. miesto. Deti pripravo−

vali PhDr. Ľ. Bajjaniová a Mgr. M.
Čierniková. Blahoželáme.

V ten istý deň sme sa zúčastnili
na divadelnom predstavení hranom
v Aj v Bratislave.

18.3. sme v našej škole už tradič−
ne privítali účastníkov okresného kola
v prednese rozprávok. Zišli sa tu mi−
lovníci tohto žánru z 13. škôl okresu
Nové Mesto nad Váhom.

V 1. kategórii súťažilo13 detí. V
tejto kategórii nás reprezentovala
Noemi Vařáková, ktorá si vyrecitova−
la krásne 2. miesto. Pripravovala ju
Mgr. Janka Chudá.

V druhej kategórii súťažilo 10 detí.
Hostí privítala krásne vyzdobená

škola a súťaž sa niesla vo veľmi prí−
jemnej atmosfére.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na jej
príprave podieľali.

19.3. sa deti zúčastnili na okres−
nom kole fyzikálnej olympiády. Výsled−
ky uverejníme v nasledujúcom čísle.

27.3. a 28.3. sme spoločne oslávi−
li Deň učiteľov. Prvý deň to bolo stret−
nutie s predstaviteľmi mesta v MsÚ.
Túto akciu si veľmi vážime a berieme
to ako symbolické ocenenie našej
čoraz náročnejšej práce. O deň ne−
skôr sme si posedeli a oslávili svoj
deň spoločne s ostatnými zamestnan−
cami školy. Bolo to veľmi príjemné.

Veľa práce mala v marci i výchov−
ná poradkyňa RNDr. Nataša Pudi−
chová. Bolo treba spracovať a odo−
slať prihlášky na stredné školy.

Ako vidíte, vážení čitatelia, za nami
je opäť hektický mesiac plný práce a
snahy urobiť všetko pre naše deti.
Ďakujem všetkým zamestnancom
školy za ich usilovnú prácu .
Anna Chmurová, riaditeľka školy

Novinky zo ZŠ

Jubilejný tridsiaty ročník krajskej
prehliadky stredoškolskej odbornej
činnosti sa uskutoční 10. apríla v
Združenej strednej škole elektrotech−
nickej v Starej Turej. Súťaž je tradič−
nou prehliadkou umu a schopností
študentov stredných škôl v Trenčian−
skom kraji.

Súťažiť sa bude v odboroch:
01 Informatika
02 Matematika, fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Geovedy (geografia, geológia,

geodézia)
06 Zdravotníctvo
07 Poľnohospodárstvo, lesné,

vodné hospodárstvo
08 Ochrana a tvorba životného

prostredia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, architektúra, dizajn

11 Elektrotechnika, elektronika,
energetika

12 Mikroprocesorová, výpočtová,
telekomunikačná technika

13 História, politológia, filozofia,
právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok,
didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie,

umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia,

sociológia, problematika
voľného času

Po obhajobách súťažných prác v
jednotlivých odboroch (8.00 − 14.00)
bude o 17.00 v DK Javorina sláv−
nostné vyhlásenie výsledkov, gala−
program a slávnostné ocenenie za−
slúžilých členov − organizátorov SOČ.

Ján Mikláš

Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej
činnosti v ZSŠE Stará Turá
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Spomienka na tragédiu
v Hlavine

Začiatok marca roku 1945, teda niečo málo viac,
ako jeden mesiac pred oslobodením nášho mesta (8.
apríl), bol pre naše osady Hlavina a Nárcie tragický. V
dôsledku ťažkého stretu partizánov s fašistami v Cetu−
ni sa presunula časť partizánov do tohto územia, ne−
ušli však pozornosti prenasledovateľov. Už prežiť tieto

dni na našich kopaniciach bolo niekedy šťastím, ale
vždy to boli hodiny a dni strachu. Represálie na civil−
nom obyvateľstve boli samozrejmosťou. V prvé marco−
vé dni neprežili obyvatelia Hlaviny − Martin Kostelný so
synom Pavlom a Michal Medňanský. A práve v týchto
dňoch je tomu 20 rokov, čo pri tragickej nehode, práve

pri uctení si pamiatky našich spoluobčanov, zahynul
Juraj Vráblik. Pamiatku všetkých si uctili predstavitelia
mesta, Domu kultúry Javorina a ZO ZZPB Stará Turá.
A v útulnej kuchynke, v teple, pri rozvoniavajúcej káve
a chutných zákuskoch sme na časy minulé i súčasné
zaspomínali spoločne s Máriou Otiepkovou a Samue−
lom Bielčikom, ktorých pozvanie sme prijali. Vždy si
nájdu čas vymeniť vodu kvetom pri pamätníčku, očistiť
od lístia, odhrnúť sneh a či podať informáciu cudziemu
okoloidúcemu o tom, čo sa tu vlastne pred 63 rokmi
udialo...

text a foto: Ján Mikláš

Prišla jar a priniesla so sebou nie−
len spev vtáčat a slnečné rána, ktoré
si po neprívetivých, zimných ránach
nevieme vynachváliť, ale pre mladé
mamičky nastal čas, ktorý im pripraví
nejednu bezsennú noc. Materská
dovolenka, či už dvoj, alebo trojroč−
ná ubehla ako voda. Z batoliat vy−
rástli deti, ktoré si začínajú uvedo−
movať, že doma pri mame sa to naj−
krajšie tuľká, ale chýbajú mu kama−
ráti.

Je čas zápisu do Materskej školy.
Každá mama sa zamyslí nad tým, ako
odluku od nej jej dieťatko prežije.
Prvé dni sú ťažšie, lebo dieťa si musí
zvyknúť, že už nebude celý deň s
mamou, alebo otcom, čo bralo dote−
raz ako samozrejmosť. Niektoré deti
si pri rannej rozlúčke i poplačú, ale
keď mama odíde a dieťa zistí, že je
to len na krátku dobu a mama sa
každý deň poň vráti, dieťa sa upokojí
a začne si uvedomovať, že vlastne
toto potrebovalo. Mať okolo seba
veľa kamarátov, nových hračiek a
činností, ktoré sú veľmi zaujímavé a
dieťa sa prirodzenou formou učí, po−
znáva nové veci a jeho túžba po
poznaní sa napĺňa plným priehrštím.

Nielen dieťa čakajú nové povinnos−
ti. Nástup do MŠ je výzvou pre celú
rodinu. Ako sa pripraviť na toto obdo−
bie, aby sa nestalo sklamaním, ale
naopak radosťou, ponukou palety
dosiaľ nepoznaného? Oveľa väčším
vstupom do života našich detí v tomto
období je fakt, že odrazu sú akoby
obmedzované v tom, čo chcú, či mož−
no nechcú urobiť. Nemôžu si ráno
vylihovať v postieľke, treba vstať a ísť.
Nemôžu si určiť priority len vo svojom
záujme, ako donedávna, treba sa
podriadiť programu. Sú chvíle, keď tre−
ba tíško sedieť, a sú chvíle, keď treba
behať, cvičiť. Kým boli doma s ma−
mičkou, toto všetko robili len vtedy,
keď sa im chcelo. Je možné, že dieťa,

ktoré nemalo do nástupu do MŠ žiad−
ne povinnosti a úlohy, ktorému sa vo
všeobecnosti vychádzalo v ústrety a
podriaďoval sa mu program celej ro−
diny, môže mať problémy.

Najúspešnejšou prevenciou všet−
kého možného zla je, keď vašej dcér−
ke, či synčekovi už od útleho veku
detstva pripomínate jeho mieru zod−
povednosti za rozličné maličkosti v
domácnosti v priebehu dňa. Naprí−
klad už dvojročné dieťa spolupracu−
je pri upratovaní hračiek, usiluje sa
pomáhať pri upratovaní bytu. Veľkou
chybou sú reakcie typu: Nechaj, ty si
ešte maličký, hraj sa, mamina to uro−
bí...Aj keď Vám to prinesie viac prá−
ce ako osohu, nebojte sa mu dať do
ruky prachovku a poveriť ho, aby nie−
čo utieralo. Dieťa o rok − dva staršie
si už jasne musí uvedomiť, že každá
jeho hračka má svoje miesto, a že
práve ono je najzodpovednejšie, je
tým, kto to aj správne vie urobiť. Po−
stupne treba pridávať povinnosti o
seba samého, najmä hygienické ná−
vyky, môže polievať kvety, kŕmiť ryb−
ky v akváriu... Možno si niekto povie,
taká taľafatka! Možno taľafatka, zále−
ží na uhle pohľadu. Ak týmto aktivi−
tám venujete pozornosť a oceníte ich
pochvalou, pohladením, či sladkos−
ťou, budete žasnúť nad výsledkami,
pravdaže nesmiete poľaviť.

Tieto nepatrné krôčiky prinášajú
časom nezaplatiteľné ovocie v do−
siahnutí zodpovednosti, sebaúcty a
sebavedomia. Veličín, ktoré žiaľ v
našich domácnostiach nemajú trva−
lé miesto, ale sprevádzajú každého
úspešného človeka. Nedajú sa kúpiť
ani vykúzliť v puberte. Je to milión
„taľafatiek“, drobností ovenčených
Vašou trpezlivosťou od prvého roka
Vášho dieťatka, ktoré mu pomôžu stať
sa inteligentným človekom.

Tatiana Dúbravová
zástupkyňa MŠ, Hurbanova 142

Prvé povinnosti

Príïte medzi nás!
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina ponúka diev−

čatám vo veku 15−19 rokov so záujmom o pohyb možnosť
zapojiť sa do aktivít hasičského športu. Pozývame vás, aby
ste strávili svoj voľný čas v mladom kolektíve svojich roves−
níčok s možnosťou zúčastniť sa rôznych športových aktivít.
Bližšie informácie na tel. čísle 0903 622589 a 0905 201817.

Výbor DHZ

Spomienka na deň oslobodenia
Výročie oslobodenia nášho mesta − 8. apríl 1945 − si pri−

pomenieme spomienkou  na mestskom cintoríne pri hro−
boch rumunských vojakov v utorok 8. apríla 2008 o 15.00 h.

