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Mesto Stará Turá, SNP č. 1/2

vypisuje výberové konanie
na obsadenie miesta hlavného kontrolóra mesta

Stará Turá, SNP č. 1/2
v zmysle § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, §
18 a nasl. zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ Stará
Turá č. 1−XII/2008.

Termín a miesto podania prihlášky : do 30.5. 2008
do 14.00 hod. na sekretariáte Mestského úradu v
Starej Turej, SNP 1/2, PSČ: 916 01, v uzatvorenej
obálke s názvom „Výberové konanie HK“. Výberové
konanie sa uskutoční dňa 10.6.2008 o 9.00 hod. v
budove mestského úradu, I. posch. miestnosť č. 204.
Uchádzači na obsadenie miesta hlavného kontroló−
ra nebudú na výberové konanie osobitne písomne
pozývaní.

Predpokladaný nástup do funkcie:
po zvolení MsZ Stará Turá na dobu 6 rokov (§ 18

zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne−
skorších predpisov) najneskôr od 1.9. 2008.

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 1 −
XII/2008:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie právneho alebo eko−

nomického smeru, druhého stupňa (získané absolvo−
vaním magisterského, inžinierskeho, alebo doktorské−
ho štúdia),

b) najmenej 5 rokov praxe v odbore,

Ďalšie požiadavky a kritéria:
c) Preukázateľné výsledky v práci, znalosť účtov−

níctva v rozpočtových a príspevkových organizáciách,
predpisov o hospodárení s majetkom mesta a zákona
o rozpočtových pravidlách je výhodou,

d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra
trestov nie starším ako 3 mesiace),

e) ovládanie práce s PC (Word, Excel),
Požadované doklady od uchádzačov:
1) písomná prihláška do výberového konania,
2) štruktúrovaný životopis,
3) vyplnený osobný dotazník, (tlačivo možno získať

na mestskom úrade),
4) overené kópie dokladov o kvalifikácii,
5) písomná rámcová predstava o prioritách zame−

rania kontrolnej činnosti,
6) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesia−

ce).
Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať po−

žadované doklady, nebudú vo výberovom konaní ak−
ceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového
konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a po−
žiadavky rovnocenné.

V Starej Turej dňa 29.4.2008
Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Ďalšou rekonštrukciou objektu Za−
riadenia opatrovateľskej služby v Sta−
rej Turej, ktoré prevádzkujeme na ul.
8.apríla v našom meste, sa podarilo
od januára 2008 doteraz kompletne
prebudovať obe kúpeľne v zariadení,
ktoré slúžili od postavenia budovy.
Akcia bola uhradená prevažne z pri−
delených financií od štátu v sume 250
tis. Sk, čo sa na základe podaných
žiadostí podarilo na túto akciu zabez−
pečiť z Ministerstva práce, soc. vecí a
rodiny SR. Tieto financie boli využité

na akciu spolu s príspevkom mesta
Stará Turá vo výške 58 tis. Sk. Na
základe výberového konania bola vy−
bratá firma, ktorá túto akciu realizo−
vala. Po dlhých rokoch dostala táto
budova konečne nové, pekné a mo−

derné sociálne miestnosti a tým mesto
opätovne prispelo ku skultúrneniu
prostredia a k spríjemneniu pobytu v
našom zariadení pre ubytovaných
spoluobčanov.

Ing. Viera Zapletalová
vedúca sociálneho oddelenia

Rekonštrukcia pokraèuje

Vážení čitatelia, určite niektorí z Vás
v dennej tlači v priebehu marca po−
strehli informácie, že od 1. 3. 2008
budú výrobcovia tepla zvyšovať cenu
tepla o 3,5%. TECHNOTUR s.r.o.,
prevádzkovateľ tepelnotechnických
zariadení mesta Stará Turá Vás chce
informovať o čo vlastne ide. Maximál−
nu cenu tepla pre rok 2008 sme mu−
seli predložiť k termínu 31.10.2007 na
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Regulačný úrad nám stanovil do kal−
kulácie predpokladanú maximálnu
cenu plynu nasledovne:

Kategória odberu V2: 10,10 Sk/
m3 bez DPH (Centrálna plynová ko−
tolňa – CPK)

Kategória odberu V1: 10,25 Sk/
m3 bez DPH (PK SNP 262)

Kategória odberu S: 10,45 Sk/m3

bez DPH (PK DOM KULTÚRY)
Kategória odberu M4: 11,85 Sk/

m3 bez DPH (PK DOM SLUŽIEB)
Z takto určených cien plynu nám

po dlhej dobe vyšla kalkulácia maxi−
málnej ceny tepla pre rok 2008 nižšia
ako kalkulácia pre rok 2007.

Už vo februári však boli skutočné
ceny plynu okrem kategórie M4 vyš−
šie ako doporučené maximálne ceny

v kalkuláciách a v marci boli skutočné
ceny plynu nasledovné:

CPK – 10,735 Sk/m3 − nárast 6,3%,
PK SNP 262 − 11,125 Sk/m3 − ná−

rast 8,5%
PK DOM KULTÚRY − 11,739 Sk/

m3 − nárast 12,3%
PK DOM SLUŽIEB − 11,04 Sk/m3

Najväčšie množstvo plynu odobe−
rieme na CPK – 2 920 000 m3, ďalej
PK SNP 262 – 589 000 m3, PK DOM
KULTÚRY – 180 000 m3, PK DOM
SLUŽIEB – 28 000 m3.

Z uvedeného vyplýva, že Regulač−
ný úrad pre rok 2008 cenu plynu pod−
hodnotil a plyn tvorí 69% z ceny tep−
la. Regulačný úrad odporučil výrob−
com tepla, aby navýšili od 1.3.2008 v
kalkuláciách ceny plynu o 5%, čo v
konečnej cene tepla spôsobil nárast
o 3,5% v Sk/GJ.

Ako výrobca tepla máme obavy, že
cena plynu od Slovenského plynáren−
ského priemyslu bude v II. polroku vý−
razne vyššia, ako máme v kalkulácii
od 1.3.2008 a očakávame, že výrob−
covia tepla budú musieť cenu tepla k
termínu 1.7.2008 znova prehodnotiť.

Ing. Ľubomír Bohuš, vedúci
technického úseku TECHNOTUR

PLYN MENÍ CENU TEPLA
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Viacerí sa asi pýtate: „Aký odpad?“
Dnes sa to týka konkrétne všetkých
občanov v spodnej časti na Hurbano−
vej ulici (Bytový dom 136, 130,131),
ale na ich príklade by sme radi vy−
svetlili všetkým občanom, že pokiaľ pri
ich kontajnerovom státí uvidia staveb−
ný, ale veľkorozmerný odpad viac dní
neodvezený, je to preto, lebo jeho
majiteľ si odvoz takéhoto odpadu ne−
nahlásil.

Takýto problém nastal aj na Hur−
banovej ulici. Radi by sme tento od−
pad odviezli tam, kam patrí, čakáme
však na jeho majiteľa.

Zdalo sa nám, že by už takmer
každý občan mal vedieť, že keď pre−
rába bytové jadro, loggiu, či vyhadzu−
je väčšie odpady ako nábytky, prač−
ky... jeho povinnosťou je takýto od−
pad nahlásiť na Technických službách
Stará Turá. Písali sme mnoho člán−
kov, vylepili na vchody veľa oznamov
ohľadom postupovania občanov pri
vzniku odpadu. Celkovo môžeme
skonštatovať , že sa nahlasovanie ta−
kéhoto odpadu rapídne zlepšilo. Ale
stále sú ešte asi aj tí občania ktorí
ešte nevedia, čo treba urobiť, keď im
vznikne veľkorozmerný, nebezpečný
alebo stavebný odpad.

Chceme preto využiť tento článok,
aby sme sa v prvom rade ospravedl−
nili všetkým ostatným občanom, kto−
rí musia“ trpieť“ tento nepekný pohľad
na kopu neporiadku rovno pred svo−
jimi oknami a zároveň chceme upo−
zorniť majiteľa tohto odpadu, aby si
uvedomil, že pri jeho prácach vo svo−
jom byte mu vznikol aj odpad, ktorý
nie je možné len tak oprieť o dom a
ďalej sa oň nestarať.

Určite si po prečítaní tohto článku
mnohí z vás pomyslia, že by TS ST
mohli tento odpad vziať a že vlastne o
nič nejde. Verte tomu, že sme tak už
urobili mnohokrát a chceli sme aj v
tomto prípade. Avšak čo by sa stalo v
skutočnosti? Tí poctivci, čo si nahlá−
sia každý koberec, či malý stolík, rá−
dio, alebo škatuľu z televízora, by zo−
stali veľmi znevýhodnení od takých
občanov, ktorí svoj veľký odpad vyná−
šajú častokrát v nočných hodinách s
vedomím, že ich nik nevidí a tak sa k
nemu ani nemusia priznať (tým ne−
chceme povedať, že to muselo tak byť
aj v tomto prípade). Ale to asi nikto z
nás nechce podporovať. A my ako
Technické služby ani nemôžeme, aj
keby sme chceli...

Vráblová, TS ST

Čo sa stane s odpadom na Hurbanovej ulici?

Vďaka všetkým občanom, ktorí si
našli čas, a toho  je akosi stále menej
a menej, na skrášlenie svojho okolia.

Každoročne  sa našlo pár jednot−
livcov, ktorí  vyhrabali trávnik, pozbie−
rali papiere či štrk z chodníka pri svo−
jom dome. Vždy, keď vypisujeme týž−
deň jarného upratovania, neubránime
sa akejsi  miernej skepse pri pomys−
lení, že  vlastne aj tak to vypisujeme
skoro zbytočne. Tí, čo chcú podať po−
mocnú ruku pri vyčistení mesta, by tak
urobili aj bez našej výzvy a ostatní to
aj tak neberú na vedomie.

Tento rok sme však boli veľmi milo
prekvapení. Zaznamenali sme ove−
ľa viac skupín, ktoré si zorganizovali
väčšiu brigádu a venovali svoj voľný
čas úprave  blízkeho okolia. Mali sme
pocit, že si ľudia viac začínajú vší−
mať poriadok nielen vo svojich by−
toch, ale aj celkovo poriadok v ce−
lom svojom okolí.

A preto by sme chceli ešte raz
všetkým naozaj poďakovať. Je takmer
nemožné, aby pár pracovníkov, ktorí
pracujú na verejnej zelení a čistení

mesta stihli upravovať všetky sídliská.
V našom meste je veľmi veľa verej−
ných plôch o ktoré sa staráme a preto
každá pomoc je pri čistote blízkeho
okolia obytných domov  vítaná.

V rámci jarného upratovania bol
vyhlásený týždeň zberu biologické−
ho, veľkorozmerného a nebezpečné−
ho odpadu. Tento zber vykonávali
Technické služby Stará Turá (TS ST)
pre občanov zdarma. Sme veľmi radi,
že ho občania ako každý rok, tak aj
tentokrát  využili naplno. Sme ešte
radšej, keď sa čo najviac takéhoto
odpadu prostredníctvom  zberu do−
stane  ku jeho spracovávateľom a ne−
skončí  na skládke.

Týmto zberom by to však nemalo
končiť. Boli by sme radi,  keby  obča−
nia využívali  náš Zberný dvor (v are−
áli bývalej tehelne) aj počas roka. Aby
bolo čo najmenej odpadu, ktorý sa
ešte dá spracovať,  len tak vyhode−
ného vo veľkoplošných kontajneroch
po celom okolí.

Na spoluprácu s Vami
sa tešia TS ST

Jarné brigády

Tetrapakové obaly (krabicové obaly
z mlieka, džúsov...), prosím, vhadzuj−
te do kontajnera na plasty.

Je to z dôvodu jednoduchšej ma−

nipulácie s takýmto odpadom. Tetra−
pakové obaly sa vyberajú ľahšie z
plastov  ako z papiera.

Za  pochopenie  ďakujú TS ST

Kam patria tetrapakové obaly?

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovlád−

na organizácia, ktorej poslaním je zvyšo−
vať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí
mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vy−
tvárať priestor, kde sa práca a schopnosti
jedných stretávajú s finančnou pomocou
druhých.

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja
neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kul−
túry, športu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií
a prispievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia Život vyhlásila 1. kolo Programu malých ko−
munitných grantov na rok 2008.

CIELE PROGRAMU:
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skvalitne−

niu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Podporované aktivity môžu byť z nasledovných ob−

lastí: ochrana a podpora zdravia; prevencia a liečba dro−
govo závislých; podpora športu; zachovanie kultúrnych
hodnôt.

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky
krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom
s cieľom pritiahnuť ďalšie detí a rozšíriť členskú základ−
ňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu s deťmi.

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapoje−
nie čo najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a mož−
nosť opakovania akcie, najmä činnosti.