áš
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Program na mesiac apríl 2008

Streda 2. apríla 19.00 h
HONBA ZA POKLADOM: Kniha tajomstiev

USA. Pokračovanie úspešného akčného thrilleru Honba za po−
kladom templárov od producenta Pirátov Karibiku. Hrajú: Nicho−
las Cage, Diane Kruger, Justin Bartha... Slovenské titulky.
Vstupné: 65 Sk 125 min. MP od 12 rokov

Streda 9. apríla 19.00 h
SÚKROMNÁ VOJNA PÁNA WILSONA

USA dráma. Po 11.9.2001 Amerika pocítila, ako chutí ich vlast−
ná medicína. Kongresman Charles Wilson bol teda nepriamo
zodpovedný za teroristický útok, ktorý zmenil tvár politického
sveta navždy. Slovenské titulky. Hrajú: Tom Hanks, Julia Ro−
berts, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams...
Vstupné: 59 Sk 98 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 13. apríla 17.00 h
ALVIN A CHIPMUNKOVIA

USA rodinná komédia. Animované potvorky sú väčšie hviezdy
ako Beatles. Slovenský dabing.
Vstupné: 59 Sk 95 min. Mládeži prístupný

Streda 16. apríla 19.00 h
TAJNOSTI

ČR. Jan Svěrák uvádza nový film Alice Nelis, ktorý bol ocenený
Českým levom. Hrajú: Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová,
Anna Šišková, Sabina Remundová....
Vstupné: 59 Sk 97 min. MP od 12 rokov

Streda 23. apríla 19.00 h
PS: MILUJEM ŤA

USA romantický film. Slová, pre ktoré sa oplatí žiť. Hrajú: Hilary
Swank, Garard Butler...České titulky.
Vstupné: 59 Sk 120 min. MP od 12 rokov

Streda 30. apríla 19.00 h
POKÁNIE

VB romantická dráma. Spojila ich láska. Rozdelil ich strach.
Zostala im nádej. Tento vynikajúci film, vo februári ocenený
Oscarom za najlepšiu pôvodnú hudbu, chvália diváci aj kritika.
Slovenské titulky.
Vstupné: 59 Sk 122 min. MP od 15 rokov

Vážení priatelia hudobného umenia
V minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu ste sa dočíta−

li, že mesto Stará Turá pripravuje vydanie novej vlastivednej
publikácie o meste. Rok 2008 bude rokom prípravy písomných
textov, fotografií a iných dokumentov, v budúcom roku by publi−
kácia mala byť vyrobená.

S dôverou Vás chceme požiadať o spoluprácu pri poskytova−
ní ústnych i písomných informácií o všestrannej hudobnej čin−
nosti v našom meste, teda informácií o dychových, tanečných a
ľudových súboroch a skupinách i o individuálne pôsobiacich
hudobníkoch v minulosti i súčasnosti. Informácie by mali obsa−
hovať názvy a zameranie súborov, mená a priezviská vedúcich
súborov, sólistov, hudobníkov (príp. rok narodenia a úmrtia),
obsadenie nástrojmi, podujatia, na ktorých sa súbory, skupiny a
jednotlivci zúčastňovali a zúčastňujú.

Veľmi osožné by boli aj informácie o súboroch i jednotlivcoch
z okolia Starej Turej, ktorí príležitostne pôsobili alebo pôsobia v
našom meste.

Uvítame informácie o veselých i vážnych príhodách i udalos−
tiach súvisiacich s hudobnou činnosťou.

Prípadné poskytnuté fotografie a písomné dokumenty Vám
budú po zreprodukovaní vrátené. Po úpravách a korekciách budú
Vaše informácie použité v pripravovanej publikácii o Starej Tu−
rej, resp. budú súčasťou študijných materiálov a exponátov nášho
mestského múzea.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Informácie zberá a eviduje: Ján Lacho, tel. 0907 578 563

Dom kultúry Javorina pripravuje

− autobusový zájazd do činohry nového SND v Bratislave dňa
2. mája 2008 na komédiu TAK SA NA MŇA PRILEPILA. Je to
komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť
ženu a nie je schopný jej to povedať. Hrajú: Zuzana Fialová,
Soňa Valentová, Monika Hilmerová, Gabriela Dzuríková, Anna
Maľová, Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Richard Stanke, Ján Kole−
ník. Vstupné+ doprava: 490 Sk

− dňa 25. apríla 2008 autobusový zájazd na výstavu kvetov do
Olomouca. Poplatok za dopravu: 230 Sk

− dňa 4. mája 2008 autobusový zájazd na výstavu kvetov do
Věžok. Poplatok za dopravu: 220 Sk

− autobusový zájazd na krasokorčuliarsku show v podaní olym−
pijského šampióna, trojnásobného majstra sveta a päťnásobné−
ho majstra Európy Jevgenija Pluščenka s programom PÁN ĽADU
na zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave dňa 15. apríla
2008. V show sa ďalej predstaví Irina Sluckaja, Jozef Sabovčík,
Naomi Long a Peter Černíšev, Elena Grušina a Ruslan Gonča−
rov, Surya Bonaly. Poplatok: 690 a 790 Sk

− autobusový zájazd do Domu umenia v Piešťanoch 8. mája
2008 na koncert Hany Hegerovej s orchestrom Petra Maláska,
vstupné + doprava: 650 Sk

− 17. mája 2008 autobusový zájazd na nákupy do Noweho
Targu. Poplatok 350 Sk.

− 24. mája 2008 autobusový zájazd do Prahy − Hudobné diva−
dlo Karlín na muzikál Noc na Karlštejne. Hudba: Karel Svoboda.
Hrajú: Pavel Rímský − Petr Štepánek, Monika Absolonová − Kateři−
na Brožová, Radoslav Brzobohatý − Petr Kostka, Lumír Olšovský −
Václav Vostárek − Václav Vydra, Andrej Hryc − Mojmír Maderič,
Bohuš Matuš − Jan Urban. Vstupné + doprava: 1100 Sk a 900 Sk

Záujemci o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekretari−
áte DK Javorina č.tel.: 7763366

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

Dom kultúry Javorina Vás pozýva na koncert

Františka NEDVÌDA
s kapelou a programom Honzu Nedvěda dňa

21. apríla 2008 o 18.00 hodine.  Vstupné: 190 a 220 Sk

BELETRIA
Fulmeková D.: Jedy
Steelová D.: Apartmán č.2
Martinová K.: Vôňa ruží
Lindseyová J.:V zajatí túžob
Boucheronová R.: Jabloňový
kvet
Pellegrinová N.: Caffe Angeli
Groom W.: Také pekné dievča
Heyerová G.: Láska vzdor
Kuglerová Z.: Rytier a zbrojnoš 2
Brežná I.: Na slepačích krídlach
Vamoš G.: Jazdecká legenda

Rákay A.: Zákon prežitia
Rákay A.: A žiť budeš ďalej
Herzog L.: Spoveď dunajského
lodníka
Kuglerová Z.: Kliatba kožušníko−
vej vdovy

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Machala D.: Šľachtické rody
Maťašík A.: Majstri scény
Kol.: Majstri architektúry
Kučera M.: Postavy veľkomorav−
skej histórie



Smútočná spomienka
Dňa 19. marca 2008 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny
nášho manžela, otca, starého  otca
Jozefa MORAVČÍKA,
ktorý nás navždy opustil vo februári  v roku 1992. Kto ste ho po−
znali, spomínajte s nami.                                 Smútiaca rodina
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Matrièné okienko

Naši jubilanti

Smútočná spomienka
„Už iba kytičku kvetov môžeme na tvoj hrob položiť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“
13.3.2008 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opusti−
la vo veku 68 rokov naša dobrá matka, svokra, ba−
bička a prababička
Božena GRAMBALOVÁ zo Starej Turej.

S láskou a úctou spomínajú, syn Ladislav
s manželkou a deťmi a po nebohom synovi

Jánovi nevesta s deťmi

Smútočná spomienka
Dňa 2.4.2008 uplynul rok, čo nás vo veku nedoži−
tých 74 rokov navždy opustil
Viliam VRÁBLIK
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Manželka

Smútočná spomienka
Dňa 16.4.2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
vo veku 75 rokov náš drahý manžel, otec, dedko a
pradedko
Vladimír DÚBRAVČÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Manželka s deťmi, ich rodinami a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 29.4.2008 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej
milovanej mamičky, babičky, prababičky, svokry, tety
i krstnej mamy
Ľudmily BIESIKOVEJ

S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 8. apríla 2008 si pripomenieme 2. výročie od
smrti našej mamy, babky a prababky
Cecílie FUCHSOVEJ.

S láskou a úctou spomína dcéra a
syn s rodinami

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Ondrej Stuchlý, Lucia Hrabovská, Roman Malárik

UZATVORILI MANŽELSTVO
Ing. Peter Kuric zo Starej Turej a
Ing. Veronika Dzurillová zo Bziniec p. Javorinou

Ján Lóthi z Dvorov n. Žitavou a
Monika Šopíková zo Starej Turej

Andrej Klimek zo Starej Turej a
Erika Bučková zo Starej Turej

Július Horváth zo Starej Turej a
Michala Líšková zo Žiliny

Stanislav Zigo zo Starej Turej a
Bianka Maleková zo Starej Turej

Ivan Pleva zo Starej Turej a
Alena Krajčírová zo Bziniec p. Javorinou

Pavol Kulíšek zo Starej Turej a
Bc. Andrea Molcová zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Anna Zámečníková, Zuzana Mikulcová, Anna Baranovičová, Ján
Višňovský, Štefan Hvožďara, Helena Vallová

V mesiaci APRÍL 2008

70.r. − Irena MALÍKOVÁ, Anna KOŠTIALOVÁ

75.r. − Šimon ROHÁČEK, Justína HORNÁČKOVÁ, Anna KOŠ−
TIALOVÁ, Vlasta VALENTOVÁ, Božena VALLOVÁ

80.r. − Alžbeta MALÁROVÁ

81.r. − Ján VRÁBLIK, Ján SLÁVIK

82.r. − Emília HVOŽDAROVÁ, Emília DURCOVÁ,
Anna JAKÁBOVÁ

84.r. − Ján KRŠÁK

85.r. − Irena VAGAČOVÁ, Milan SADLOŇ

87.r. − Anna GAVAČOVÁ

88.r. − Anna BUNOVÁ

Mesiac marec má viacero
prívlastkov − napríklad posled−
ný zimný mesiac či mesiac kni−
hy. No nie každý si uvedomí,
že 28. marca majú svoj sviatok
všetci pedagógovia.

Pretože si prácu učiteľov a
vychovávateľov vážime, rozhodli
sme sa aj v tomto roku pozvať
(už tradične) všetkých starotu−
rianskych pedagógov na malú
slávnosť. Stretnutie sa uskutoč−
nilo 27. marca 2008 v obradnej
sieni MsÚ za účasti primátorky
mesta Ing. Anny Halinárovej.
Naše pozvanie prijalo 70 učite−
ľov a vychovávateľov. Všetkých
prítomných pozdravili veľmi pek−

ným programom žiaci ZUŠ a deti
z MŠ. Primátorka mesta sa pri−
hovorila pedagógom, vyjadrila
obdiv a úctu k ich neľahkej prá−
ci, ktorú odvádzajú v prospech
detí, a tým aj v prospech nás
všetkých. Zaželala všetkým dob−
ré zdravie, vnímavých žiakov,
chápavých rodičov a ubezpeči−
la ich, že aj mesto, ako zriaďo−
vateľ, sa bude snažiť o zlepše−
nie podmienok pre ich prácu.

Súčasťou slávnostného
programu bolo aj oceňovanie
najlepších pedagógov z jednot−
livých škôl a školských zariade−
ní. Všetci ocenení prevzali z rúk
predstaviteľov mesta ďakovné

listy s vyjadrením poďakovania
za dlhoročnú obetavú prácu v
prospech detí.

Ocenení pedagógovia:
· RNDr. Nataša Pudichová,

učiteľka ZŠ
· Mgr. Katarína Kovárová, uči−

teľka ZŠ
· Mgr. Miriam Holotová, uči−

teľka ZŠ
· Ján Pavlovič, učiteľ ZUŠ
· Elena Viteková, učiteľka MŠ
· Věra Tepličková, riaditeľka

CVČ
Všetkým pedagógom ešte

raz ďakujeme za prácu a bla−
hoželáme všetkým oceneným.

S. K.

Poďakovanie tým, na ktorých občas zabúdame Taká obyčajná sobota
Taká obyčajná sobota? Do redak−

cie sme dostali podnet s otázkou, či
sobota pred Veľkou nocou bola „oby−
čajnou“ sobotou... Argumentom boli
uzamknuté dvere na niektorých ob−
chodoch a službách v našom meste.
Sobota, o ktorej je reč, má v niekto−
rých kalendároch prívlastok „biela“,
avšak nelíši sa prevádzkovaním ob−
chodov a služieb od inej „obyčajnej“
soboty. Argumentov zo strany pre−
vádzkovateľov by bolo dosť, veď aj tí
chcú mať „pokoj“ pred sviatkami. Ale
minimálnu slušnosť k zákazníkom
mohli prejaviť oznamom aspoň týž−
deň vopred, že v tú a tú sobotu bude
zatvorené... Veď aj zákazník je len
človek. A keď chceme aj v našej malej
Starej Turej o neho bojovať, minimál−
na slušnosť by nám nemala byť cu−
dzia...                                   J.Š.
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K napísaniu nasledujúchich
spomienok ma podnietil list pani
Lenky Ondrášikovej, správkyňa
Mestského múzea v Starej Tu−
rej. Pani Lenka, rodená Luká−
čová, je moja rodáčka zo Starej
Turej−Topoleckej a jej rodičia s
mojimi boli dávni priatelia. Vzhľa−
dom na to, že pri prechode fron−
tu v apríli 1945 v súvislosti s pre−
vozom ranených partizánov z
bunkrov vo Vetešovom jarku pod
Javorinou, MUDr. Minárik, lekár
Uhrovej partizánskej skupiny,
spomenul i moje meno, popro−
sila ma Lenka o bližšie informá−
cie k tejto udalosti. V následnom
telefonickom rozhovore ma po−
žiadala o moje prípadné ďalšie
spomienky na obdobie SNP v
našom kraji − pre informovanosť
budúcich generácií.

V čase vypuknutia SNP som
mal 19 rokov a v máji 1944 som
maturoval na gymnáziu v Novom
Meste nad Váhom. Mienil som
na jeseň pokračovať v štúdiu na
vysokej škole v Bratislave, od−
bor chemické inžinierstvo. Priš−
lo SNP a všetko sa zmenilo.
Moje spomienky dnes, po 63
rokoch od povstania, týkajúce sa
vlastných osobných zážitkov,
zostali živé. Nespomínam si
však na mnohé detaily týkajúce
sa osôb, dátumov a podobne, a
teda nemôžem príslušné uda−
losti presne popísať, za čo sa
ospravedlňujem.

Začnem tým, že som sa na
začiatku októbra 1944 ako dob−
rovoľník prihlásil do partizánskej
skupiny, ktorej sídlo bolo na ko−
paniciach v Hlavine. Pretože
som bol nevojak, nemohol som
byť začlenený do Uhrovej sku−
piny, ale do tzv. Ruského „odra−
du“, teda ruskej skupiny pod
vedením Dibrova a Brunovské−
ho. Zrejme aj preto, že som bol
študent a mal som možnosť voľ−
ne sa pohybovať, bol som zara−
dený do rozviedky skupiny. Sko−
ro som dostal prvú úlohu − uby−
tovania a o rozložení stráží. Od−
išiel som do Starej Turej a pri−
niesol získané informácie. Tiež
boli zabezpečení ďalší informá−
tori, ktorí do noci prinášali aktu−
álne informácie. O výsledku
prieskumu som informoval pria−
mo aj plukovníka Dibrova, ktorý
velil obom partizánskymi skupi−
nám. Po útoku na ubytovne Ne−
mcov v Starej Turej očakávala
sa nemecká odveta a bolo pri−
jaté rozhodnutie o presune
oboch skupín na sever. Keď bol

v rozviedke vydaný pokyn pre−
skúmať bezpečnosť po morav−
skoslovenskú hranicu a hľadali
sa muži, ktorí dobre poznajú blíz−
ke hory, prihlásil som sa na
prieskum spolu s dvoma kama−
rátmi z Topoleckej. Ešte v noci
sme sa vybrali na cestu − naša
úloha bola zistiť, či hranicu ne−
strážia Nemci. Nezistili sme tam
žiaden pohyb, a tak sa partizán−
ske skupiny vydali na cestu k
hranici. Na čele pochodu šiel
„baťko“ Dibrov s Uhrom a Bru−
novským. Trochu som zaostal,
lebo som chcel zistiť, či niekto
nevzal z miesta ubytovania v
Hlavine môj plecniak s najnut−
nejšími osobnými vecami. Ten
sa, žiaľ, nenašiel. O chvíľu som
počul výstrel, za ktorým sa ozvali
ďalšie. Niekto, ako som sa ne−
skôr dozvedel, údajne zo zálo−
hy, vystrelil a zabil plukovníka
Dibrova. Mŕtveho veliteľa odniesli
partizáni na bošácke kopanice.

Počas pobytu na bošáckych
kopanichach som niekoľko dní
chodil s jedným ruským partízá−
nom na prieskum na Predbošáč−
ky, na základe informácií, že tam
z moravskej strany preniká ne−
mecká rozviedka. Nič sme ne−
zistili, ale po niekoľkých dňoch
Nemci partizánov napadli a do−
šlo k boju. Potom nasledoval
znovu pochod na sever. Noci
boli chladné, pamätám sa na
jednu z nich, keď som spal v trá−
ve na okraji lesa bez prikrývky.
Ráno bol poplach, zobudil som
sa premrznutý a skrehnutý a
neschopný vziať do rúk pušku.
Po niekoľkých dňoch sa doho−
dlo, že kto chcel, mohol sa vrátiť
do rodného kraja a pokračovať
v parizánskom odboji v jemu
dobre známych miestnych pod−
mienkach. Túto možnosť som s
viacerými využil.

Po návrate do Topoleckej
hlavná úloha znela pomáhať
raneným partizánom, ktorí zosta−
li ubytovaní v bunkri za Nárcím.
Išlo predovšetkým o prísun po−
travín. Blížil sa 7. november a
ruskí portizáni v bunkri chceli
osláviť výročie Veľkej okróbrovej
socialistickej revolúcie.

Bolo treba zaobstarať väčšie
množstvo jedla, hlavne mäsa. Na
starom bicykli môjho otca som
išiel do Starej Turej a od istého
mäsiara som prevzal pre uve−
dený účel väčšie množstvo
mäsa. Cestou domov sa mi po−
lámal pedál na bicykli a musel
som ísť pešo. Ešte pred prvými

domami v Topoleckej pristavilo
sa pri mne auto s Nemcami, ktorí
sa ma opýtali, či som Herr Jan−
so. Potom ma vyzvali, aby som
išiel s nimi. Zaviezli ma na veli−
teľstvo, ktoré bolo v meštianke.
Nasledoval výsluch, počas kto−
rého si zapisovali moje výpove−
de, najmä, pre koho bolo mäso
(tvrdil som, že pre širšiu rodinu),
či a kde som stretol partizánov,
ako boli vyzbrojení a podobne.
Nič sa nedozvedeli o bunkri za
Nárcím ani o partizánskych sku−
pinách. Zrejme neboli spokojní
s mojimi informáciami. Potom
nastal vo výsluchu zvrat − kon−
frontácia s mäsiarom zo Starej
Turej, ktorý priznal, že mäso bolo
určené pre partizánov. Neskôr
mi povedal: „Janko, nedalo sa
nič robiť, bolo to prezradené.“ V
ďalšom výsluchu som dostával
facky a bitku palicou. Potom ma
odviedli do telocvične meštian−
ky, kde už bolo viacero zaiste−
ných ľudí. Mňa „usadili“ osobit−
ne a zakázali mi zhovárať sa s
ostatnými. Bol som v telocvični,
kde som pred niekoľkými rokmi
cvičieval − dva roky som chodil
do meštianky, kým som nepre−
stúpil na gymnázium. Do rána
som bol na výsluchu ešte
dvakrát. Cez okno telocvične
som mal šťastie uvidieť moju

Moje spomienky na SNP v Podjavorinskom kraji
mamu, ktorá ma zdvihnutou ru−
kou povzbudzovala, aby som
vydržal. V nasledujúci deň nás
viacerých odtransportovali na
Myjavu a potom do zaisťovacie−
ho tábora v Senici. V tábore som
sa dostal do cely, v ktore sa mi
zdalo, že zhromažďujú väzňov
s vyšším vzdelaním (učitelia,
úradníci). Cez deň nás prideľo−
vali na rozličné práce, napríklad
na vykladanie vriec z vagónov.
Občas niekoho odviedli a viac
sme ho nevideli. „Môj“ čas pri−
šiel 12. decembra 1944 podve−
čer, keď prišiel do cely nemecký
vojak a prikázal mi, aby som sa
zbalil. Tušil som, i ostatní v cele,
že ma nečaká nič dobré. Rozlú−
čili sme sa. Na moje veľké pre−
kvapenie mi na vrátnici tábora
oznámili, že som voľný a dozve−
del som sa tiež, na akú adresu v
Senici mám ísť. Bol to dom vyso−
kého funkcionára Hlinkovej gar−
dy. Nad ránom prišla mama, a
tak som sa dozvedel, že bola s
manželkou pána domu v Ružom−
berku, kde sa táto stretla s býva−
lým nemeckým veliteľom zaisťo−
vacieho tábora v Senici a ten na
jej prosbu dal pokyn na moje
prepustenie. Pravda, nezaobišlo
sa to bez finančných „obetí“.