PROGRAM JE URČENÝ:
− pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny,

krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi
− pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre

svojich rovesníkov
− pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase

venujú pravidelne deťom a mládeži
KRITÉRIA:
− projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov
− projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni
− aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo nepravi−

delný charakter
− celková výška nákladov na projekt nie je obmedze−

ná, max. výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné
žiadať od nadácie nie je stanovená, obvyklá výška gran−
tu je do 15 000 Sk,

− grant v zásade nesmie byť použitý na investície −
posudzuje sa individuálne v súvislosti s požiadavkami
projektu

− finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiah−
nuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť
z vlastných zdrojov (musí byť finančný).

− financie budú záujemcom poukázané v jednej splátke
AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:
− všetci záujemcovia o program a podporu majú mož−

nosť informovať sa u správcu nadácie
− záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a

pošlú ho na adresu nadácie
− Správna rada rozhodne o udelení grantu a s pred−

kladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva
− po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypra−

cuje hodnotenie projektu a predloží ho v stanovenom
termíne správcovi nadácie

Uzávierka prijímania projektov: 15.05.2008 (piatok)
Trvanie projektu: od 01.06.2008 − 30.09.2008
Predloženie záverečnej správy: do 14.11.2008
Formuláre a bližšie informácie k vypracovaniu a po−

daniu žiadostí o grant sú k dispozícii na webovej stránke
mesta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia−zivot.

Tel.: 032 7461625
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Dozvedeli sme sa priamo od zdroja...
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú v pláne

rekonštruovať výpravné budovy v Žst. Myjava a Stará Turá.
Na uvedené stavby sú uzatvorené zmluvy o dielo (ZoD) a
v súčasnom období sa dokončuje schválenie projektovej
dokumentácie a následne bude zabezpečené vydanie
stavebných povolení na obe uvedené stavby.

Realizácia uvedených stavieb sa predpokladá v ro−
koch 2009−2010.

Hlavnou náplňou oboch uvedených stavieb je rekon−
štrukcia a modernizácia železničných výpravných bu−
dov a súvisiacich objektov vrátane plynofikácie, vybudo−
vanie prípojok inžinierskych sietí vodovodu, kanalizácie
a plynu a vonkajšieho osvetlenia staníc.

Informácie poskytla: Mgr. Martina Pavliková, hovor−
kyňa ŽSR                                                           (áš)

Spomienka na slobodnú jar
Mesto Stará Turá si každoročne pripomína príchod

slobodnej jari roku 1945 spomienkou na mieste večné−
ho odpočinku 36 padlých vojakov 4. rumunskej armády
na mestskom cintoríne. Rumunská armáda v súčinnosti
s vojskami Červenej armády v nedeľu 8. apríla 1945
oslobodila mesto Stará Turá a jej okolie, „vyčistila“ ma−
sív Bielych Karpát, kadiaľ ustupovala nemecká armáda
do protektorátu.

Každoročnými hosťami nášho mesta sú naši priatelia
z ambasády Rumunska− tohtoročnej spomienky sa zú−
častnila aj trojčlenná delegácia Veľvyslanectva Rumun−
ska, ktorú viedol chárgé d´affaires veľvyslanectva Gheor−
ghe Anghel. Vzácnych hostí pred podujatím na radnici
prijala primátorka mesta Ing. Anna Halinárová, v nefor−
málnej besede sa hostia informovali o novinkách v živote
mesta, úprimne potešili ich slová o kráse Starej Turej...

Spomienka sa začala položením vencov na hroby
rumunských vojakov. Po básni sa k účastníkom prihovo−
rila primátorka mesta – mottom príhovoru bola smutná
skutočnosť, že svet je stále vo vojne, a v každej, aj v tej
spravodlivej sa prelieva ľudská krv, každá zanecháva
vdovy a siroty, nesmierne utrpenie. Prežívame už 63.
slobodnú jar a preto spomíname, aby sme nezabudli...

Prítomných pozdravil aj vedúci delegácie veľvysla−
nectva, podujatie sa skončilo hymnickou piesňou „Kto
za pravdu horí“. Hostia si prezreli aj pamätnú tabuľu
padlým rumunským vojakom, ktorá je umiestnená v are−
áli ZŠ na Hurbanovej ulici.

Na podujatí účinkovala dychová hudba DK Javorina ,
báseň recitovala žiačka ZŠ Stará Turá.        Ján Mikláš

Vybrali sme pre vás niekoľko infor−
mácií, ktoré by vám mohli pomôcť...

Ako najvýhodnejšie si môžu
klienti zameniť koruny na eurá?

Ak klientom zostane pred koncom
roka 2008 doma prebytočná hotovosť
v slovenských korunách, je pre nich
najjednoduchšie vložiť si ju na účet v
banke ešte pred skončením roka
2008. Banka prevedie koruny na účte
automaticky bez poplatku na eurá.
Hneď od januára 2009 si budú môcť
pohodlne vyberať eurá z bankomatu
alebo platiť za nákupy tovaru a slu−
žieb kartou.

Budú po zavedení eura spojené
s výmenou korunovej hotovosti na
eurovú nejaké poplatky?

Od 1. do 20. januára 2009 bude
napr. Slovenská sporiteľňa vymieňať
koruny za eurá bez poplatkov a od 5.
januára 2009 umožní bez poplatku
vložiť hotovosť v slovenských korunách
na účet alebo vkladnú knižku v eu−
rách. Po 20. januári 2009 budeme jed−
norazovo bez poplatkov vymieňať slo−
venské bankovky a mince v počte
najviac 100 ks bankoviek a 100 ks
mincí. Korunové mince bude Sloven−
ská sporiteľňa bezplatne vymieňať do
konca júna 2009, bankovky do konca
roka 2009.

Aké bankovky si môže klient vy−
brať z bankomatu?

Do konca roka 2008 budú banko−
maty vydávať koruny, v roku 2009
eurá. V prvých dňoch roka 2009 vy−
dajú bankomaty eurá v hodnote 10 a
20 eur, neskôr sa možnosť výberu
rozšíri o ďalšie dva nominály.

Musí klient po 1. januári 2009
navštíviť banku, aby si napríklad
zmenil úverovú zmluvy z dôvodu
zavedenia eura?

Zmluvy medzi klientom a bankou
ostávajú po prechode na euro v plat−
nosti. Hodnoty v slovenských koru−
nách prepočítané konverzným kurzom
na eurá sa po 1. januári 2009 budú
považovať za zmluvne dohodnuté.
Úverové limity (kreditné karty, povo−
lené prečerpanie, úvery) platné aj po
1. januári 2009 sa z dôvodu precho−
du na euro nemôžu meniť, len sa kon−
verzným kurzom prepočítajú na eurá.

Ako sa po prechode na euro zme−
nia produkty vedené v korunách?

Produkty v eurách zostanú zacho−
vané. Všetky korunové produkty pre−
vedie banka na eurové. Ak má klient
v súčasnosti jeden účet v slovenských
korunách a jeden účet v eurách, po
konverzii bude mať dva účty v eurách.
Bude závisieť len od klienta, či bude
mať v budúcnosti dva účty v eurách,
alebo požiada o jeho zrušenie.

Kedy a kde nájdu klienti infor−

mácie o duálnych cenách?
Duálne zobrazovanie cien sa aj v

bankách začína najneskôr 30 dní po
vyhlásení konverzného kurzu. Informá−
ciu o duálnych sumách v eurách a
korunách nájdu klienti napr. vo výpi−
soch z účtov, potvrdenkách z banko−
matov, v sadzobníku poplatkov a vo
vkladných knižkách, ak ich klienti pred−
ložia počas duálneho zobrazovania
cien. Klienti Slovenskej sporiteľne
nájdu duálne ceny navyše aj na dis−
pleji bankomatov a v elektronickom
bankovníctve.

Ako sa budú zaokrúhľovať duál−
ne zobrazované ceny?

Všetky duálne zobrazené sumy
budú prepočítane konverzným kurzom
a zaokrúhlené podľa pravidiel aritme−
tického zaokrúhľovania na dve desa−
tinné miesta.

Ako ovplyvní zavedenie eura
bankové poplatky?

Poplatky za bankové produkty a
služby sa vplyvom zavedenia eura
nezvýšia. Každý poplatok sa prepočí−
ta konverzným kurzom, pričom bude
zaokrúhlený na dve desatinné mies−
ta. Napríklad mesačný poplatok za
balík produktov a služieb (pri fiktívnom
konverznom kurze 1 euro = 32,5000
Sk) 49 Sk sa po prechode na euro
zmení na 1,51 eur.

Prechod na euro nesmie byť príči−
nou zdražovania. Hodnota tovaru a
služieb sa vplyvom eura nezmení,
budeme len za ne platiť v inej mene.
Mnohé firmy si už teraz uvedomujú,
že hazardovať s dôverou zákazníkov
by nestálo za to a svoj postoj vyjadru−
jú podpísaním Etického kódexu pod−
nikateľa. Medzi prvými sa k nemu pri−
pojila aj Slovenská sporiteľňa. Ak klien−
ti zistia, že podnikateľ neprimerane
zdražoval, mali by ísť k tomu, ktorý sa
správa férovo.

Kde si môže klient zameniť ko−
runovú hotovosť za eurovú?

Na výmenu korunovej hotovosti za
eurovú budú slúžiť obchodné miesta
bánk. Počas konverzného víkendu (od
1. do 4. januára 2009) budú napr. otvo−
rené vybrané obchodné miesta Slo−
venskej sporiteľne. Budú ponúkať vý−
hradne zmenárenské služby (len vý−
menu slovenských korún za eurá).

Zavedenie eura nebude znamenať
pre klientov bánk významnú zmenu.
Banky prevedú všetky korunové pro−
dukty na eurové automaticky a bez
poplatkov. Klienti nemusia z tohto dô−
vodu podpisovať žiadne dodatočné
zmluvy, všetky sumy sa prepočítajú
podľa konverzného kurzu. Poplatky za
bankové produkty a služby sa vply−
vom zavedenia eura nezvýšia.

Zdroj: SLSP (spracoval áš)

EURO SA BLÍ•I...
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Úvahy, články v časopisoch a
už nielen avizované, ale i reali−
zované razantné zvyšovanie cien
energií všetkých druhov nás nú−
tia nielen zamýšľať sa nad znižo−
vaním spotreby energií, ale i vy−
tvárať podmienky, smerujúce k
zabezpečeniu úspor aspoň tam,
kde to môžeme vlastnými silami
a opatreniami dosiahnuť.

S prihliadnutím k tomu, že za
ostatné desaťročia sa ľudstvu na
Zemi „úspešne podarilo“ spotre−
bovávať energetické zásoby
Zeme − tie zásoby, ktoré biosféra
Zeme zhromažďovala milióny
rokov − je nevyhnutné sa nad
doterajšou vysokou spotrebou
pozastaviť a uvedomiť si, že zá−
soby energie rapídne klesajú a
možno predpokladať, že naprí−
klad zásoby fosílnych palív (hlav−
ne uhlia) vystačia možno len na
ďalších 4 − 5 desaťročí.

Šetriť energiou teda znamená
nielen chrániť vlastné peniaze, ale
dať časovú možnosť nasledujú−
cim generáciám k vynaliezaniu
nových, technologicky, ekologic−
ky a ekonomicky výhodných po−
stupov pri získavaní netradičných
energetických zdrojov, nevyhnut−
ných pre udržanie života na na−
šej planéte.

Vo vyspelých priemyselných
krajinách sa viac ako polovica
energie spotrebuje na jazdenie
autami a na prevádzku v domác−
nostiach. Ostávajúcu časť spot−
rebovávajú odvetvia priemyslu,
poľnohospodárstva a služieb.

Ak sa bližšie pozrieme na tú
časť, ktorú spotrebovávajú do−
mácnosti, môžeme konštatovať,
že v daných prípadoch je dosť
veľký počet možností, ako znižo−
vať spotrebu energií bez toho, aby
sme sa museli vzdať pohodlia, na
ktoré sme si už zvykli. Tieto mož−
nosti však využívame málo, lebo
o nich často nevieme, alebo si
ich bez upozornenia na širšie
súvislosti neuvedomujeme.

Myslím si, že stojí za to, aby
aspoň niektoré možnosti z publi−
kácie „AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU
ENERGIE V DOMÁCNOSTI“,
ktorú vydalo Ministerstvo hospo−
dárstva SR v roku 1992 v spolu−
práci s ORF Wien v rámci akcie
„Hospodárenie energiou“, boli
opakovane v upravenom znení
uverejnené v Staroturianskom
spravodajcovi.

A ak by sme vo všetkých do−
mácnostiach s cieleným vedo−
mím, zameraným na úspory

všetkých typov energií (elektric−
ká, plyn, teplo, teplá voda) doká−
zali ušetriť čo len 10−15% z dote−
rajšej spotreby, pomohli by sme
nielen sami sebe ušetriť penia−
ze, ale hlavne naším deťom, vnu−
kom a pravnukom prežiť obdo−
bia, potrebné k vyriešeniu pod−
mienok na získanie nových dru−
hov a zdrojov energií.

ENERGIA A JEJ SPOTREBA
− Všeobecne

Energia je čím ďalej vzácnej−
šia a drahšia. Výroba neustále
narastajúceho množstva energie
však veľmi negatívne pôsobí na
životné prostredie a to až v takej
miere, že to už ohrozuje existen−
ciu ľudstva.

Spaľovaním fosílnych palív je
vzduch nadmerne znečisťovaný
kysličníkom uhličitým a ďalšími
škodlivinami. Ak čo najskôr ne−
príde k radikálnemu zlepšeniu,
budú následky, vyplývajúce zo
znečisťovania ovzdušia na pod−
nebie a podmienky života na na−
šej Zemi pustošivé. Veď už dnes
sú veľmi citeľné dopady na lesné
porasty, ale aj na produkciu poľ−
nohospodárstva. Preto sa rieše−
nie problémov, súvisiacich s vý−
robou s spotrebou energií týka
nás všetkých.

Okrem sústredeného úsilia
vedy a výskumov, zameraných
na hľadanie a využívanie nových
čistých zdrojov energie, ďalším a
vôbec nie bezvýznamným rieše−
ním je rozumné hospodárenie
energiou. To znamená využitie
skutočne všetkých dostupných
možností pre jej šetrenie.

Aj keď to možno znie paradox−
ne, platí, že „NAJČISTEJŠIA A
NAJLACNEJŠIA ENERGIA JE
TÁ, KTORÚ VÔBEC NETREBA
VYROBIŤ“

To, že táto cesta je správna
a užitočná, ukazuje vývoj vo vy−
spelých priemyselných kraji−
nách, v ktorých boli dosiahnuté
významné úspory energie v
priemyselných odvetviach i v
domácnostiach, keď napríklad
priemysel pri rovnakej spotrebe
energie ako v r. 1970 vyrába o
50% viac výrobkov a v domác−
nostiach sa spotreba energie
tiež znížila asi o 50% bez ne−
gatívnych dopadov na pohodlie
v domácnostiach.

V našej súčasnej ekonomic−
kej situácii má rozumné hospo−
dárenie s energiou mimoriadny
význam, pričom priemysel má na
riešenie svojich energetických

problémov vysoko školených od−
borníkov. Čo má však robiť rado−
vý občan, odkázaný na sporadic−
ké informácie? Ako môže on šet−
riť energiou, aby prispel k ochra−
ne životného prostredia a znížil i
nároky na čerpanie peňazí zo
svojej peňaženky?

Čiastočnou odpoveďou by
mali byť i poznatky, uvedené v
tejto sérii článkov, cieľom ktorých
je ukázať, kde nám z našich do−
mácností pravdepodobne zbytoč−
ne uniká nevyužitá energia a
naznačiť, ako tomu môžeme čias−
točne zabrániť.

KTO KOĽKO SPOTREBU−
JE?

Z približných štatistických úda−
jov z minulosti sa z celkového
množstva energie v roku 1990 v
ČSFR spotrebovalo:
− 52,3% v priemyselnej výrobe
− 6,3% v spoločnej doprave
− 19,6% v domácnostiach
− 21,8% v službách a poľnohos−
podárstve

Tieto čísla − dnes už iste so
značnými rozdielmi − sú dôležité
z pohľadu celoštátnej energetic−
kej politiky a pre ilustráciu sú po−
užiteľné. Pre občana − malospot−
rebiteľa, ktorého čím ďalej tým
viac tlačia účty za kúrenie a tep−
lú vodu (nárast v rokoch 2002
oproti r. 1990 na 7 násobok),
elektr. prúd, plyn, vodu − je iste
zaujímavé vedieť, ako je rozde−
lená spotreba energetických mé−
dií v jeho domácnosti. Možno
povedať, že toto členenie v prie−
mernej domácnosti je približne
nasledovné:
− kúrenie − dodávka tepla − asi
60%
− prípr. resp. dodávka teplej vody
− asi 30%
− domáce elektro a plynospotre−
biče − asi 10%

Konkrétne hodnoty sa v jed−
notlivých domácnostiach môžu
líšiť, ale poradie ostáva rovnaké
a jasne ukazuje, kde by malo byť
ťažisko úsporných opatrení zame−
rané.

ČÍM ZAČAŤ?
Všetci by sme iste chceli zní−

žiť svoje náklady na spotrebu
energie, ale kde a čím začať? Je
to otázka oprávnená a možno na
ňu odpovedať radou: „SLEDUJ−
TE A KONTROLUJTE SPOTRE−
BU ENERGIE“. Základom cieľa−
vedomého šetrenia energie je
meranie jej spotreby a priebež−
né sledovanie a porovnávanie
stavov. Kým spotrebu elektrickej

energie a plynu môžeme kontro−
lovať pomerne jednoducho na
elektromeroch a plynomeroch, u
dodávky tepla a teplej vody v
bytoch s ústredným kúrením a s
centrálne pripravovanou teplou
vodou je to podstatne zložitejšie.

Aj napriek tomu, že sa v ostat−
ných rokoch i tu možnosť sledo−
vanie spotreby TÚV v bytoch
značne zlepšila zavedením me−
rania dodávky tepla na pätách
domov a vodomerov v bytoch,
presné meranie zatiaľ nie je mož−
né, resp. náklady na realizáciu
presného merania spotreby tep−
la sú neúmerné predpokladaným
úsporám.

Náklady na dodávané teplo a
teplú vodu sú súčasťou nájom−
ných poplatkov a vypočítavajú sa
podľa vykurovanej podlahovej
plochy bytu (ÚK) resp. u TÚV zo
spotrebovávaného prietoku TÚV
v danom byte a nákladov na prí−
pravu a dodávku u výrobcu a dis−
tribútora.

Tam, kde meranie spotreby
tepla a TÚV nie je preukázateľ−
ne správne a adresné, nemajú
obyvatelia dostatočnú motiváciu
k tomu, aby spotrebu týchto ener−
getických médií obmedzovali.

Systémy výpočtu nákladov na
teplo a TÚV podľa skutočnej spot−
reby sa ale úspešne používajú v
miliónoch domácností väčšiny
európskych štátov, pričom je do−
kázané, že to viedlo k zníženiu
spotreby energie v priemere o
20% v porovnaní so stavom pred
zavedením merania spotreby.

Na presné merania spotreby
tepla a TÚV sú potrebné v kaž−
dom byte elektronické meracie
prístroje a často i prispôsobo−
vanie rozvodov, čo však pred−
stavuje vysoké náklady, ktoré v
súčasných legislatívnych pod−
mienkach nie je opodstatnené
vynakladať, lebo dodávatelia
tepla a TÚV uznávajú pre zúč−
továvanie len ich merače, inšta−
lované na vstupoch do domov
a nie do bytov.

Aj napriek týmto nedorieše−
ným problémom však možno
odporučiť: Zapisujte si pravidel−
ne − najlepšie mesačne − stavy
meračov spotreby (elektro, plyn,
TÚV, stud. voda). To vám umož−
ní približne vypočítať náklady, po−
rovnať spotrebu so susedmi, zis−
tiť vplyvy rôznych faktorov ako aj
úsporných opatrení, ktoré v sle−
dovanom období urobíte.

Ján Kubečka

ENERGIE A ICH SPOTREBA - 1. èas•
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Pred necelým rokom sme záchra−
nu ľudského života vyhlásili za Čin
roka, ktorý sa udial v rámci nášho
mesta a jeho obyvateľov. Zároveň
sme tak započali tradíciu oceňova−
nia skutočných hrdinských činov, kto−
ré bývajú tak často nepovšimnuté. V
súčasnosti opäť hľadáme človeka,
možno rodinu, ktorý svojim humán−
nym, sociálnym či iným počinom upú−
tali Vašu pozornosť, ľudí, ktorí sú
hodní obdivu a ich konanie môže byť
príkladom pre všetkých ostatných.
Nehľadáme len senzáciu. Možno v
rámci Činu roka, nehľadáme (jeden)
čin a možno nehľadáme ani konanie
z uplynulých 12. mesiacov. Chceme
upozorniť aj na hrdinov všedného ži−
vota, ktorí dlhodobo vynakladajú veľa
energie a obetavo pomáhajú druhým.

Svoje nominácie na predo−
všetkým morálne, no i finančné oce−
nenie Čin roka môžete spolu so
stručným odôvodnením a kontaktom
na Vás poslať na adresu o. z. SLU−
HA: Čulenova 2338/21, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, pripadne na e−
mailovú adresu:
peterferik@agroteam.sk alebo ptru−
sik@atlas.sk.

Vyhlásenie Činu roka sa uskutoční
29. júna v rámci koncertu, o ktorom
sa viac dozviete v budúcom čísle.

Ak nemá našu spoločnosť formo−
vať svet hodný bulváru, ale skutočné
osobnosti, skutočné hodnoty a sku−
točne veľké činy, priložte aj Vy ruku
k dielu a pomôžte nám na ne upo−
zorniť.

o. z. SLUHA

ÈIN ROKA

Dom kultúry Javorina v spolupráci so základnými, materskými
školami a ZUŠ v Starej Turej pozýva všetky mamičky a babičky
na slávnostný program usporiadaný ku Dňu matiek 11.mája 2008
o 16.00 hodine vo veľkej sále DK Javorina.

Pekný slnečný deň, aký bol v pia−
tok 11. apríla 2008, bol ako stvorený
na celoslovenskú finančnú zbierku,
ktorú už po dvanásty raz organizova−
la na Slovensku Liga proti rakovine
pod názvom Deň narcisov.

Päť hliadok žiakov základnej školy
a združenej strednej školy v Starej
Turej ste stretávali v uliciach nášho
mesta so žltým kvetom narcisu, ktorý

je symbolom toho, že nám nie je ľa−
hostajný osud tých, ktorí pomoc po−
trebujú.

Naši žiaci rozdali 1500 kvetov a
vďaka záujmu, ktorý sa neustále zvy−
šuje, vyzbierali 38 300 Sk, čo je takmer
o 12 000 Sk viac ako minulý rok.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na
tento ušľachtilý cieľ.

Mgr. Viera Bačová, učiteľka ZŠ

Deò narcisov

Naša prvá cesta do Anglicka
Na základe projektu pod názvom Similarity in Diversity - Po-

dobnos• v rozmanitosti naša škola získala finanènú podporu z
Európskeho spoloèenstva. Koordinátorkou projektu u nás je Mgr.
K. Urbanová. V rámci projektu sa okrem aktivít na vyuèovaní
uskutoènilo projektové stretnutie uèite¾ov a študentov troch zú-
èastnených škôl: Robert Pattinson School v Lincolne, Anglicko,
Käthe-Kollwitz Gymnasium v Neustadte, Nemecko a našej školy.

A tak prvá marcová nede¾a bola pre nás výnimoèným dòom.
Spolu so štyrmi ïalšími študentmi a s profesorkami ZSŠE v Sta-
rej Turej Mgr. Klaudiou Urbanovou a Mgr. Katarínou Potfajovou
sme sa zúèastnili projektového stretnutia v rámci programu Co-
menius v Anglicku.

Skoro ráno sme sa všetci stretli na •elezniènej stanici v Novom
Meste nad Váhom, kde sme sa rozlúèili s našimi najbli•šími a vy-
dali sa na dlhú a nároènú cestu. V Bratislave sme sa s menšími
problémami dostali na letisko, vystáli takmer nekoneèný rad pri
kontrole a prvýkrát sme si obe sadli do lietadla. S obavami pred
tým, aký bude tento let sme sa ustráchane posadili na naše mies-
ta. Lietadlo sa pomaly pohlo a vyzdvihlo sa vysoko do výšin. O
chví¾u sme sa ocitli v ¾adovom krá¾ovstve snehobielych oblakov.
Vïaka nepriaznivému poèasiu sme toho ve¾a tam dole na zemi
nevideli a po troch hodinách sa koneène pod nami objavili prvé
anglické mestá. Boli sme tam, v Anglicku. Unavení sme vystúpili v
Birminghame a nastúpili do autobusu. Pred nami bola ešte nieko¾-
kohodinová cesta. Ospalí sme sledovali, ako sa krajina okolo nás
míòa, ve¾ké mesto vystriedala trávnatá krajina. Keï sme pricesto-
vali do Lincolnu bola u• tma, vystúpili sme na autobusovej stanici
v centre mesta, kde na nás èakali naše hostite¾ské rodiny.