Ing. Ján Janso
(dokončenie v budúcom čísle)

Prevádzka kompostárne vo výstavbe...
V areáli bývalej tehelne mesto Stará Turá buduje kompostá−

reň na spracovanie biologického odpadu. Všetky potrebné úda−
je sú čitateľné z informačnej tabule. Zber, triedenie a spracová−
vanie biologického odpadu budú vykonávať Technické služby
Stará Turá. Takouto prevádzkou nielenže napĺňame „literu“ zá−
kona, ale vložené finančné prestriedky sa nám budú postupne
vracať v úspore nákladov na vývoz takéhoto odpadu na skládku
TKO a tiež v podobe kompostu, teda hmoty, ktorou budeme
skvalitňovať verejné plochy, určené pre výsadbu zelene v na−
šom meste.                                                          Ján Mikláš
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Jar, napriek tomu, že urobila nenápadné krôčiky už v januári a vo
februári, sa ku nám tentokrát správala macošsky. Našou túžbou bolo
privítať ju so spevom, úsmevom, dobrou náladou a slnkom zaliatym Ná−
mestím. Všetko, okrem slniečka, sa nám spoločne podarilo vyčariť.

Ako vždy pri takýchto príležitostiach nás teší záujem zo strany ľudí
žijúcich v Starej Turej, ale i v okolitých dedinách a kopaniciach. Vytvára sa
milá a pekná príležitosť stretnúť sa so známymi a v príjemnej atmosfére sa
uvoľniť, potešiť nakúpenými drobnosťami svojich blízkych ale i seba. S ra−
dosťou musíme konštatovať, že pohoda a živý záujem zo strany návštevní−
kov láka ku nám stále viac umelcov – remeselníkov a tí sa vždy na naše

drobné podujatia veľmi tešia. Dokonca náš trh má i medzinárodný charak−
ter, veď už takmer pravidelne prichádzajú umelci i spoza českých hraníc.

Ako je už v názve tohto článku naznačené, počasie nám skutočne
neprialo. Je veľká škoda, že krásne umelecké pásmo pripravené deťmi zo
ZŠ a ZUŠ nevyznelo tak, ako sme si to predstavovali my všetci, ale
hlavne p. uč. Michalcová. Deti boli pripravené vítať jar v pestrých krojoch,
ale žiaľ dážď a nepríjemný chlad nám zmaril naše plány a pre zdravie detí
sme sa nakoniec rozhodli pre vystúpenie v teplom zimnom oblečení. Na−
priek nie optimálnemu oblečeniu bol výkon našich detí hodný obdivu a
hrdosti. Tešíme sa z našich talentov a veľmi ďakujeme deťom a tým, ktorí

Vítanie jari pod dá•dnikom
venujú čas a energiu na prípravu umelecky vždy zaujímavého programu.
Je pre nás radosťou spolupracovať s takouto skupinou!

Veríme, že časť z týchto ta−
lentov nám postupne nezakrnie
a bude sa ďalej vyvíjať možno i
pod vedením Zuzky Pilátovej,
ktorá s folklórnou hudbou Tu−
ranček vnesie vždy energiu a
výbornú náladu. Ako celý poo−
bedný program, aj tento nám nie
v dobrom usmernilo počasie.
Turanček, hrajúc a spievajúc,
„túžil“ pohybovať sa pomedzi
kupujúcimi a byť živým spes−
trením nášho trhu. Pôvodný zá−
mer pre dážď zlyhal, ale ich
vystúpenie na pódiu bolo plné
temperamentu a pre tých, kto−
rým je náš folklór srdcu milý,
ponúkli krásne pookriatie a
uvoľnenie.

V tejto časti sa chceme po−
ďakovať všetkým, ktorí prispeli na charitatívnu zbierku organizovanú
Švajčiarskou misiou viery. Cieľom tejto zbierky je pomôcť ženám pre−
dovšetkým v Etiópii. Podmienky ich života sú pre nás nepredstaviteľ−

né. Trpia hladom, chudobou, ale hlavne sú znásilňované, mrzačené a
musia podstúpiť obriezku, ktorá ich psychicky a fyzicky poznačí na
celý život. Týmto ženám je možné pomôcť vo vzdelávacom centre,
kde sa môžu vyučiť určitej zručnosti a tá im zabezpečí príjem, ktorým
zabezpečia svoju rodinu i seba. Aj vďaka vaším príspevkom napomô−
žeme dobrej veci. Teší nás, že aj medzi nami sa zakoreňuje pocit
solidarity a dokážeme sa podeliť s tými, pre ktorých je život oveľa
náročnejší a ťažší.

Na záver prajeme všetkým nech nás hreje príjemné jarné sl−
niečko, aby sa s prebúdzajúcou prírodou prebudila aj dobrota a
láska v nás.                     

Organizátori podujatia, foto Ján Mikláš
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Obaja prišli učiť od septembra 1938 do našej
dvojtriedky na Papradi, kde som ako prváčka na−
stúpila do tejto školy. Pani učiteľka nás učila písať
a čítať prvé slová, počítať, kresliť všetko vždy s
veľkou trpezlivosťou a láskou. Vždy sme sa tešili,
keď sa na vyučovaciu hodinu objavila vo dverách
triedy.

Tešili sme sa na výlety do prírody, hlavne na
Koštialech vršky, pobudnúť v lone prírody, nadý−
chať sa vône stromov borovíc a sosien. Zbierali
sme jahody, truskavce a učili sa poznávať rôzne
liečivé byliny a rastliny.

Pamätám si ako sme raz nacvičovali malé di−
vadielko od Ferka Urbánka, mali sme sukničky
ušité z krepového papiera a na hlavách sme mali
venčeky upletené zo sedmokrások. Na hodine
spevu nás pán učiteľ doprevádzal na husličkách.
Pani učiteľka nás učila šiť zásterky s volánikmi,
štrikovať šály, ponožky, rukavice, palčáky a
prstačky, vyšívať a háčkovať dečky. Čas bežal a
raz mi pani učiteľka napísala poďakovanie na môj
dopis, ktorý som jej poslala ku Dňu učiteľov. Písa−
li sme si pár dopisov a želaní k meninám a k Via−
nociam. Opatrujem ich, lebo je v nich mnoho krás−
nych a úprimných slov. V dopise mi poďakovala a
nám všetkým za krásnu slávnosť, ktorú sme im
vtedy pripravili, stretnutie po 60 rokoch v našej
starej škole 29.8.1998, boli to krásne chvíle doja−
tia a slzy v očiach každého z nás. V jednom z
listov ste mi napísali: Ty si bola a patrila medzi
dobrých žiakov, vždy tichá, skromná, citlivá, aká
si aj doteraz, rada sa s Tebou stretávam. Bolo to
pre mňa pohladenie po duši. Raz ste ma pohostili
krásnymi vyzdobenými medovníčkami, med bol
pravý, pán učiteľ sa staral o včeličky.

Spolužiak Janko Kubečka napísal a zarecitoval
báseň

Našim prvým učiteľom
Spomienky do školy našej zaleteli,
na prvých učiteľov radi spomíname.
To, čomu nás učili, dodnes užívame.
Manželia Poláčkovci − vy ste to boli,
čo základy nám dali, do života rolí.
Vám patrí vrelá vďaka naša.
Však to, čo škola papradská nám dala,
žiadnemu z nás dodnes voda nezobrala.

V apríli minulého roku sme Vám boli k vašej 95
zablahoželať a strávili krásnu chvíľu a zaspomína−
li na školu, žiakov a Vaše deti, vnúčatká a dob−
rých ľudí.

Posielam Vám poďakovanie a pozdrav tam
hore nad modrú oblohu.

Božena Kostelná

Moje spomienky na našich
prvých uèite¾ov Poláèkových Myslím tým obyčajný strom na

verejnom priestranstve nemenova−
nej obce, ktorý má „ustúpiť“ nové−
mu investičnému zámeru... A strom
sa stal zrazu slávnym, stal sa
stredobodom pozornosti a tým akosi
spojil a „zodvihol“ všetkých tých,
ktorí ho vnímajú...Zároveň však roz−
delil všetkých, ktorí sa zrazu zaují−
majú o veci verejné. Rozdelil na
tých, ktorí chcú pod rúškom argu−
mentov obetovať tento kúsok obec−
ných pľúc a tých druhých, ktorí žia−
dajú− tiež pod rúškom argumentov−
za tento ohavný čin nekompromis−
ne až „hlavu“ starostu...

Možno klasický prípad týchto dní,
na ktorých si často niektoré takzva−
né mienkotvorné TV média mini−
málne vylepšujú svoju sledovanosť.
V tom horšom prípade s nenápad−
ným akcentom niekedy prezentujú
názor, ktorý sa v mnohom nemusí
zakladať na odbornom stanovisku,
prípadne na názore väčšiny. K tomu
kulisa popísaných transparentov,
zvukov píšťaliek...Ako pri voľbách.
Keď nie tých našich, tak aspoň tých
amerických.

„Babo, raď“! Ťažko si vybrať uhol
pohľadu a ťažko argumentovať. A
hlavne priamo na mieste činu, keď
zástupcovia jednej či druhej strany
nie sú schopní počúvať, nieto ešte
rozmýšľať...

Poznám aj ja niekoľko prípadov,
keď sme pred tridsiatimi rokmi v
dobrej viere sadili stromčeky do ne−
upraveného okolia družstevných
bytoviek. Tešili sme sa z nich... Iba
sme akosi pozabudli, že sme nie−
kedy sadili alergény (alebo z iné−
ho dôvodu stromy do zástavby ne−
vhodné), ktoré budú rásť až do
dnešnej mohutnosti, keď koreňmi
narúšajú schodište... Konáre stro−
mu sa dotýkajú múrov, siahajú do
priestorov balkónov... Sú zdrojom
všetkého, čo by väčšina z nás na
balkóne nechcela, možno až po
kliešťov...Tí, ktorých sa to týka, hľa−
dajú pomoc (teda informujú sa o
možnosti výrubu), v očiach tých z
vedľajšieho domu (ktorým strom ne−
vadí, skôr naopak) sa ale stávajú
barbari, ktorí ničia zeleň. Nie, ne−
chcem sa v mysliach čitateľov pa−
sovať za nezmyselného drevoruba−
ča. Sám som dopestoval a spoloč−
ne s organizáciou jedného mesta

vysadil okolo 120 kríkov a stromov,
iba tak, pre potešenie. Druh a miesto
výsadby som konzultoval s tými,
ktorí to majú na starosti. Teda touto
činnosťou som počas vyše 30 ro−
kov zveľaďoval svoje okolie− miesto
toho, aby som demonštroval za vý−
sadbu zelene som jednoducho ko−
nal− nezištne a bez publicity. Nie−
kedy akoby som cítil, že sa mi chcú
niektoré „moje“ stromy prihovoriť−
šepotom konárov v jarnom vetre a
terajším ranným spevom drozdov...
Akoby poďakovať.

Som trocha smutný z toho, že
častokrát sa ľudské osudy, zmeny v
našom okolí v podobe desať i sto−
miliónových investícií vyriešia „šma−
hom ruky“ kdesi za zatvorenými dve−
rami. A jedným nepripraveným, ne−
zdôvodneným, akoby zatajovaným
výrubom dokážeme zbytočne roz−
čertiť a znepriateliť ľudí niekde v
malej obci, dokážeme mrhať ich túž−
bou a energiou po riešení vecí ve−
rejných takýmito žabomyšími stret−
mi...Mali by sme ich snahu a ener−
giu využiť na veci podstatnejšie...Áno,
aj strom je podstatný, aj všetky tie,
ktoré sa okolo protestujúcich mihnú
v podobe majestátnych kmeňov na
mohutných korbách kamiónov z ne−
ďalekej lesnej ťažobnej oblasti. Aj
tie boli ešte pred pár dňami pľúca−
mi nášho okolia, ale s inými priori−
tami pre ktoré je treba zásadne zme−
niť uhol pohľadu...

Pri nedávnej ceste autobusom −
asi 80 kilometrov – som sledoval
lem odpadkov rôzneho druhu na
krajnici cesty a v jej blízkosti, niekde
siahajúcich až do lánu zasiatych
jarín. Bola to jedna nekonečná čier−
na skládka odpadu, prerušovaná
iba zástavbou obcí! Skládka všet−
kého toho, čo aj tí− protestujúci za i
proti výrubu pomysleného stromu−
prezentujú v prírode proti jej kráse
i sile. A tu niet žiadneho protestu−
júceho... Sám pre seba som si od−
povedal: prírodu počúvame iba vte−
dy, keď chceme... A neriešiteľný
problém odpadu okolo ciest si vlast−
ne príroda vyrieši sama! Rýchle sa
zazelená tráva, kríky a stromy a túto
vizitku homo sapiens jednoducho
schová... Znova zásluhou svojej stá−
le obdivuhodnej sily a krásy...

Ján Kostolanský
(prevzaté z Obecných novín)

Spája nás i rozdeľuje zároveň...
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K našim rodákom, ktorí svojou
prácou a činnosťou zviditeľnili Sta−
rú Turú na Slovensku i v zahrani−
čí, patrí Pavel Zeman, generálny ria−
diteľ koncernu Chirana v r. 1978 −
1984. Požiadal som ho o spoluprá−
cu pre napísanie životopisného
článku do Staroturianskeho spra−
vodajcu. Podarilo sa mi ho presved−
čiť až na niekoľký raz. Vraj nerád
o sebe píše, starší občania ho po−
znajú a väčšia časť mladej gene−
rácie má iné záujmy.

Pavel Zeman sa narodil 9. 10.
1924 v Starej Turej otcovi Pavlovi
Zemanovi a matke Kristíne, rod. Šte−
fíkovej. Mal brata Jána. Manželka
je Anna, rod. Klčová, majú dcéru
Vilmu.

Základné vzdelanie získal v ro−
disku, kde obdržal i svoje prvé oce−
nenie. Ako vynikajúci žiak bol spolu
so svojou spolužiačkou Vilmou Chu−
díkovou vybraný za „hostí hlavné−
ho mesta Prahy“ pri príležitosti po−
riadania X. Všesokolského sletu.

V r. 1939 − 1942 vyučil sa za
sústružníka v Škodových závodoch
v Dubnici n. Váhom. Po vyučení
absolvoval dvojročnú priemyselnú
školu v Považskej Bystrici a nastú−
pil na dva roky do funkcie normo−
vača do nástrojárne v bývalej Ko−
votechne v Starej Turej.

V r. 1947 si doplnil maturitu na
Vyššej priemyselnej škole strojníc−
kej v Bratislave. Neskôr, tak ako
rástli požiadavky na jeho teoretické
vedomosti, v r. 1962 − 1965 absol−
voval päťsemestrový technicko −
ekonomický kurz na SVŠT v Brati−
slave. Ani to nestačilo a v r. 1974 −
1975 absolvuje Inštitút riadenia pri
Predsedníctve vlády v Prahe.

Pavel Zeman pochádza z mly−
nárskej rodiny. Jeho otec Pavel
(nar. 1895) ako majiteľ mlyna mal i
mlynársku živnosť (bez tradícií). V
r. 1922 sa spolu s manželkou vrátili
z USA, kam on, ako sedemnásť−
ročný a ona päťnásťročná odišli slo−
vami už snáď zabudnutej piesne
„...hnaní žitia nevôlou“.

Celoživotné politické názory Pav−
la Zemana boli výslednicou pôso−
benia rodinného prostredia a vlast−
ného poznania. Sociálne pomery
v mlynárskej rodine Zemanovcov
v Starej Turej nemali dávať závda−
vok k ľavičiarskemu zmýšľaniu. Bol
to ale jeho otec, ktorý na prácach
za morom poznal skutočné posta−
venie tamojších nižších sociálnych
vrstiev v hierarchii bohatej spoloč−
nosti. V tomto poznaní vychovával
i svojich synov.

Vlastné presvedčenie si upevnil
svojim pozorovaním v dobe dospie−
vania a osamostatňovania. V r. 1945
vstúpil do Komunistickej strany.
Pavel Zeman patrí k tým málo oso−
bám, ktoré si svoje politické názory
zadržiavajú po celý život. Na otáz−
ku, čo ho udržiava v takej viere,
odpovedá slovami prvého prezidenta
ČSR, T. G. Masaryka: „Socializmus
má nevysychající pramen... V té
veliké hmotné a duševní bídě veli−
kých mas všech národů věcná kri−
tika názorů marxistických tohoto
pramene nezastaví. I kdyby mar−
xizmus byl úplně pochybený a kdy−
by to marxisté úplně doznali, socia−
lizmus tím nepadne“. (Otázka soci−
ální, 7. vydanie, 2. sv., str. 356).

V období najťažšom, po 2. sveto−
vej vojne, sa rozhodovalo akým spô−
sobom sa bude uberať vývoj obce
Stará Turá. Vtedy, popri hospodár−
skej funkcii v Preme v r. 1949 − 1951,
bol i podpredsedom MNV. Po voľ−
bách v r. 1964 bol zvolený za po−
slanca MsNV, ktorú vykonával do r.
1970 ako člen plánovacej komisie.

Aj v dôchodkovom veku na po−
žiadanie MsNV pracoval na Odbo−
re výstavby na akciách „Z“. Náplň
funkcie bola tak rôznorodá, že uve−
dieme akcie, na ktorých iba organi−
začne pôsobil. Boli to: vybudovanie
vodovodu Durcech dolina, U strel−
cov, vodojem Paprad, rozšírenie čis−
tičky odpadových vôd v meste,
vybudovanie a plynofikácia ulice Ľ.
Podjavorinskej, výstavba tzv. „zá−
močníckej dielne“ v bývalej tehelni,

parkovisko pri Dome služieb, vybu−
dovanie tržnice a vnútorné dokon−
čenie prác na Dome služieb.

Túžbu Pavla Zemana pracovať
v Chirane zmenil osud. Dva roky
po ukončení vojenskej základnej
služby, bol r. 1951 povolaný podľa
§ 39 Branného zákona do služby v
Čsl. armáde, ktorú ukončil ako ak−
tívny dôstojník na vlastnú žiadosť,
podanú na MNO v r.1955. Za vý−
kon služby bola mu udelená medai−
la „Za službu vlasti“.

Až teraz sa mu vyplnila túžba
konečne pracovať doma. Ak si od−
myslíme jeho funkcie zmenového
majstra a dielovedúceho vo výrobe
sterilizátorov v r. 1949 až 1951, tak
nepretržite nasledujúcich tridsať ro−
kov pracoval vo vyšších hospodár−
skych funkciách: vedúci prevádz−
ky plynomerov, technický námest−
ník, technicko − výrobný námest−
ník, výrobný riaditeľ a od r.1978 až
do odchodu do dôchodku v r.1984
vo funkcii generálneho riaditeľa kon−
cernu Chirana.

Pavel Zeman v hospodárskych
funkciách, ktoré vykonával, vý−
znamne prispel k integrácii a roz−
voju výroby čsl. zdravotníckej tech−
niky, jej uplatneniu na zahraničných
trhoch a k zlepšeniu uspokojovania
potrieb čsl. zdravotníctva.

V liste vedenia a. s. CHIRANA −
PREMA k jeho 70. narodeninám sa
uvádza: „...vážime si Váš podiel na
rozvoji nášho podniku, najmä Vašu
účasť pri zavádzaní nových výrob,
podpore technického rozvoja a roz−
víjaní zahranično − obchodných ak−
tivít...“.

Za dlhoročnú hospodársku čin−
nosť, aktivity a zásluhy o rozvoj
zdravotníckej techniky, obdržal Pa−
vel Zeman viaceré uznania a vy−
znamenania, z ktorých je potrebné
uviesť: Najlepší pracovník strojár−
stva, Za zásluhy o výstavbu a v r.
1982 Rad práce!

Zo zahraničných aktivít treba
uviesť jeho účasť v pracovných sku−
pinách RVHP pre spoluprácu v ob−
lasti zdravotníckej techniky.