Na druhý deò ráno sme sa všetci stretli v škole RPS, kde
nás èakali i •iaèky z nemeckej školy. Usporiadatelia pre nás
pripravili bohatý program - všetci sme sa navzájom predstavili,
spoloène sme spoznávali tú obrovskú školu a spolupracovali
pri rôznych úlohách, ktoré nám dali. Po skonèení aktivít v škole
sme nastúpili do malého mikrobusu a vydali sa spoznáva• krá-
sy historickej èasti Lincolnu.

Tretí deò v Anglicku bol pre nás najzaujímavejší. Všetci sme
toti• naspievali jednu anglickú pesnièku, nemeckú a slovenskú z
nášho okolia, ktorú urèite všetci poznajú - „Tancuj, tancuj“. Po
nahrávke sme sa presunuli zo školského nahrávacieho štúdia do
kuchyne, kde ka•dá škola uvarila svoje národné jedlo. My sme sa
rozhodli pre fazu¾ovú polievku, ktorá všetkým ve¾mi chutila. Streda
bola dòom lúèenia. Bola ve¾mi mrazivá a smutná. Za ten krátky èas
sme si všetci na seba ve¾mi zvykli. Ale nás èakala ešte celodenná
cesta spä• na Slovensko. Príchod do našej domoviny bol slávnost-
ný. Na vlakovej stanici nás èakali rodièia so slzami v oèiach. Na
našu prvú cestu do Anglicka budeme ešte dlho spomína•. Týmto
by sme sa chceli poïakova• všetkým, ktorí nám ju umo•nili a naj-
väèšia vïaka patrí našej pani profesorke Mgr. Klaudii Urbanovej.

Ïalšie projektové stretnutie je naplánované na 16. - 17. júna
2008 v Starej Turej, kedy privítame nemeckých a anglických part-
nerov na pôde našej školy. S našou prácou v rámci projektu Co-
menius sa mô•ete zoznámi• na webovej stránke ZSŠE:
www.spsest.sk.

Radka Roháèková a Radka Šurinová, •iaèky 4. C ZSŠE
(Za obsah èlánku NA ani Európska komisia nezodpovedá)

OZNAM

Opäť ideme do Anglicka!
Máte aspoň základnú znalosť anglického jazyka?
Chcete sa zdokonaliť, uvidieť krásnu krajinu a spoznať bližšie život v nej?
Poďte s nami do Barnstaplu do juhozápadného Anglicka!!!
Kedy? 16. − 28. augusta 2008
Cena zájazdu − 296 libier študenti, 306 libier dospelí a 6 500 SK za dopravu
autobusom a poistenie
V cene je zahrnuté taktiež ubytovanie a strava v rodinách, poplatok v jazy−
kovej škole a každodenné výlety.Cestou späť návšteva Londýna.
Využite posledné voľné miesta a výhodný kurz libry!!!
Neváhajte a ozvite sa na: Anna Haverová 0905 780 481 alebo 776 45 17

Ešte ku Dňu učiteľov
Slávnostného stretnutia ku Dňu učiteľov, o ktorom sme písali v minulom

čísle, sa zúčastnil i pán Štefan Sýkora zo Slovenskej rady rodičovských združe−
ní, ktorý vyzdvihol prácu pedagógov a poukázal na ich úspechy. Pri tejto príleži−
tosti odovzdal významné ocenenie, medailu Miloša Alexandra Bazovského Ni−
kolete Atalovičovej, žiačke výtvarného odboru ZUŠ.                       Ján Mikláš

Centrum voľného času pozýva všetkých priaznivcov ľahkej atletiky na

PODJAVORINSKÉ ĽAHKOATLETICKÉ HRY MLÁDEŽE 2008,
ktoré sa uskutočnia v piatok 30.5.2008 od 9.00 hod na staroturian−
skom štadióne. Príďte povzbudiť a svojou účasťou podporiť našich

mladých pretekárov.
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Novinky zo základnej školy
Začína sa mesiac, o ktorom sa hovorí, že ja najkraj−

ším mesiacom v roku. Jednak sa už celá príroda rozja−
sala jarou, všetko kvitne a aj zamračený deň sa nám
zdá veselší ako inokedy. A okrem toho o máji sa hovorí
ako o mesiaci lásky. Tento najkrajší ľudský cit má veľa
podôb a všetky sú pre nás veľmi dôležité a potrebné k
životu ako vzduch alebo voda. Je veľká škoda, že sa
niekedy z nášho života akosi vytráca, že ju málo dáva−
me najavo svojim blízkym.

Snáď najviac chýba našim deťom. V škole sa s týmto
fenoménom, žiaľ čoraz častejšie stretávame. Častokrát
deti, ktoré majú výchovné problémy a je ich žiaľ z roka
na rok viac, trpia nedostatkom pozornosti v rodine alebo
v komunite rovesníkov a takýmto spôsobom sa snažia
upútať pozornosť na seba takýmto veľmi nesprávnym
spôsobom.

A tu nastupuje škola ako inštitúcia, ktorá deti nielen
vzdeláva, ale učí ich vyrovnať sa i s ich vlastnými prob−
lémami a životom. Nie je to ľahká úloha, ale v našej
škole sa snažíme deťom pripraviť vždy dostatok akcií,
ktoré ich zaujmú.

Začiatok apríla sa niesol v znamení matematických
súťaží. Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola pytagori−
ády a matematickej olympiády. Napriek tomu, že úlohy
v týchto súťažiach sú vždy veľmi ťažké a náročné, naši
žiaci veľmi dobre reprezentovali svoju školu.

7. apríl je pre naše mesto veľmi dôležitým dátumom.
Je to deň, v ktorom k nám prišla sloboda – pre Starotu−
rancov sa skončila 2. svetová vojna. Svojou krvou ju
vykúpilo 42 rumunských vojakov, pri hroboch ktorých sa
každoročne koná pietna spomienka. Mám radosť z toho,
že v tomto roku sa na nej zúčastnila i skupina našich
žiakov.

V dňoch 14.4. a 15.4. boli v škole konzultačné dni. V
popoludňajších hodinách mohli rodičia navštíviť ktoré−
hokoľvek učiteľa a popýtať sa na výsledky svojho dieťa−
ťa, prípadne vyriešiť akýkoľvek problém. Tento spôsob
sme zvolili ako alternatívu klasických rodičovských zdru−
žení, na ktorých sa zúčastňovalo čoraz menej rodičov.

Nezabudli sme ani na 22. apríl – Deň Zeme. O akci−
ách, ktoré budú prebiehať do konca apríla, vás budeme
informovať v nasledujúcom čísle časopisu.

Aj v tomto mesiaci vysielali obidva rozhlasové krúžky
– Minirádio a Vodopád, ktoré prinášajú pre deti každý
mesiac množstvo informácií zo školského i mimoškol−
ského života.

Žiaci 8. ročníka sa vybrali po stopách štúrovcov do
Myjavy, Hlbokého, Modry a Trnavy.

Je to jedna z najkrajších literárnych exkurzií a deťom
sa vždy veľmi páči.

V posledných rokoch sa stal obľúbenou hrou našich
chlapcov florball, a preto sme pre nich zorganizovali tur−
naj v tomto športe.

15.4. sa konal úvodný zápas futbalovej súťaže Coca
Cola Cup, Stará Turá vyhrala na Brezovou pod Bradlom
a postúpila do ďalšieho kola.

Nakoniec by som vás chce oboznámiť ešte s jednou
krásnou spoluprácou. Deti, ktoré navštevujú čitateľský
krúžok navštevujú v rámci svojej činnosti mestskú kniž−
nicu. Chodia tam veľmi rady, pretože sa tu vždy stretnú
s milým privítaním, príjemnými tetami, ktoré pre nich vždy
niečo zaujímavé vymyslia a to je v tejto dobe, ktorá kni−
hám, žiaľ, veľmi nepraje, úžasné.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ Stará Turá

I tento rok sa mohli deti, ktoré vo
voľnom čase radi športujú, prihlásiť
do športového krúžku na 1. stupni
ZŠ v Starej Turej, ktorý vediem na
škole už siedmy rok.

V minulosti som bola viac zamera−
ná na ľahkú gymnastiku, teraz majú
deti väčší záujem o loptové hry, hlav−
ne o vybíjanú. Deti trénujú každý štvr−
tok dve hodiny. Prihlásených je 25 detí
a často sa nám stávalo, že nie každej

dvojici sa ušla kvalitná lopta, čo nám
bránilo poriadne trénovať loptové pri−
hrávky. Tento rok už obavy nemáme,
pretože vďaka projektu „Volejbalové
lopty“ s Nadáciou ŽIVOT sa nám po−
darilo získať 9 kvalitných lôpt. Teraz
nám zostáva len tvrdo trénovať, aby
sme dobre obstáli na obvodnom kole
v Novom Meste nad Váhom.

Veríme, že nám budete držať pal−
ce.                Mgr. Soňa Hanáková

Športový krúžok na 1. stupni ZŠ

Anglický jazyk znel už po deviaty
krát v budove Starého divadla na dvoj−
dňovom Festivale žiakov ZŠ a SŠ v
Nitre. Organizátormi boli Katedra ang−
listiky a amerikanistiky Univerzity Kon−
štantína Filozofa v Nitre a Britská rada
do sídlom v Bratislave.

Na rozdiel od predchádzajúcich
ročníkov tematika bola užšie špecifi−
kovaná témou „Škola“.

53 žiakov našej školy sa predsta−
vilo dvoma vystúpeniami. Mladší žiaci
príbehom o malom dievčatku, ktoré má
obavy z písomky a prosí mamičku o
večernú rozprávku. Rozprávanie
mamy je prezentáciou troch klasických
rozprávok v podaní žiakov. Starší žia−
ci predviedli pásmo scénok zo života
dvojičiek − teenagerov.

Festival mal svoju porotu, ktorá
vyhlásila troch víťazov. Žiaci našej
školy v konkurencii 11 škôl obsadili
prvé miesto.

Festival v anglickom jazyku bol
výbornou príležitosťou pre žiakov pre−
cvičiť si anglický jazyk v priateľskom
prostredí a zároveň sa zabaviť na pred−
staveniach iných skupín.

Ďakujeme Nadácii Život, so sídlom
v Starej Turej, za poskytnutie finanč−
ného príspevku, ktorý bol využitý na
prípravu predstavení a dopravu do
Nitry. Taktiež ďakujeme všetkým zú−
častneným žiakom za usilovnú prípra−
vu, zodpovedný prístup a vzornú re−
prezentáciu školy i nášho mesta.

Ľubica Bajjaniová a Monika
Čierniková, učiteľky AJ

Úspech •iakov v Nitre

Dom kultúry Javorina a Klub žien v spolupráci s div. krúžkom
Štvorlístok pri ZŚ pozývajú všetky deti 1.júna 2008 na Dubník I. na

Cestu rozprávkovým lesom,
ktorá sa tentokrát koná v dopoludňajších hodinách od 10.00 do

13.00 hodiny. Pre deti budú pripravené rôzne sladkosti, ale i
vozenie na koči a skákací hrad. Nebudú chýbať ani ovečky.
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KINO JAVORINA
Program na mesiac máj 2008

Streda 7. mája 19.00 h
SWEENEY TODD:SWEENEY TODD:SWEENEY TODD:SWEENEY TODD:SWEENEY TODD:

Čertovský holič z Fleet Streed
USA krimi muzikál. John Deep sa predstaví ako Benjamin Barker
– muž, ktorý bol neprávom odsúdený a uväznený. Po rokoch sa
vracia do Londýna a prisahá pomstu nielen za roky strávené za
mrežami, ale aj za osud, ktorý stretol jeho ženu a dcéru. Film má
4 nominácie na Zlatý Glóbus. Slovenské titulky.
Vstupné: 59 Sk 116 min. MP od 18 rokov

Streda14. mája 19.00 h
VÁCLAV

Česká dráma.Hoci je Václav označovaný za miestneho šaša a
hlupáka, my v ňom vidíme citlivého, vnímavého dobráka s dušou
chlapca. Celá dedina ho vníma len ako problém. Hrajú: Ivan Tro−
jan, Emília Vašáryová, Jiří Lábus,Soňa Norisová, Petra Špalková,
Zuzana Kronerová a ďalší.
Vstupné: 59 Sk 97 min. MP od 12 rokov

Streda 21. mája 19.00 h
LET S DANCE

USA tanečný romantický film. Po obrovskom úspechu megahitu
Leť s Dance prichádzajú jeho tvorcovia s ďalším príbehom plným
street dance a hip−hopu. Je jedno odkiaľ si, záleží čo chceš...Hrajú:
Briana Evigan, Robert Hoffman, Will Kemp. České titulky.
Vstupné: 59 Sk 100 min. MP od 12 rokov

Streda 28. mája 19.00 h
TÁTO KRAJINA NIE JE PRE STARÝCH

USA thriller. Kombinácia čierneho humoru, chytrého príbehu a
majstrovských dialógov radí tento film medzi najlepšie filmy bra−
tov Coenovcov, čo potvrdzujú aj štyri nominácie na Zlaté Glóbu−
sy. Slovenské titulky.
Vstupné: 59 Sk 122 min. MP od 12 rokov