Za dlhoročné pôsobenie vo
funkcii vedúceho účasti čsl. pracov−
nej skupiny boli mu udelené nasle−
dovné medaily:

− za pracovnú skupinu NDR −
ČSSR,

− za pracovnú skupinu MĽR −
ČSSR,

− za pravovnú skupinu PĽR −
ČSSR.

Prikladáme písomné ocenenie
jeho práce poľskou organizáciou
OMEL z 5.6.1985.

Pavel Zeman dostal do vienka
na tento svet i perfektný hudobný
sluch a lásku k hudbe. Svoj talent
rozvíjal a už ako pätnásťročný hrá−
val na krídlovke v tunajšej hasič−
skej kapele. I ako učeň muzicíro−
val. Hral v Dubnici n. Váhom v ko−

mornom orchestri na husle, ktorý
viedol tamojší rímskokatolický kap−
lán. Koncom päťdesiatych rokov hral
na husle i v cimbalovej muzike
nášho Závodného klubu pod vede−
ním primáša Rudka Heráka. Cim−
balovka sa zúčastňovala na rôz−
nych podujatiach, najmä na kraj−
ských súťažiach poriadaných odbo−
rovou a mládežníckou organizáciou.

Záverom popisu tohto plodne
prežitého života jednoho z našich
rodákov položme si otázku:

Čo umožnilo Pavlovi Zemanovi,
synovi živnostníka, človeku, ktorý
si zadržiaval svoje politické názory
po celý aktívny život a i neskôr nie
za vždy ľahkých podmienok svoj−
ho konania, prejsť úspešne 45−roč−
nú životnú púť od robotníka po funk−
ciu generálneho riaditeľa?

Do špecifickej doby a do špeci−
fického staroturianskeho prostredia
usmerňovaného osobnosťou, ktorá
tu už od začiatku dlhodobo vedela
čo a ako chce, organicky zapadol i
náš Pavol Zeman so svojimi ľud−
skými a morálnymi kvalitami. Vždy
bol otvorený, čestný, zásadový, ale
i osobne skromný a nadmerne pra−
covitý. Pre tieto vlastnosti získal si
a udržuje prirodzenú autoritu svoj−
ho prostredia a zostáva našim prí−
kladom v práci a v osobnom živote.

K životopisnému článku o Pav−
lovi Zemanovi dovolím si pripojiť nie−
koľko viet o skôr spomínanej Vilme
Chudíkovej, vyd. Drobnej, z pera jej
sestry Márie Peprníkovej.

Vilma Chudíková, vyd. Drobná
narodila sa 8.5.1925 v Starej Turej.
Tu získala i základné vzdelanie. Ako
sme už uviedli, ako veľmi dobrá žiač−
ka bola spolu so spolužiakom Pav−
lom Zemanom vybraná ako „hosť
hlavného mesta Prahy“ pri príleži−
tosti poriadania X. Všesokolského
sletu v r 1938. Po škole sa vyučila
krajčírskému remeslu v dámskom
Capekovskom salóne v Starej Tu−
rej. Absolvovaním strednej školy si
doplnila pedagogickú kvalifikáciu a
nastúpila učiť na školu pre telesne
postihnutú mládež na Mokrohájskej
ulici v Bratislave. Časť svojho pro−
duktívneho života prežila tiež v Pú−
chove.

Zomrela 2.10.2006. Pochovaná
je na rímskokatolíckom cintoríne
v Starej Turej pri hrobe svojich ro−
dičov.

Vo svojom dodatku autorka po−
tvrdzuje, že Pavel Zeman, popri
svojich odborných povinnostiach,
takmer pred šesťdesiatimi rokmi sa
podieľal o. i. na kultúrnych poduja−
tiach pre zamestnancov nášho pod−
niku v Spoldome a účinkoval v jeho
cimbalovej muzike, kde hral na hus−
le. Pravidelné nedeľné večierky boli
veľmi obľúbené a hojne navštevo−
vané niekoľkými stovkami hostí.

Ing. Gustáv Rumánek

PAVEL ZEMAN
GENERÁLNY RIADITE¼ KONCERNU CHIRANA V R. 1978 - 1984
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Milí moji, ide zmena.
Položí nás na kolená?
Korunu nám chcú vraj vziať
a euro zavádzať.

Triašku máme v celom tele,
vymýšľame hrôzy celé,
strašíme sa navzájom,
mladí, starí zaradom.

Vraj úspory papierové
vymeníme za kovové,
miesto skladnej peňaženky
bude stačiť váčik tenký.

Na tisícky zabudneme?
Na výplatu dostaneme
2,3 stovky v eurách?
Z toho ide vážne strach.

Nebudem však ďalej strašiť,
so správami zlými plašiť.
Chcem vás všetkých potešiť,
aspoň trochu ukľudniť.

Nebojte sa zdražovania,
drastického prežívania,
kým tu totiž euro bude,
prv nám srdce vyrvú z hrude
naši vlastní obchodníci,
novodobí Jánošíci.

Nesmú s eurom ceny zdvihnúť,
musia toto predtým stihnúť.
Bez pokút a bez trestu
teraz ceny porastú.

Zdá sa vám, že každým dňom
rastú ceny poklusom?
Zdá sa vám, že na chleba

včera bolo potreba
menej, ako píšu dnes?
Zvykajte si. Áno, yes.

A keď cena neporastie,
neverte, že máte šťastie.
To zas ďalšiu fintu dali
− len z hmotnosti odobrali.

Dnes už totiž osminka
nie je to, čo maminka
kupovala v minulosti,
keď sa žilo z poctivosti.

Maslo, rožky, piškóty,
všakovaké dobroty
asi niekde cvičili,
keď z objemu zhodili.

Na oko sa nestenčili,
obaly sa nezmenšili,
nezmenili farbu, tvar,
len ubudlo gramov pár!

Je to vážne na mŕtvicu,
keď nesieme polovicu
z toho, čo sme kúpiť chceli.
(Peniaz sme však dali celý!)

A tak milé dámy, žienky,
okrem kapse, peňaženky,
okuliare treba mať
a v obchode sledovať,
či nám maslo nezmenšili,
koľko nám ho zabalili.

A čo dodať záverom?
Nestrašme sa eurom.
Máme iné strašidlá,
čo tu rušia pravidlá!

Věra Tepličková

O strašidláchPrírodné doplnkové terapie −
fytoterapia, arómoterapia

Fytoterapia, liečba bylinami patrí medzi najstaršie
metódy prírodnej liečby. Používa sa od dávnych čias
a je úzko spojená s existenciou ľudskej spoločnosti.
Využitie fytoterapie v staroveku sa viaže na také
osobnosti ako boli Platón, Plínius, Aristoteles, Hip−
pokrates a iní učenci tohto obdobia.

V stredoveku bola táto liečebná metóda tiež veľ−
mi rozšírená. Z našich priekopníkov treba spomenúť
najmä Juraja Fándlyho, ktorý žil v druhej polovici
osemnásteho a začiatkom devätnásteho storočia.
Napísal chýrny „Zelinkár“, ktorý vyšiel tlačou v roku
1793. Bolo to na svoju dobu unikátne dielo.

V dvadsiatom storočí bola fytoterapia už dobre
prepracovaná. Na túto tému sa publikovalo veľké
množstvo literatúry.

Na liečbu sa vo fytoterapii používajú jednotlivé
časti rastlín, napr. Podzemné časti, kôra, kvety, listy,
plody, púčiky, vňate, drevo, oplodie, semená, stopky
a iné časti.

Spôsoby upotrebenia sú tiež rôzne. Obyčajne sa
rastliny používajú v čerstvom alebo sušenom stave.
Aplikujú sa vo forme čajovín, odvarov, záparov, ex−
traktov, tinktúr, práškov, kloktadiel, obkladov, zába−
lov, klystírov, inhalácií a kúpeľov.

Z účinných látok treba spomenúť najmä alkaloi−
dy, aminokyseliny, antibiotiká, bielkoviny, cukry, en−
zýmy, éterické oleje, flavonoidy, fytoncidy, horčiny,
hormóny, lecitín, tuky, minerálne látky, organické
kyseliny, pektíny, rastlinné farbivá, saponíny, škrob,
triesloviny a vitamíny.

Každá z uvedených látok má pri liečbe svoje špe−
cifické účinky.

Fytoterapia sa aplikuje pri chorobách látkovej pre−
meny, tráviaceho ústrojenstva, dýchacieho ústrojen−
stva, pri chorobách obličiek a močových ciest, obe−
hového ústrojenstva, krvotvorby, pohybového ústro−
jenstva, pri chorobách kože, gynekologických ťaž−
kostiach a nervových poruchách.

Aplikačné možnosti tejto terapie sú široké. Ak sa
niekto chce s touto metódou bližšie zoznámiť, potre−
buje preštudovať príslušnú odbornú literatúru a po−
radiť sa s osobou, ktorá má už v tomto smere bohaté
teoretické a praktické skúsenosti.

Arómoterapia je úzko spätá s fytoterapiou. Pri nej
sa základné oleje alebo aromatické esencie apliku−
jú vtieraním do kože, inhalujú sa, používajú do kú−
peľa, alebo sa aplikujú perorálne.

Účinné látky sa získavajú z rastlín destiláciou vod−
nou parou, v menšom aj extrakciou, lisovaním alebo
inými fyzikálnymi metódami.

Literatúra uvádza, že takmer každú chorobu psy−
chosomatického pôvodu alebo poruchy spôsobené
stresom možno liečiť arómoterapiou. Všeobecne sa
usudzuje, že pri tejto terapii sa vhodne dopĺňajú psy−
chické účinky liečby s fyzickými účinkami.

Fytoterapia a arómoterapia sú terapie, ktoré sa
vhodne dopĺňajú s diétami, s manipulačnými tera−
piami napr. S masážou a so všetkými pohybovými
terapiami.

Ich liečebný účinok sa pri takýchto kombináciách
znásobuje.                                                    J.L.

Pod týmto názvom sa skrýva
veľká rodinná súťaž pre rodičov
(starých rodičov) so svojimi ško−
lopovinnými deťmi (vnukmi) a
CVČ ju vyhlasuje pri príležitosti
Dňa Zeme (22. 4.). Je vhodná pre
deti asi od 4. ročníka ZŠ, no za
pomoci dospelákov ju zvládnu i
mladšie deti. Je vlastne voľným
pokračovaním súťaže Poznám
svoje mesto (súťaž prebehla na
jeseň v roku 2006), ktorej sa zú−
častnilo niekoľko desiatok účast−
níkov a ktorá sa stretla s veľkým
ohlasom verejnosti.

V prípade, že máte radi tajom−
stvá a tajničky, chcete si overiť,
ako dobre poznáte Starú Turú a
chcete stráviť dobrodružný víkend
so svojimi potomkami, zapojte sa
do tejto rodinnej súťaže, v ktorej
sa nielen zabavíte, potrápite svoje
mozgové závity a nohy, ale môže−
te vyhrať i veľmi pekné ceny. Sú−
ťažné úlohy a postup celej súťaže
sú náročné a sú stavané na spo−
lupráci medzi dospelými a deťmi.
Hlavným zámerom celej aktivity je

totiž ponúknuť príležitosť rodičom
(starým rodičom) a deťom byť, roz−
právať sa, rozmýšľať a pracovať
spolu. Podrobné informácie získa−
te priamo v CVČ.

Že sa vám nechce? Že nemáte
čas na hlúposti?

Verte tomu, že výchova detí nie
je nič iné ako súčet takýchto a po−
dobných „hlúpostí“. A vždy bude
pre vás niečo dôležitejšie, ako je
program vašich detí. Vždy sa nájdu
pracovné povinnosti, zdravotné
problémy či rodinné udalosti, kto−
ré sa vám stanú dobrým alibi, že
práve teraz nemôžete. A zrazu, jed−
ného krásneho rána sa zobudíte a
zistíte, že ste v byte zostali sami.
Všetko to, čo ste odkladali na po−
tom, ste nestihli so svojimi deťmi
uskutočniť. Hrad z piesku, výlet na
bicykli alebo obyčajné „človeče“.
Využite a vychutnajte si každú
chvíľku, kedy deti prejavia záujem
byť s vami. Sú to tie najdôležitej−
šie chvíľky vo vašom živote.

Věra Tepličková
CVČ Stará Turá

Hľadajte miesto...
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V redakčnej pošte sme prijali pod−
net občana nášho mesta z časti Pap−
raď. V jeden bežný utorok v uplynu−
lom mesiaci, keď potreboval súrne
potvrdenie k dani za r. 2007, našiel
dvere detašovaného pracoviska úra−
du v Starej Turej zatvorené... Prekva−
pený a rozhorčený musel cestovať do
Nového Mesta, okrem nákladov na
cestu stratil aj čas, s ktorým nepočí−
tal (priepustka zo zamestnania...).
Jeho oprávnené prekvapenie prame−
nilo zo skutočnosti, že na úrade v
Starej Turej vybavil v každý pracov−
ný deň všetko...

O stanovisko sme požiadali prí−
slušný úrad...

ÚRAD PRÁCE ODPOVEDÁ...
Úrad práce, sociálnych vecí a ro−

diny v Novom Meste nad Váhom
oznamuje, že v dôsledku vládou avi−
zovaného „zoštíhľovania“ štátnej sprá−
vy, neobišlo znižovanie počtu zamest−
nancov ani náš úrad. Z uvedeného
dôvodu od 1.9.2007 bola realizova−
ná na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny racionalizácia, t. j. znižovanie
štátnozamestnaneckých miest.

V dôsledku toho sme museli zní−
žiť počet zamestnancov na Odbore
služieb zamestnanosti z pôvodných
44 na 24 zamestnancov. Aby úrad
nebol nútený celkom zrušiť prevádz−
ku v detašovanom pracovisku Stará
Turá, musel pristúpiť k úprave reži−
mu prevádzky tohto detašovaného
pracoviska.

Keďže ÚPSVaR zabezpečuje pre−
vádzku našich stálych pracovísk v
meste Nové Mesto nad Váhom, Sta−
rá Turá a Myjava (treba si uvedomiť,
koľko je to miest a obcí), nie je mož−
né zabezpečovať dennú prevádzku

pracoviska v meste Stará Turá.
Disponibilita (kontakty) uchádza−

čov o zamestnanie sa zabezpečujú
každý týždeň v pondelok a v stredu
na tomto kontaktnom pracovisku, aby
zaevidovaní uchádzači nemuseli ces−
tovať na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny do Nového Mesta nad Vá−
hom. Zaevidovanie nových uchádza−
čov sa vykonáva v Novom Meste nad
Váhom.

Záverom chceme zdôrazniť, že
tunajší ÚPSVaR sa nebráni kritike
občanov, ani ju v žiadnom prípade
nepostihuje. Je však v záujme pre−
dovšetkým občana, aby svoju kritiku
alebo sťažnosť prednostne adreso−
val kompetentnému subjektu. Samo−
zrejme za predpokladu, že má v
úmysle dosiahnuť vybavenie svojej
sťažnosti, spolupodieľať sa na skva−
litňovaní poskytovaných služieb a nie
poškodzovať meno inštitúcie, ktorá
podáva občanom pomocnú ruku v
ťažkých životných situáciách.

ÚPSVaR v Novom Meste nad
Váhom zriadil schránku aj pre ano−
nymné sťažnosti − prístupnú na
všetkých pracoviskách, prevádzkuje
internetovú web−stránku, prostredníc−
tvom ktorej je možné komunikovať so
zamestnancami úradu aj s jeho ve−
dením. Nie je teda dôvod aby mal
občan strach objektívne sa sťažovať
či kritizovať, veď úrad sám ponúka
formy ako môže občan svoju nespo−
kojnosť vyjadriť.

Ďakujeme za pochopenie!
Váš Úrad práce sociálnych vecí a

rodiny v Novom Meste nad Váhom
Ing. Judita Jakubeová

riaditeľka odboru služieb zamestna−
nosti a zástupca riaditeľa ÚPSVaR

Nové Mesto nad Váhom

Podnet občana...

Ako som nepochodil na úrade práce

 Dňa 15.2.2008 bolo na MsP vo
večerných hodinách telefonicky na−
hlásené, že na autobusovej stanici
prevracajú dvaja mladíci označenia
zastávok a nádoby na odpad. Oznam
bol preverený a na mieste bolo zis−
tené, že J. U. a R. B. sú pod vplyvom
alkoholu a takýmto spôsobom sa
bavia. Všetky prevrátené verejno−
prospešné zariadenia museli za
účasti hliadky MsP uviesť do pôvod−
ného stavu a boli z tohoto miesta
vykázaní.

 Dňa 1.3.2008 bolo v nočných
hodinách na MsP telefonicky nahlá−
sené, že pred jedným z miestnych

podnikov leží na zemi mladík. Na
mieste hliadka zistila, že mladík je
značne pod vplyvom alkoholu, sťa−
žuje sa na bolesť hlavy a vypľúva
krv. Z obavy o jeho zdravotný stav
privolala hliadka vozidlo RZP. Le−
kárska služba mladíka prehliadla a
vzala do nemocnice v Novom Mes−
te n/Váhom.

 Dňa 6.3.2008 bolo pracovníkom
SBS v OD Billa nahlásené, že majú
v predajni mladú ženu, ktorá sa po−
kúsila odcudziť fľašu destilátu. Privo−
laná hliadka MsP jej za priestupok
proti majetku uložila blokovú pokutu
vo výške 500 Sk.                        MsP

Z denníka MsP

Koncom augusta a začiatkom septembra sa ako
lastovičky z teplých krajín vracajú domov a do svo−
jich škôl študenti zo zahraničných brigád. Mladí ľu−
dia si chodia zarobiť peniažky, ktoré majú vyšší kurz
ako naša koruna slovenská, ale najmä ich láka mož−
nosť overiť si a zdokonaliť svoje znalosti cudzích ja−
zykov. Brigády im zabezpečujú rôzne agentúry a
mladí to už berú ako samozrejmosť.

Ich o generáciu starší rodičia si tiež môžu zaspo−
mínať na letné a jesenné brigády na poliach druž−
stiev a štátnych majetkov pri zbere sena, zemiakov,
ovocia či v konzervárňach počas sezóny naklada−
nia uhoriek, leča a ovocných kompótov. Zber chme−
ľu sa tiež neobišiel bez šikovných a najmä lacných
študentských rúk. Zárobky boli minimálne, zato zá−
žitky zostali na celý živoť. Napríklad tí, čo pracovali
pri nakladaní zeleninového leča sa vtedy zaprisa−
hávali, že nikdy viac nedajú lečo do úst. Dnes už
možno na to zabudli, alebo si lečo varia sami. Tieto
dobrovoľne povinné brigády organizovali školy a mlá−
dežnícke organizácie v spolupráci s podnikmi.

A čo naša seniorská generácia? Právom by sme
sa mohli nazývať budovateľskou generáciou. Bolo
krátko po vojne. Rozbité fabriky, železnice, mosty,
chýbali pracovné sily v továrňach, na stavbách, chý−
bala inteligencia. Mladí ľudia aj študovali a cez prázd−
niny pracovali. Naše mládežnícke brigády boli po−
vinné a neplatetné. Počas letných mesiacov tvrdli
dlane študentom, a keď títo nastúpili do škôl, vystrie−
dala ich mládež z úradov a fabrík. Takýmto spôso−
bom sa vybudovala Trať mládeže v Banskej Štiavni−
ci, Trať družby na východnom Slovensku, Priehrada
mládeže pri Púchove a iné menšie stavby, na čo je
naša generácia právom hrdá.

Počas mojich štúdií na strednej škole nestrávila
som doma ani jedny prázdniny. A ako by ma boli
naši potrebovali! Žatevné práce v plnom prúde, rodi−
čia tlačení počasím a strašení agitátormi združstev−
ňovania a ja som v tom čase pobehovala po tren−
čianskej Sihoti, kde sa práve stavali tehlové obytné
domy, a priznám sa, moja „sila“ tam veľmi platná ne−
bola. Bolo to v roku 1951 a skutočnými stavbármi tu
boli „čierni baróni“, vojaci s čiernymi výložkami a my
študenti sme vykonávali pomocné práce: prekladali
dosky z jednej kopy na druhú, vykladali tehly z áut,
osievali piesok a smädným vojakom nosili pitnú vodu.
Spávali sme vo veľkých vojenských stanoch a stravo−
vali sa v provizórnej „jedálni“. Bol to drevený barák,
vybavený stolmi a lavicami z nahrubo okresaných do−
siek. Zároveň slúžil aj ako kultúrna miestnosť. Tu sme
po pracovnej dobe nacvičovali kultúrne programy, kto−
ré sme večer predvádzali celému osadenstvu brigád−
nikov. Tu sa vyhodnocovali pracovné výsledky dňa,
tu sa ráno zadeľovali práce jednotlivým skupinám. No
bola to aj naša sobotňajšia tančiareň. V brigáde vlá−
dla prísna, až vojenská disciplína, a to nielen v tej
našej, ale vo všetkých brigádnických strediskách. Viem
to od spolužiakov, ktorí v tom istom čase (boli to star−
ší spolužiaci z vyšších ročníkov) pracovali na stavbe
Priehrady mládeže a na skonfiškovanom veľkostatku
na východnom Slovensku.