Dom kultúry Javorina pripravuje

− 4. mája 2008 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok.
Poplatok za dopravu: 220 Sk
− 9. mája 2008 autobusový zájazd do Domu armády v Trenčíne 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 divadlo
Karlín na muzikál Noc na Karlštejne. Hudba: Karel Svoboda. Hrajú:
Pavel Rímský – Petr Štepánek, Monika Absolonová – Kateřina Bro−
žová, 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
− 11. júna 2008 autobusový zájazd do Bratislavy – novej budovy
SND na operu Giacomo Puccini: TOSCA. Účinkujú: Iveta Matyášo−
vá – Ľubica Rybárska, Miroslav Dvorský – Michal Lehotský, Martin
Malachovský – Juraj Peter, Igor Pasek – Ivan Ožvát, Sergej Tolstov
– Zoltán Vongrey. Vstupné + doprava: 500 Sk
− 23. júna 2008 (v pondelok) autobusový zájazd na operetu Pavla
Braxatorisa  − Gejzu Dusíka Modrá ruža do Divadla A. Bagara Nitra.
Réžia: J. Bednárik. Chytľavé melódie, ľahkosť zápletky, vtipný prí−
beh, komické postavy a nesmrteľné šlágre v podaní V. Bartoňa, K.
Turjakovej, J. Dóczyho, G. Dolnej, E. Pavlíkovej, M. Ondríka,  J.
Greššu a ďalších. Poplatok: 590 Sk

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekre−
tariáte DK Javorina č.tel.: 7763366

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

Koncert skupiny Timothy
Dňa 6. apríla o. z. SLUHA zor−

ganizovalo koncert kresťanskej hu−
dobnej skupiny Timothy. Viac ako
100 ľudí mohlo v Dome kultúry
Javorina zažiť nevšedný hudobný
i duchovných zážitok. V skupine na
klávesy hrá spevák skupiny Koma−
jota, ktorý publiku zahral a zaspie−
val pieseň Anjel, ktorá sa v súčas−
nosti čoraz viac presadzuje v na−
šich médiách a to aj v rámci nie
kresťansky orientovaných relácií.
Skupina Timothy poslúžila nášmu
publiku asi dvojhodinovým progra−

mom bez nároku na honorár. Za to jej patrí naše poďakovanie.
P.T., o. z. SLUHA

František Nedvěd v Starej Turej

Z úspešného koncertu známeho českého pesničkára v DK Javorina.

foto J. Foldyna

Jarmok sa blí•i!!!
Prípravný výbor 17. ročníka Staroturianskeho jarmoku

pripravuje toto trojdňové podujatie na
13.- 15. júna 2008!

Ján Mikláš, riaditeľ jarmoku



Smútočné poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim mi−
lovaným
Jozefom MÚDRYM od Mikulcov
ktorý zomrel vo veku 45 rokov. Taktiež ďakujem za
rýchlu pomoc a pani farárke z Lubiny.
Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Úprimne a srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, pria−
teľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s na−
šim drahým manželom, otcom, starým otcom a krstným
Miloslavom PAPULÁKOM
ktorý zomrel 9.4.2008 vo veku 78 rokov. Ďakujeme
srdečne za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zvlášť
srdečne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pani senior−
ke Mgr. Eve Juríkovej, ako i dychovej hudbe DK.

Smútiaca manželka, dcéra Danka, zať,
vnúčatá a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 10. mája 2008 si pripomíname 1. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a syna
Miroslava ZMELÍKA

Manželka s deťmi a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 17.4. 2008 uplynulo 10 rokov čo nás náhle opus−
til náš otec, starý otec, brat a švagor
Miroslav POLLÁK (nar. 22.4.1930).
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Synovia a dcéra s rodinami a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 27.5.2008 uplynie rok čo nás navždy opustil náš
otec, dedko a svokor
Rudolf BENO

A dňa 28.5.2008 uplynú 3 roky čo nás navždy opusti−
la mama, manželka a sestra
Alžbeta OTIEPKOVÁ rod. Benová.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im s nami tichú
spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 18. mája 2008 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia manžela a otca
Štefana ČERNÁKA
Ďakujeme všetkým, čo si na neho spomenú.
S úctou a láskou spomína manželka, deti a príbuzní

Smútočná spomienka
Dňa 8. mája 2008 si so smútkom v srdci pripomenie−
me 5. výročie úmrtia môjho manžela, otca a deda
Vladimíra VANĚKA

S láskou spomínajú manželka, syn a dcéry s
rodinami
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Matrièné okienko

Smútočná spomienka
Dňa 3. mája 2008 uplynie rok, čo nás vo veku 55 rokov
navždy opustila naša manželka, matka, babička a sestra
Alžbeta DURCOVÁ z Drgoňovej doliny.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 2. mája 2008 si pripomíname prvé výročie úmrtia
nášho manžela, otca a dedka
Bohumíra BENU zo Starej Turej.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s
rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 20. mája 2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
vo veku 68 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec
Ivan BUNO
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a stále spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomína manželka s deťmi, ich

rodinami a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 3.5.2008 uplynie 10 rokov čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, starý otec, krstný otec,
švagor a priateľ
Július VOLÁR
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

NOVÍ OBÈIANKOVIA MESTA
Andrej Mikuláš è. 245, Lucas Matejdes è. 363, Richard Jozefák è. 165, Matúš
Barto è. 3, Jakub Barto è. 3
UZATVORILI MAN•ELSTVO
Ing. Andrej Bachár zo Starej Turej a Eva Malková zo Starej Turej
Michal Gregor zo Starej Turej a •aneta Moravèíková z Nového Mesta n/V
Roman Mikláš zo Starej Turej a Natalia-Lucia Moldovan z Rumunska
Martin Macek z Trenè. Bohuslavíc a Eva Hornáèková zo Starej Turej
Juraj Straèár z Vrbového a Erika Hornáèková zo Starej Turej
ROZLÚÈILI SME SA
Angela Urbanièová è. 468, Emília Sadlonová è. 221, František Uhrina è.
359, Jozef Múdry è. 1785, Irma Durcová è. 1222, Eugen Császár è. 367,
Miloslav Papulák è. 387

Naši jubilanti
V mesiaci MÁJ 2008

70.r. − Vlasta HERÁKOVÁ, Vojtech ČERVEŇANSKÝ,
Božena DEDÍKOVÁ

75.r. − Anton POLČAN, Anna DURCOVÁ, Paulína GREGOROVÁ,
Emília BAČOVÁ, Viktor IVANA, MUDr. Ján KRČ−TURBA,
Anna DORNÁKOVÁ

80.r. − Františka JANKOVIČOVÁ, Anna SADLOŇOVÁ
81.r. − Jaroslav ZÁHOREC
82.r. − Pavel MICHALEC
83.r. − Mária BARTOŠOVÁ, Anna DURCOVÁ,

Oľga ŠULÁKOVÁ, Rudolf PAŠKA
84.r. − Michal GAVAČ, Pavel ILUŠÁK
85.r. − Milan ILUŠÁK, Emília HOMOLOVÁ
86.r. − Božena NAĎOVÁ
88.r. − Monika VRCHKÁ
89.r. − Katarína KOŠTIALOVÁ, Františka MIKULCOVÁ

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme úprimne všetkým priateľom, spolupracovníkom a známym,
ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť môjho syna a nášho bra−
tanca a priateľa
Jána VIŠŇOVSKÉHO,
ktorý nás náhle opustil 24.2.2008 vo veku 45 rokov.
Taktiež ďakujeme p. farárovi Mariánovi Dírešovi, dychovej hudbe Domu
kultúry Javorina, p. Ing. Žoldákovi zo Sensus Metering Systems za
pekné slová rozlúčky a Vám všetkým za krásne kvetinové dary.
Smútiaca rodina a priatelia

Smútočná spomienka
Dňa 21. mája uplynie rok, čo sme sa navždy rozlúčili s našou drahou
mamou, starou mamou a prastarou mamou
Annou BUNOVOU                          Smútiaca dcéra a syn s rodinou
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Moje spomienky na SNP
v Podjavorinskom kraji

(dokončenie z minulého čísla)
V januári 1945 som sa náhodne

stretol so žandármi zo Starej Turej.
Informovali ma, že majú pokyn, aby
ma zaistili a priviedli do Bratislavy na
Ústredie štátnej bezpečnosti. Bol som
povďačný za ich varovanie. Po vojne
som sa dozvedel, že na ÚŠB zadržali
spolužiačku z gymnázia a z jej denní−
ka sa dozvedeli, že „Janko je u parti−
zánov“, a tak vydali pokyn na moje
zadržanie.

Do prechodu frontu, t.j. do začiat−
ku apríla 1945, bolo hlavnou úlohou
pomôcť prežiť raneným partizánom v
dvoch bunkroch vo Vetešovom jarku.
Podieľal som sa na tejto úlohe s obo−
ma rodičmi. Keď v r. 1969 moja mama
požiadala o priznanie charakteru „po−
mocníka partizána“, hlavný zásobovač
Uhrovej skupiny Gustáv Gavč napísal
prehlásenie, z ktorého vyberám: „Ka−
tarína Jansová starala sa o ranených
partizánov, donášala im proviant. Toto
prevádzala za pomoci svojho syna a
manžela, ale aj ďalších pomocných
partizánov, ktorým som dával poky−
ny k zásobovaniu ranených. To si vy−
žadovalo veľa úsilia a opatrnosti, čas−
to za veľmi sťažených podmienok.“
Túto činnosť potvrdil aj partizán Ma−
tej Haruštiak z Lubiny, ktorý v jed−
nom z bunkrov ležal ako ťažko rane−
ný i ďalší svedkovia. Časť proviantu
sa skladovala u nás doma. S otcom
som chodieval do bunkrov po poto−
ku, aby sme znemožnili ich vypátra−
nie. Spomíam si na príhodu, ktorá sa
nám raz stala pri návrate z Vetešov−
ho jarku domov. Narazili sme na sku−
pinu ozbrojených mužov v civile, kto−
rí sa vypytovali na partizánov. My sme
tvrdili, že sme nikoho nevideli, že len
si obzeráme v lese stromy, ktoré sme
chceli na jar vyrúbať (otec vyrábal z
bukového dreva varešky). Neskôr
sme sa dozvedeli, že to údajne boli
benderovci, ktorí prišli na prieskum,
vraj z kálnických hôr.

Začiatkom apríla 1945 bolo veľmi
živo, množili sa správy o príchode fron−
tu. Do nášho kraja ako prvé prichá−
dzali spojenecké rumunské vojská.
Preto bolo prekvapením, že ako s pr−
vým frontovým vojakom som sa stre−
tol s ruským dôstojníkom rozviedky
Voloďom. Hneď bola jasná prvá úlo−
ha − vyviesť ranených partizánov z
bunkrov vo Vetešovom jarku, aby sa
im dostala maximálna lekárska sta−
rostlivosť. Pamätám si, že spolu s po−
vozmi a niektorými občanmi sme sa
vydali na cestu do Vetešovho jarku.
Po naložení ranených na vozy sme
sa vydali do Topoleckej. Spolu s Vo−
loďom a ešte jedným kamarátom sme
išli značný kus vpredu, aby sme si
overili, či je cesta bezpečná. Prvý úsek

cesty viedol popod grúň a terén zľava
od cesty bol dobre prehľadný, sprava
sa nachádzal potok a za ním vysoký
les. Rozprávali sme sa. Pamätám sa,
že sa mi rozviazala tkanička na to−
pánke. Zohol som sa, a keď som sa
vzpriamil, uvidel som, že asi 150 − 200
metrov od nás zľava na úpätí grúňa
postáva a posedáva skupina nemec−
kých vojakov. Upozornil som na to
oboch partnerov. Nemci nás už me−
dzitým zbadali a kývali nám. Kamarát
utekal upozorniť furmanov, aby rane−
ných vyložili a ukryli. Voloďa vykročil
smerom k Nemcom. Ja som prešiel
cez potok a postupoval som rovno−
bežne s ním k Nemcom cez horu.
Nemci boli na rázcestí. Ja som si ľa−
hol na okraj lesa a puškou namieril
na nich. Nemci to zbadali a volali
„Nicht schiessen“ (nestrieľať). Voloďa
už bol medzi nimi. O chvíľu sa ozvali
výstrely a výkriky hurá a z hory oproti
Nemcom sa vyrútila skupina mláden−
cov s puškami a Nemcov − bolo ich
17  − odzbrojila. Medzi mládencami z
Topoleckej bol aj priateľ Janko Biel−
čik. Ukázalo sa, že kým sa dali prena−
sledovať Nemcov, stretli sa s mojou
mamou a tá im povedala, že sme išli
pre ranených partizánov a onedlho za
nami išla uvedená skupina Nemcov.
Dobre, že sa to takto skončilo, preto−
že u ranených partizánov nebola oso−
bitná ochrana a partizánska skupina
bola ďaleko. Nemci ani nemali chuť
bojovať, chceli sa dostať k hraniciam.