Jedinou „agentúrou“, ktorá v tých budovateľských
rokoch organizovala brigády študentov a mládeže vô−
bec, bol zväz mládeže. Opätovne pripomínam, že pre
študentov boli letné brigády povinné a bezplatné.

Leto 1952 som už ako skúsenejšia brigádnička
strávila na Trati družby. Odtiaľ mám viac spomienok,
ale o tých až nabudúce.            Alžbeta Cibulková

Brigádnické letá 1. časť
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V sobotu 16.2.2008 odohrali doma
svoje stretnutia staršie žiačky a mlad−
šie žiačky „A“, ktoré dominovali vo
všetkých stretnutiach, mladšie žiačky
„B“ zohrali jedno veľmi dobré stretnutie,
ale v druhom už fyzicky nestačili na
vekovo staršieho súpera.

V nedeľu 17.2.2008 zohrali doma
majstrovské stretnutia mladšie mini a v
nekompletnom zložení prehrali v tejto
sezóne prvý krát s chlapcami z Brati−
slavy v jednom stretnutí.

Výsledky:
Stará Turá − Ivánka p. D. st. žiačky

94:15 a 99:53
Stará Turá „A“− Piešťany ml. žiačky

59:43 a 86:35
Dubček Bratislava − Stará Turá „B“

ml. žiačky 61:54 a 67:28
Stará Turá − BSC Bratislava chlapci

ml. mini 43:31 a 28:50
V sobotu 1.3.2008 staršie žiačky

„prespali“ prvé stretnutie na Myjave a
tesne prehrali o dva body. V druhom
stretnutí zlepšeným výkonom súperovi
odplatili prehru, ale škoda predchádza−
júceho zaváhania. BO Spartak Myjava
− MBK Stará Turá 33:31 a 48:59.

Staršie mini v dňoch 29.2.−2.3.2008
sa na turnaji v Banskej Bystrici pred−
stavili v dobrom svetle a kolektívnym
výkonom zvíťazili vo všetkých štyroch
stretnutiach. Z hráčok sa najviac darilo
K. Čelešovej, ktorá bola ocenená v naj−
lepšej päťke turnaja. Výsledky:

MBK Stará Turá − Slávia UMB B. Bys−
trica „B“ 83:24,

ŠKP Banská Bystrica chlapci 71:27,
MBK Ružomberok 79:40,

Slávia UMB B.Bystrica „A“ 53:29.
Poradie: 1. MBK Stará Turá, 2. B.

Bystrica „A“, 3. MBK Ružomberok, 4.
ŠKP B. Bystrica, 5. B. Bystrica „B“.

Turnaja sa zúčastnili:K. Talčíková, S.
Bóorová, B. Lukačovičová, B. Masáro−
vá, K. Višňovská, R. Martinčičová, M.
Michalcová, T. Moravčíková, A. Reda−
jová, M. Haluzová, D. Málková. K. Če−
lešová a M. Držíková. Tréner J. Romá−
nek.

Ako prvé zasiahli do bojov o body
počas ďalšieho týždňa mladšie mini, kto−
ré v predohrávke v stredu 5.3.2008 ces−
tovali do Serede. Proti chlapcom jasne
vyhrali, aj keď sa nevyvarovali zbytoč−
ných chýb vyplývajúcich z nedostatoč−
nej koncentrácie počas niektorých úse−
kov hry, predovšetkým v obranných
činnostiach. Lok. Sereď − Stará Turá
32:68 a 32:54.

Vo štvrtok 6.3.2008 predohrali doma
stretnutie juniorky s Vrbovým. Po prie−
mernom výkone zdolali svojho súpera
vysoko o 43 bodov 84:41.

Staršie mini cestovali do Nitry, kde sa
stretli s domácim družstvom v kategórii
mladších žiačok. Taktovku držalo v stret−
nutiach naše družstvo a vysoko vyhralo.

Nitra − Stará Turá 50:86, 27:80.
V sobotu 8.3.2008 zohrali doma dô−

ležité prvé finálové dvojstretnutie Oblast−
nej súťaže mladšie žiačky „A“s druž−

stvom Lúky Bratislava „A“. Skôr sa zba−
vili nervoziy súperky a skóre narastalo
v ich prospech v prvej štvrtine až na
4:16, keď našim sa nedarilo skórovať
ani z vyložených pozícií. Tento rozdiel
už potom prakticky vydržal až do kon−
ca a naše prehrali 61:74. O svojich
schopnostiach sa mohli presvedčiť naše
hráčky v druhom stretnutí, keď vyhrali
v prvých troch štvrtinách a poslednú
prehrali len o štyri body a celkove vy−
hrali 72:65. Je to povzbudzujúci výsle−
dok pred odvetou v Bratislave 29.3.2008
a potom na MS.

Prípravka sa vybrala na priateľské
stretnutia do Trnavy, kde sa stretla zo
svojimi vrstovníčkami. I keď boli diev−
čatá nervózne, predsa si zo súperom
poradili a napokon vyhrali 20:39 a 10:38.

V nedeľu 9.3.2008 uzavrelo maratón
stretnutí družstvo starších žiačok, kto−
ré hostilo družstvo Trnavy. S favoritom
dokázalo naše družstvo držať krok len
v druhom stretnutí. Prehrali 47:80 a v
druhom prijateľne 56:69.

Pocta basketbalovému klubu
Hracia komisia Slovenskej basketba−

lovej asociácie poverila MBK Stará Turá
usporiadaním dvoch finálových turnajov
Majstrovstiev Slovenska. Nestáva sa to,
že SBA poverí jeden klub usporiadaním
dvoch finálových turnajov Majstrovstiev
Slovenska, ale teraz je to už skutoč−
nosť. Je to mimoriadne vyznamenanie
a ocenenie práce klubu. Aj keď to pri−
nesie veľa zodpovednosti a mravenčej
práce pri organizácii tak významných
podujatí, vedenie MBK prijalo túto výzvu
a dôveru nadriadeného orgánu.

V dňoch 24.−27.4.2008 bude finále
mladších mini

V dňoch 1.−4.5.2008 bude finále star−
ších mini.

Finále mladších žiačok bude organi−
zovať Cassovia Košice v dňoch 8.−
11.5.2008.

Je potešiteľné, a dnes to už môže−
me potvrdiť oficiálne, že na všetkých
týchto troch finálových turnajoch nebu−
dú chýbať ani družstvá MBK. Priaznivci
našich družstiev sa teda majú v domá−
com prostredí na čo tešiť.

Aj školská liga finišuje
Doteraz odohralo šesť družstiev (ZŠ

Kostolné, ZŠ Bzince p.J., ZŠ Lubina,
Osemročné gymnázium Nové Mesto
n.V., ZŠ Hurbanova a ZŠ Komenského
zo Starej Turej) už 11 súťažných stret−
nutí. Do konca základnej skupiny treba
odohrať ešte 4 zápasy, z toho závereč−
né dva sa odohrajú v telocvični ZŠ Hur−
banova vo štvrtok 3.4.2008 od 14.30
hod.

Finálový turnaj sa uskutoční za účasti
troch najlepších družstiev koncom mája
2008.

Víťaz obdrží putovný pohár, prvé tri
družstvá medaile, všetky pohár a diplo−
my.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Blíži sa záver súťaží basketbalistiekStaroturianski dorastenci
v slovenskom finále

Dorastenecký tím kolkárov zo Starej Turej dokázal pre−
plávať vodami západoslovenskej Dorasteneckej ligy (DL)
bez prehry a zaslúžene sa usadil na jej vedúcej pozícii.
Ako víťazi tejto časti postúpili do finálových turnajov DL,
kde bojujú o titul Majstra SR a finančnú odmenu.

Družstvo v zložení Peter Nemček ml., Martin Beno,
Tomáš Janso, Lukáš Krajčovic a Nikolka Pristachová
pod vedením trénera Jána Hochela dosiahlo najväčší
úspech nášho kolkárskeho „dorastu“. Po minuloroč−
nom treťom mieste, keď im celoslovenské finále ušlo
iba o vlások, majú teraz šancu posunúť náš mládež−
nícky šport o niekoľko stupňov vyššie.

V štyroch turnajoch súťažia tri najlepšie tímy západnej
a tri z východnej ligy, Stará Turá, Hlohovec, Modranka,
Trstená (dor−ci), Podbrezová a Vrútky. Naši hráči majú
reálnu šancu umiestniť sa na medailových priečkach.

O kvalite našej mládežníckej prípravy kolkárov sved−
čí aj fakt, že máme početné zastúpenie v dorasteneckej
a juniorskej reprezentácii SR. V kádroch sú ako doras−
tenec Peter Nemček, dorastenka Nikolka Pristachová,
tak i juniorky Zdenka a Lenka Hochelové. Všetci sa pri−
pravujú na priateľské medzištátne stretnutia pred tohto−
ročnými Majstrovstvami sveta v chorvátskom Zadare. V
reprezentácii reprezentujú aj náš klub a naše mesto,
nech sa im čo najlepšie darí.         Zdenka Hochelová

Tabu¾ka dorast. ligy  Západ   po  18. kole 2007-08.
1. MKK Stará Turá 16 16 0 0 46,0:2,0 1606,1 32
2. KK Zentiva Hlohovec 16 12 0 4 31,0:17,0 1544,4 24
3. ŠK Modranka 16 10 0 6 31,0:17,0 1547,0 20
4. TKK Trenèín 16 10 0 6 26,0:22,0 1550,5 20
5. KK Inter Bratislava 16 9 1 6 27,0:21,0 1574,7 19
6. TJ Dru•ba Pieš•any 16 5 0 11 20,0:33,0 1503,1 10
7. KK Pobedim 16 5 0 11 20,0:28,0 1466,7 10
8. MKK Slovan Galanta 16 4 1 11 13,0:35,0 1376,1 9
9. TJ Slavoj Sládkovièovo 16 0 0 16 7,0:41,0 1216,9 0

Prenajmem garáž v rodinnom dome na Hviezdo−
slavovej ulici. Kontakt 0905 416 838

INZERCIA