Takto sa teda pre nás skončila voj−
na. Voloďa nás ešte z frontu prišiel
pozrieť a hovoril mi, že vo frontových
novinách bola správa o zajatí skupiny
sedemnástich Nemcov.

Na tomto mieste by som svoje spo−
mínanie ukončil. Snáď ešte dodám,
že som po tom všetkom zmenil svoj
zámer študovať chemické inžinierstvo.
Odišiel som študovať na Vysokú ško−
lu zemědělskú v Brne, kde som pro−
moval za lesného inžiniera.

Celý môj profesionálny život som
spojil s drevárskym priemyslom. Vý−
robné skúsenosti som získal v našom
najväčšom kombináte na spracova−
nie buka v Bučine, vo Zvolene (od
majstra po hlavného technológa).
Pracoval som v riadiacich funkciách
vo vývoji drevárskeho priemyslu a v
zahraničnom obchode s drevársky−
mi výrobkami v Bratislave. Pôsobil
som päť rokov ako expert OSN FAO
vo funkcii poradcu vlády v Ghane, zú−
častnil som sa misie OSN v Kongu a
posledné rody pred dôchodkom som
pôsobil v UNIDO vo Viedni. Počas
profesionálnej kariéry som navštívil
takmer všetky európske štáty, Kana−
du, USA a Japonsko.

Ing. Ján Janso

Brigádnické letá - 2. èas•
Pracovať na stavbe železničnej trate nebolo med lízať

ani pre zdatnejších chlapov, nieto pre 17− 18 ročné diev−
ča mojej telesnej konštrukcie. Leto v roku 1952 bolo mi−
moriadne horúce, najmä tam na Zemplíne. Náš brigád−
nický tábor mal číslo 014 a jeho sídlom bola dedinka
Ruskov pri Košiciach. Nachádzal sa priamo vedľa želez−
ničnej trate pod príkrym trávnatým svahom, na ktorom sa
pásli ovce, kozy a kravy dedinčanov. Našim bydliskom
bol drevený barak, ktorý sa térovou strechou takmer do−
týkal svahu. Okná boli pod úrovňou svahu a preto bolo v
ubikácii stále šero. To nám však nevadilo, aj tak sme sa
tam málo zdržiavali. Železničné koľaje z druhej strany
tábora boli celé dni „obsadené“ nákladnými vagónmi na−
loženými železnou rudou z Krivého Rogu. Vagóny puto−
vali sem a tam len v noci, čo sa nedalo nepočuť, hoci na
nespavosť si vtedy nikto z nás nesťažoval. Kus hrdzavo−
červenej rudy som si odtiaľ zobrala na pamiatku, na za
viac, ako polstoročie sa mi kdesi zapatrošila...

Podobná jedáleň ako v Trenčíne stála z druhej stra−
ny koľají, bližšie k dedine. Ak sme sa chceli dostať k
jedlu, museli sme prechádzať cez niekoľko párov koľají,
obchádzať vagóny alebo cez ne preliezať. Zázrak, že sa
po celý čas nikomu nič nestalo.

Veliteľom štábu− tak sa vtedy nazývalo vedenie bri−
gády− bol tiež študent, maturant z našej školy, len o rok−
dva starší od ostatných. Ale mal patričný rešpekt. On po
porade s vedúcim stavebného úseku zadeľoval práce
na budúci deň, on určoval nočné služby, lebo pokojný
spánok unavených brigádnikov musel byť strážený po
celú noc. Veliteľ udeľoval pochvaly za mimoriadne pra−
covné výsledky, ale udeľoval aj pokarhania, ak niekto
narušil táborový poriadok, či pracovnú disciplínu. Vstá−
vali sme zavčasu, aby sme stihli kus práce, kým začne
pripekať slnko východoslovenskej nížiny. Hygienická
očista sa konala v plechových válovoch v svahu pred
ubytovňou. Treba povedať, že nedostatkom vody sme
netrpeli, voda sem bola privádzaná pekne samospádom.
Potom rýchle cez koľaje do jedálne vypiť hrnček čiernej
kávy s marmeládovým chlebom a z výdajového okienka
prevziať ďalšie dva chleby− to ako na desiatu. A vonku
už čakalo nákladné auto, aby nás odviezlo na pracovis−
ko. Tam nás čakal majster, ktorý vydal brigádnikom krom−
páče a lopaty. Prázdne vozíky− hutníky− čakajú na provi−
zórnych koľajach od večera. Chlapci kopú zeminu, na−
hadzujú ju do hutníkov a my, dievčatá ich odvážame a
vysýpame na inom mieste. Vytvárame tak železničný
násyp budúcej Trate družby . Pri vykypovaní vozíkov
bolo treba dávať veľký pozor aby sa vozík nevykoľajil,
ale najmä aby nedošlo k úrazu. Bolo to na rovine, slnko
pripekalo a ani desiatu sme nemali možnosť zjesť v chlád−
ku. Ako sme sa čudovali my, neznalí situácie, keď si
partia počerných východniarov pracujúcich neďaleko nás
počas prestávky v tomto slnečnom hice založila vatru...

My sme túžobne čakali, kedy sa zjaví nákladné auto,
ktoré privezie druhú zmenu a nás odvezie do tábora,
aby sme sa mohli dochuti vyšpliechať v našej prírodnej
umyvárke a natiahnuť sa v polotmavej miestnosti na sla−
mený matrac na drevenej prični.

Obed? Že nám chutilo všetko, čo nám dali, netreba
ani hovoriť. A jedálny lístok býval veru viac, ako skrom−
ný. Bohatý býval len na zemiaky, tamojšie bandurky.

Tunajší brigádnický život nebola len samá práca. Pra−
covalo sa síce tvrdo, ale boli sme mladí, zdraví, všetci
sme sa poznali, veď sme boli z jednej školy. A tak sme
zažili aj množstvo veselých príhod, poznali sme spôsob
života v inom kraji a na to všetko dodnes spomíname. A
o tejto časti brigády zas nabudúce...

Alžbeta Cibulková
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Pán učiteľ Peter Šupelák učil
na Základnej škole v Starej Tu−
rej od r.1952. Bol rodák z Lubiny
– Hrnčiarového. Pochádzal z ma−
loroľníckej rodiny, bol najmladší
zo šiestich súrodencov. Vlastnú
rodinu nemal. Najbližší vzťah mal
k svojmu, o dva roky staršiemu,
bratovi Jurajovi. Skôr, než sa mu
naplnila jeho životná túžba stať
sa pedagógom, pracoval u fy. Mi−
chera na Starej Turej. Konečne
sa mu podarilo nastúpil na štú−
diá na Učiteľskú akadémiu v Bra−
tislave, ktoré ukončil v r. 1947.
Päť rokov trvala jeho prvá učiteľ−
ská zastávka na jednotriedke v
blízkych Podkozinciach. Peter
Šupelák s láskou, trpezlivosťou,
jemu typickou dobrotivosťou a
príkladným „otcovským“ vzťahom,
vedel si získať pozornosť, vedel

veľmi dobre naučiť a priviedol
takmer dve generácie svojich detí
k základom gramotnosti. V spo−
ločnosti svojich kolegov pôsobil
skôr utiahnutým dojmom, spieval
však rád svojim pekným hlasom.
Svoje učiteľovanie miloval a dá−
val do neho celé svoje srdce.
Takto na neho isto celoživotne
spomínajú jeho bývalí žiaci.
Okrem toho vo svojej rodine obe−
tavo doopatroval svojich starších
súrodencov. Koncom tohto roka
si pripomenieme päť rokov, ktoré
uplynuli od jeho úmrtia.

Peter Šupelák bol jedným z
prvých vzdelancov na lubinských
kopaniciach, ktorý sa začal sys−
tematicky venovať národopisu a
miestnej histórii. Aj vďaka svojim
rodičom, ktorí pri ťažbe staveb−
ného piesku na Nehvanci natra−

fili na archeologicky zaujímavé
predmety, vytvoril si trvalý vzťah
k historickým pamiatkam. Zachrá−
nil pre slovenské múzeá viaceré
vykopávky, popísal a zdokumen−
toval zvyšky stredovekého hrád−
ku na Setvákech skale. Pre
folklórny súbor Javorinka z
Miškech dedinky poskytol svoje
znotované starodávne piesne.
Poznatky z týchto svojich skúma−
ní spracoval do samizdatového
prevedenia, ktorého kópie veno−
val svojim blízkym a priateľom.
Mne sa dostali do rúk práce Za−
nášanie Moreny – Lubinská svat−
ba a Piesne spod Javoriny – 2.
časť. V oboch prácach o. i. v úvo−
de, zrejme z jeho srdečného vzťa−
hu k miestnej archeológii, venu−
je niekoľko listov práve tejto téme.
Dovoľte mi aspoň dvoma čriep−

kami načrieť do tejto rýdzej
histórie, ktorá zaujme iste
i nášho čitateľa.

„ ...Dr. Július Ethey, kto−
rý žil v Čachticiach, vypí−
sal z archívu v Budapešti
niektoré state, ktoré opiso−
vali niečo, nejaké udalosti
z nášho kraja. Od Dr. J.
Etheya to dostal Rudolf
Sušarský z Miškech De−
dinky a od neho som to
dostal ja, aby som to dal
preložiť. Z maďarčiny listi−
nu preložil ev. a. v. farár
M. Bibza a z latinčiny rím.
kat. dekan A. Ščepko.

V tejto listine je písané,
že k obrane Čachtického
hradu slúžili dve strážne
veže, jedna na staroturan−
skom cintoríne a druhá na
lubinských kopaniciach,
zvaná Starý hrad. Bola to
malá pevnosť na strmej
skale na kamenných mu−
rovaných základoch do
kruhu, od východu chráne−
ná hlbokou priekopou...
(viď obr.)

„... Už si nepamätám, v
ktorom roku prišla na pa−
mätné miesta Dr. Kraskov−
ská, pracovníčka Múzea v
Bratislave, ktorej som všet−
ky miesta ukázal a tak sa
mi zdá, že kamenné múry
na hrade i fotografovala.
Povedala, že prieskum tu−

najších pamiatok môže byť pre−
vedený neskôr, keď bude vzatý
do plánu, že toho majú veľa na
prieskum... V tom čase si prezrel
kameňolom i hrad na skale aj pra−
covník pamiatkového úradu, ro−
dák z Hrachovišťa, meno som za−
budol (mohol ním byť i Dr. Titus
Kolník – pozn. zost.), ktorý pove−
dal, že podnikne kroky na záchra−
nu hradu a uvidí, či sa to podarí.
Od toho času som sa s ním ne−
stretol...“

Peter Šupelák miloval a pozo−
rovával svoj rodný kraj, robil po
ňom časté prechádzky, potulky.
Isto i tieto pohnútky viedli ho k
spracovaniu poznatkov o minulej
dobe tohto okolia. Približujú nám
ešte i dnes to, čo neudržateľne
odchádza do zabudnutia, čo si my
súčasníci a aktéri tejto hektickej
doby ani neuvedomujeme. Žiaľ,
taká je pravda! Tieto odkazy osta−
nú nám tu ako dobré víno – čím
staršie, tým vzácnejšie. Šťastný je
ten národ, ktorý mal a má takých−
to pedagógov a má snahu ohod−
notiť si ich ušľachtilé úsilie!

Tento príspevok si nekládol za
cieľ napísať životopisný článok a
ani vymenovať všetky snaženia
a aktivity nášho pána učiteľa.
Chcel iba rámcovo upozorniť na
skromnú a zároveň i veľkú prácu
tohto pedagóga − ľudomila, ktorý
popri svojom svedomitom prístu−
pe k učiteľskému poslaniu, zma−
povával históriu a ľud svojho oko−
lia. Všetko nasvedčuje tomu, že
tak konal so svojím veľkým uči−
teľským srdcom.

PS: Napísal som historikovi Dr.
Titusovi Kolníkovi do Nitry. Od−
povedal, že vec postúpil kolegom,
ktorí sa týmto problémom venu−
jú. Podľa možností sľúbili, že od−
povedia. Dr. Kolník sa venuje
dejinám staroveku.

Použitá literatúra: Časopis In−
formátor (Lubina), október 2003,
str. 6., Samizdaty Petra Šupelá−
ka, Korešpodencia s Dr. Titusom
Kolníkom,

Príloha: Škica pôdorysu hra−
du podľa P. Šupeláka.

Autor článku ďakuje manže−
lom Darine a Vladimírovi Šidlov−
com za poskytnuté informácie.
Zostavil: Ing. Gustáv Rumánek

Motto: Kto nezabúda na svoju históriu, toho história nezabudne.

PETER ŠUPELÁK
25. 10. 1919 Lubina – 15. 10. 2003 Lubina. Učiteľ, amatérsky archeológ, národopisný pracovník.
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Dňa 10. 4. 2008 ZSŠE Stará Turá v
spolupráci s Krajským centrom voľného
času Trenčín usporiadali krajské kolo stre−
doškolskej odbornej činnosti. V jubilejnom
30–tom ročníku medzi študentmi obľúbe−
nej a populárnej „sočky“ súťažilo v každom
zo 17 odborov 6 prác, ktoré sa umiestnili

na 1. a 2. mieste v regionálnych kolách
SOČ v regiónoch Považská Bystrica, Prie−
vidza a Trenčín. V trenčianskom regióne
súťažili žiaci stredných škôl z miest Tren−
čín, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá,
Myjava, Brezová pod Bradlom.

Z regionálneho kola do
krajského postúpili študenti
ZSŠE:

Odbor č.1 – Informatika:
Martin Holkovič, René Kysel
– „Listen Pattern Dialog Sys−
tem“

Šimon Horna – „Mimozem−
šťan − komunikačný program“

Odbor č.11 − Elektrotech−
nika, elektronika a energetika

Matúš Gálik – „Mixážny
pult“ – postup do celosloven−
ského kola SOČ

Radoslav Sládek – „Domáce kino 2+1“
Odbor č.14− Tvorba učebných pomô−

cok, didaktické technológie
Michal Dúbravka – „Učebnica technic−

kého vybavenia počítačov“
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v

DK Javorina sa zúčastnili aj Ing. Jozef
Habánik PhD., štátny tajomník Ministerstva
školstva SR, MUDr. Pavol Sedláček, MPH,
predseda TSK, PhDr. Miroslav Holček,
prednosta Krajského školského úradu
Trenčín, PaedDr. Jozef Božik, podpredse−

da TSK, Mgr. Katarína Duchová, vedúca
odb. školstva TSK, Mgr. Peter Bulík, pred−
seda komisie školstva TSK, Ing, Anna
Halinárova, primátorka Starej Turej a ďalší
hostia. Vo svojich príhovoroch ocenili kva−
litu súťažných prác SOČ−ky, úsilie študen−
tov pri získavaní nadštandardných vedo−

mostí a schopnosť ich prezentovania.
Okrem študentov ocenili aj organizá−
ciu KK SOČ, ktoré sa už viac ako 10
rokov uskutočňuje v Starej Turej a
tiež dlhoročných členov komisií SOČ.
Do celoslovenského kola postúpil zo
ZSŠE Stará Turá Matúš Gálik s prá−
cou „Mixážny pult“. Veríme, že bude
dobre reprezentovať našu školu, re−
gión i TSK.

PREZENTÁCIA NA VÝSTAVE
ZSŠE Stará Turá sa zúčastnila

v dňoch 17. – 19. 4. 2008 16. roční−
ka predajnej výstavy MLADÝ TVOR−
CA na výstavisku Agrokomplex Nit−

ra. Z našej oblasti Trenčiansky samospráv−
ny kraj a svoje školy prezentovali študenti
ZSŠ Brezová pod Bradlom, ZSŠ Myjava,
ZSŠOaS Nové Mesto nad Váhom a ZSŠE
Stará Turá.

Hlavným organizátorom výstavy je Mi−
nisterstvo hospodárstva SR a Združenie
pre rozvoj stredoškolského odborného
vzdelávania. Na tejto výstave ide o pre−
zentáciu výrobkov a zručnosti študentov
stredných odborných škôl. Súčasťou pod−
ujatia je bohatý sprievodný program, via−
ceré ukážky zručností a súťaže, módne
prehliadky a záujmová činnosť žiakov.
ZSŠE sa úspešne prezentovala prácami
žiakov 4. ročníka odboru elektrotechnika a
počítačom riadenými minirobotmi zo sta−
vebnice LegoRoboLab, s ktorými žiaci pra−
cujú v rámci krúžkovej činnosti vo voľnom
čase v internáte ZSŠE. Pozornosť upútali
najmä pes strážiaci poklad a golfista, ktorý
odpáli len loptičku určenej farby. Študenti
svoje výrobky dokázali úspešne prezento−
vať, zaujali nielen najmladších návštevní−
kov, ktorí považovali roboty za zaujímavé
a žiadané hračky, ale aj skutočných od−
borníkov. S veľkým záujmom si prezrel ex−
ponáty v stánku ZSŠE aj generálny riadi−
teľ firmy OSRAM Slovakia, a. s. Ing. Alois
Müllauer. Po besede so žiakmi a riadite−
ľom ZSŠE Stará Turá Ing. Duroškom po−
núkol žiakom možnosť zamestnania vo fir−
me OSRAM a spoluprácu firmy so ZSŠE
Stará Turá. Stánok ZSŠE Stará Turá nav−
štívili aj ďalší vzácni hostia – medzi inými
predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček,
MPH, Mgr. Katarína Duchová, vedúca odb.
školstva TSK s doprovodom.

ZSŠE

ZSŠE Stará Turá informuje

Krajské kolo SOÈ úspešné
ODBORÁRSKE OKIENKO

ZZO OZ KOVO pri CHIRANA−PREMA Stará Turá organi−
zovala aj vlani STRETNUTIE DÔCHODCOV v dňoch, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 23., 24., a 25.10.2007.

Dňa 23.10.2007 boli pozvaní dôchodcovia zo spoločnosti
CHIRANA T. Injecta (bývalý cech IV. a VI.).

Dňa 24.10.2007 zo spoločností SENSUS METERING SYS−
TEMS (Vodomery), CHIRANA T. Náradie (Nástrojáreň), CHI−
RASYS (Výpočtové stredisko), dôchodcovia z administratívy a
z prevádzky JASEK Nové Mesto nad Váhom.

Dňa 25.10.2007 dôchodcovia zo spoločností ELSTER (Ply−
nomery) a PREMATLAK (Tlakomery).

Celkove bolo pozvaných 627 dôchodcov. Účasť pozvaných
bola viac ako 50%−ná, každý zúčastnený okrem chutného obe−
du dostal aj darček, ktorý je prichystaný aj pre tých, čo sa stret−
nutia či už zo zdravotných alebo osobných dôvodov nemohli
zúčastniť.

A tak Vás aj touto formou chceme vyzvať, aby ste si nevy−
zdvihnutý darček prišli prevziať na sekretariát – v areáli CHIRA−
NY, v budove SPOLDOMu osobne alebo prostredníctvom Vám
blízkej osoby.

Je máj, jeden z najkrajších mesiacov v roku a tak už myslí−
me na leto a s ním aj neodmysliteľné organizovanie obľúbe−
ných 1−dňových zájazdov pre našich dôchodcov.

25.6.2008 − (streda) poznávací zájazd, presná trasa bude
určená v priebehu mesiaca. Podnety na konkrétne miesto v
okolí cca 150 km radi uvítame. Odchod autobusu: o 6.30 hod.
spred administratívnej budovy CHIRANY

2.7.2008 − (streda) VEĽKÝ MEDER − termálne kúpalisko.
Odchod autobusu: o 7.00 hod. spred administratívnej budovy
CHIRANY

23.7.2008 − (streda) DUNAJSKÁ STREDA − termálne kúpa−
lisko. Odchod autobusu: o 7.00 hod. spred administratívnej
budovy CHIRANY.                                         ZZO OZ KOVO

Firma FLAMEART Vrbovce
hľadá technika na starostlivosť o strojné za−

riadenie do jednozmennej prevádzky. Základný
plat 140 Sk/hodina v čistom. Cestovné i vlast−
ným autom preplácame. Tel. č. 034/62 831 61

Firma Miroslav Duga − Flameart
hľadá brigádnikov pri výrobe sviečok na ran−

nú a poobednú smenu a v sobotu. Možnosť ná−
stupu od 7.4.2008.

Záujemci, hláste sa na  tel. č. 034/62 831 61

Z denníka MsP
 Dňa 23.3.2008 bol v popoludňajších hodinách na MsP pri−

jatý telefonický oznam, že v jednom z bytov sa odohráva hlasitá
hádka. Privolaná hliadka MsP na mieste zistila že M. B. sa slov−
ne vyhráža svojej matke a sestre a tiež došlo k ich fyzickému
napadnutiu. Celá vec bola postúpená k doriešeniu na OO PZ.

 Dňa 2.4.2008 sa v dopoludňajších hodinách stretol
J. G. z Lučenca s hliadkou MsP v priebehu niekoľkých
minút až dvakrát. Najprv sa dopustil priestupku v do−
prave, za čo mu bola uložená bloková pokuta vo výške
300 Sk. O pár minút na to bol tou istou hliadkou zadrža−
ný pri výkone nedovoleného podomového predaja za
čo si vyslúžil ďalšu pokutu vo výške 700 Sk. Ďalší pre−
daj mu hliadka zakázala a menovaného vyzvala opustiť
intravilán nášho mesta.

 Dňa 12.4.2008 bol vo večerných hodinách na MsP prijatý
tel. oznam, že sa na ulici odohráva hlasitá hádka dvoch mladí−
kov. Oznam bol preverený a na mieste bolo zistené, že J. B. zo
Starej Turej a H. J. z Dubnice n/V sa pohádali pre peniaze a
tento spor riešia na verejnom priestranstve. Oboch menovaných
privolaná hliadka ukľudnila a vysvetlila im nevhodnosť svojho
správania. Po dohovore mladíci v tichosti odišli.                  MsP
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Homeopatia vychádza zo zásady „Si−
milia similibus curantur“, čo znamená „po−
dobné sa lieči podobným“. Nemoc sa lieči
rovnakými prostriedkami, ktoré spôsobujú
pri ich požití zdravým človekom podob−
né prejavy choroby ako u chorého člo−
veka. Napríklad chinin sa používa pri lieč−
be malárie. Pri užití určitého množstva
zdravou osobou spôsobuje horúčku. Ho−
rúčka je jeden zo symptómov, ktorým sa
prejavuje toto onemocnenie. Zvýšenie
teploty aktivuje obranný systém tela, ktorý
takto reaguje na chorobu.

Filozofia liečby „podobné liečiť podob−
ným“ bola známa už Hippokratovi a jeho
žiakom. V období renesancie toto uče−
nie šíril švajčiarsky lekárnik známy pod
menom Paracelsus.

Najväčší pokrok v tejto liečebnej me−
tóde urobil pred viac ako dvesto rokmi
nemecký lekár Samuel Hahnemann.
Prakticky overil aj spomínaný mechaniz−
mus pôsobenia chininu pri malárii.

Homeopatické prípravky sa vyrábajú
podľa presných návodov homeopatické−
ho liekopisu z rastlinných, živočíšných a
minerálnych základných látok. Metóda je
založená na potenciovaní (zosilňovaní)
prípravkov. Zosilňovanie znamená riede−
nie základných látok pri ich intenzívnom
mechanickom pohybe. Zaujímavé je chá−
panie pojmu „potenciovanie“, čo zname−
ná v homeopatii, že čím sa základná lát−
ka viac riedi, tým je liečebný účinok sil−
nejší.

Základný materiál rastlinného a živo−
číšného pôvodu určený na výrobu ho−
meopatických prípravkov sa jemne po−
seká a premieša so 70 %−ným alkoho−
lom. Zmesi sa nechajú vyluhovať niekoľ−
ko dní až týždňov za občasného mecha−
nického pohybu. Potom sa vyluhovaná
zmes prefiltruje, materiál ktorý ostal na
filtri sa vylisuje a vylisovaná kvapalina
sa pridá k filtrátu. Filtrát sa označuje ako
materská tinktúra.

Na ďalšie riedenie materskej tinktúry
sa používa asi 40%−ný alkohol alebo des−
tilovaná voda. Pri riedení sa najčastejšie
používa decimálna (desatinná) stupnica
s faktorom riedenie 1:10 označovaná in−
dexom D, alebo centizimálna (stotinná)
stupnica s faktorom riedenie 1:100 ozna−
čovaná indexom C. V niektorých prípa−
doch sa používajú aj iné stupnice.

Číslo pred alebo za indexom D a C
znamená počet riedení. Napríklad index
D1 znamená, že na 1 diel materskej tink−
túry sa pridá 9 dielov zrieďovacej sub−
stancie. Index D2 znamená, že na 1 diel
roztoku D1 sa pridá 9 dielov zrieďovacej
substancie, čiže zriedenie materskej tink−
túra je už 1:100. Týmto postupom sa
môžeme dostať až k extrémne vysokým
hodnotám riedenia.

Pri centizimálnom riedení sa pri inde−
xe C1 na 1 diel materskej tinktúry pridá
99 dielov zrieďovacej substancie, čiže
zriedenie materskej tinktúry bude 1:100.
Pri indexe C2 sa na 1 diel roztoku C1
pridá 99 dielov zrieďovacej substancie,
čiže zriedenie materskej tinktúra bude už
1:10 000. Pri indexe C3 sa na 1 diel roz−

toku C2 pridá 99 dielov zrieďovacej sub−
stancie, čiže zriedenie materskej tinktúry
bude už 1:1 000 000. Podobne ako v
predchádzajúcom desatinnom riedení sa
môžeme dostať k extrémne vysokým hod−
notám riedenia. Základnou podmienkou
pri výrobe roztokov je po každom riedení
zabezpečiť intenzívny mechanický pohyb.

Pri výrobe prípravkov na báze masti
sa riedenie robí rovnakým spôsobom. Na
tento účel sa používa najmä biela vaze−
lína, lanolín, žltá vazelína ale aj bravčo−
vá masť.

Základné látky na báze minerálov sa
jemne rozotrú a na požadovanú koncen−
tráciu sa riedia mliečnym cukrom.

Pred liečbou homeopati zhodnotia pa−
cienta po telesnej aj duševnej stránke.
Patria sem telesné danosti, anamnéza
všetkých problémov telesného zdravia,
životné prostredie pacienta, zhodnotenie
osobnosti, životné udalosti a organizá−
cia života.

Na základe zistených údajov určí ho−
meopat liečebný postup.

K podporným činnostiam pri liečbe ho−
meopatickými prípravkami patrí tiež raci−
onálna výživa, zlepšenie životného
prostredia, zvládanie stresu, zvýšenie
telesnej kondície a duševná vyrovnanosť.

Výroba homeopatických prípravkov a
liečba patria do rúk odborníkov. Litera−
túra však uvádza aj možnosti homeopa−
tickej samoliečby. Pacient by mal zhod−
notiť svoje telesné a duševné zdravie a
dodržiavať dávkovanie prípravkov v me−
dziach bežnej praxe. Pri akútnom ocho−
rení sa užíva v priemere 5 kvapiek prí−
pravku na jedno použitie, pri chronickom
ochorení asi 10 kvapiek a pri rekonva−
lescencii asi 15 kvapiek.

Napríklad pri určitom type migrény sa
užíva roztok kamennej soli riedenej na
koncentráciu C6 každých 15 minút, naj−
viac 10 dávok; pri očných ochoreniach
oxid kremičitý riedený na C , 4−krát den−
ne; pri sennej nádche kuchynská cibuľa
alebo očianka lekárska riedené na C6,
najviac 10 dávok; pri krčových žilách
poniklec lúčny riedený na C30, 2−krát
denne počas 7 dní; pri tráviacich ťažkos−
tiach drevné uhlie riedené na C30, kaž−
dých 10 minút, najviac 7 dávok. Pri tom−
to ochorení sa užíva aj strychninovník
indický a poniklec lúčny riedený na C6,
každých 10−15 minút, najviac 7 dávok;
pri miernych ekzémoch arzenopyrit ale−
bo síra riedené na C6, 4−krát denne po−
čas 7 dní.

Vhodnosť homeopatickej liečby je čas−
to diskutovaná v odborných kruhoch, ale
aj v laickej verejnosti. Zástancovia argu−
mentujú tým, že je to liečebná metóda,
ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky, nie
je kontraindikovaná, pri vhodnom riede−
ní môže pôsobiť na hypo a hyperfunkcie
orgánov a ekonomicky je výhodná.

Odporcovia zase argumentujú, že
takto zriedené látky nemajú vlastne žiad−
ny liečebný účinok.

Objektívne zhodnotenie tejto liečeb−
nej metódy nám ukáže budúcnosť.

J.L.

Prírodné terapie v medicíne − homeopatia STAROTURIANSKE KROJE
Vždy keď počujem toto slovo, vynorí sa mi pred oča−

mi moja rodná Morava, ľudové tradície a krásne farebné
moravské kroje. Ľudia si ich doteraz obliekajú pri rôz−
nych slávnostných príležitostiach a to nie len pri nábo−
ženských. Mnohí ich nosia pri rodinných oslavách, v ľu−
dových reštauráciách pri obsluhe alebo pri vítaní osob−
ností vo svojich dedinách či mestách. Keď som prišla
bývať do Starej Turej, počula som o súboroch, kde sa

kroje doteraz používajú. Medzi ľuďmi sa o nich však
málo vie. Deti, mládež, ale i dospelí ho poznávajú už len
z múzea. Až po veľa rokoch som počula vyhlásiť v kato−
líckom kostole pána farára Mariána Díreša, že by bolo
slávnostné prísť na hody, na sviatok Nanebovzatia Pan−
ny Márie, v krojoch. Hovoril žartom: „Miništranti síce tvr−
dia, že v Starej Turej žiadne kroje nie sú, ale verím, že
sa nejaké nájdu“. Aby sa toto uskutočnilo, musela som s
pomocou pani Lužnej zháňať, kde sa dalo. Pomohla nám
pani učiteľka Elena Ondrášiková z Mestského múzea a
zo súboru Turanček Zuzka Pilátová. Za požičanie muž−
ských krojov sme vďační pánovi Haruštiakovi z Miškech
Dedinky. To, že sa našlo už v tomto roku na Veľkú noc
oblečených v krojoch viac nadšencov, ďakujem mladým
a deťom ale aj tým nemenovaným, ktorí nám poskytli
niektoré diely z vlastných krojov. Z mužských sa nedalo
zohnať skoro nič. Bola tu päťdesiatročná pauza. Za tieto

roky sa veľa zničilo
a po povalách sa
našlo veľmi málo.
Pri tomto všetkom
som si spomenula
na spisovateľku
Kristínu Royovú,
keď vo svojich po−
viedkach písala:
„Do chrámu si aj tí
najchudobnejší ľu−
dia obliekali to naj−
lepšie a najsláv−
nostnejšie, čo
mali“. Bola by som
veľmi rada, keby sa

v tejto tradícii pokračovalo a našlo sa čím viac nadšen−
cov, aby nezaniklo to krásne ľudové a nezabúdalo sa v
našom meste na to, čo si v minulosti slovenský ľud vážil.
Je to úcta k predkom a láska k tomuto krásnemu kraju
pod Javorinou. Priala by som si a verím, že i mnohí z
Vás si želajú, aby v tomto pokračovali hlavne naše deti
a Slovensko, aj keď jeden z najmenších štátov v Eu−
rópe, sa zviditeľňovalo a aby nezanikli tieto krásne ľudo−
vé tradície.                                          Jitka Durcová
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Tri družstvá už ukončili svoju púť v
majstrovstvách OHK − Západ, štyri majú
ešte odohrať niekoľko stretnutí.

Všetky tri si však zabezpečili účasť vo
finále Majstrovstiev Slovenska. Srdečne
pozývame priaznivcov na finále starších
mini v dňoch 2.−4.5. 2008 do haly v Starej
Turej.

 Mladšie žiačky pocestujú v dňoch 8.−
11.5.2008 do Košíc a mladšie mini odo−
hrali svoj finálový turnaj tiež v Starej Turej
po uzávierke novín 25.−27.4.2008.

V piatok 14.3.2008 vyhrali svoje maj−
strovské stretnutia mladšie mini. Doma sa
stretli v derby s Myjavou, nad ktorou hlad−
ko zvíťazili 75:23 a 70:27.

Na dôležitý šiesty majstrovský turnaj
odcestovali staršie mini do Trnavy. Čakal
sa tuhý boj o prvé miesto s Lúkami Bratisla−
va a tým aj o usporiadanie záverečného
siedmeho finálového turnaja. Naše hráčky
výbornou obranou, kolektívnou hrou v úto−
ku nenechali nič na náhodu a celkom pre−
svedčivo vyhrali nad svojim súperom Lúka−
mi Bratislava 47:29. V druhom stretnutí si
ľahko poradili so Sláviou Trnava 60:24.

Veľká noc v Prahe = 3 medaily
Basketbalistky sa opäť vybrali v dňoch

20.−24.3.2008 cez Veľkonočné sviatky na
11. ročník EASTER EURO CUP−u do Pra−
hy. Štartovalo na ňom celkom 142 druž−
stiev dievčat a chlapcov z celej Európy.

Staršie mini začali víťazstvom nad Ber−
línom sel. 2 66:30, ďalej vyhrali nad Ml.
Boleslavou 111:7, Spartou Praha 90:10,
Valmeirou z Lotyšska 64:28, Lipníkom n.
B. 58:24. Vo finále prehrali s domácou Slo−
vankou Praha 36:49.

Mladšie žiačky dosiahli tieto výsledky:
BC Wroclaw (Poľsko) 52:45, Žďár n.S.
37:20, Berlín sel.2 82:12, Aluksne 69:12,
Berlín sel.1 50:45, a vo finále tiež prehrali
s domácou Slovankou Praha 44:53.

Staršie žiačky hrali v kategórii junioriek
a tiež si viedli veľmi dobre. Vyhrali tri stret−
nutia s Daugauvpils (Lotyšsko) 65:31, Ro−
smalen (Holandsko) 51:34, Budapešť (Ma−
ďarsko) 57:28, Aluksne (Lotyšsko) 22:19.
Prehrali s domácou Slovankou 51:54 a
Nitrou 29:44.

Záver − staršie mini a ml. žiačky získali
strieborné medaily, st. žiačky bronzové
medaily a všetci účastníci kopec krásnych
spomienok na úspešný turnaj a pobyt v
Prahe.

VEĽKÁ NOC V STAREJ TUREJ
Najmladšie basketbalistky roč. nar.

1998 a ml. sa stretli počas Veľkonočných
sviatkov v dňoch 21.−23.3.2008 v Starej
Turej z rovesníčkami z Kroměříža /kde štar−
tovali aj staršie dievčatá/ a z Košíc. Naj−
skôr zohrali turnaj pätiek z ktorého sa vy−
kryštalizovali na čele tri družstvá s rovna−
kým počtom bodov. Zo vzájomných stret−

nutí vyšlo najlepšie družstvo Kroměříža 2,
pred Starou Turou 2, Kroměřížom 1, na
ďalších miestach sa umiestnili Stará Turá
1, Košice 2 a Košice 1.

V turnaji družstiev bol prvý Kroměříž
pred Starou Turou a Košicami.

Na sobotu a nedeľu 29.−30.3.2008 budú
chcieť družstvá MBK čo najrýchlejšie za−
budnúť. Jedine mladšie žiačky „B“ si doká−
zali v domácom prostredí poradiť s druž−
stvom Trnavy, keď vyhrali 80:73 a 80:48.
U družstiev starších žiačok a mladších žia−
čok „A“ sa dostavil totálny útlm po úspeš−
nom účinkovaní na Veľkonočnom turnaji v
Prahe. Mladšie žiačky prehrali v Bratisla−
ve s Lúkami 40:61 a 38:72. Ešte horšie
dopadli staršie žiačky, ktoré v nekomplet−
nom zložení narazili na mimoriadne dispo−
novaného súpera v Šamoríne a prehrali
33:81 a 28:111. V Šamoríne sa tiež pred−
stavila prípravka, ale proti vyspelejšiemu
družstvu (roč. nar. 1997) nemali veľké šan−
ce. Každá skúsenosť však je dobrá a tak i
prehry v týchto stretnutiach 13:82 a 11:66
až tak nebolia.

Vcelku jasne postúpili do finále Maj−
strovstiev Slovenska staršie mini roč. nar.
1996, keď v sezóne prehrali v majstrov−
ských stretnutiach len dva razy.

V záverečnom finálovom turnaji v OHK−
Z v sobotu 5.4.2008 zvládli obidve stretnu−
tia v plnom nasadení a podporené dobrou
diváckou kulisou v domácom prostredí.
Vyplatilo sa to, lebo vyhrali s Trnavou 75:26
a s Lúkami Bratislava 47:31. Pri obhajobe
titulu z Košíc z minulej sezóny budú po−
dobnú divácku podporu potrebovať aj 2.−
4.5.2008 na domácej palubovke.

Juniorky v silno kombinovanej zostave,
ovplyvnenej chorobami a zraneniami pre−
hrali v Nitre hladko 67:28.

Na finálový turnaj majstrovstiev Sloven−
ska sa prebojovali po mladších žiačkach a
starších mini aj mladšie mini. (Odohrali ho
už v termíne 25−27.4.2008 v Starej Turej
po uzávierke novín).

No v generálke na finále si urobili v Nitre
riadnu blamáž a neboli s posledným druž−
stvom súťaže ďaleko od prehry. Taký prí−
stup a s tým spojený výkon by vo finále
stačil možno na posledné miesto. Ašpirá−
cie družstva po celú sezónu boli a sú však
podstatne vyššie.

Oblastnú súťaž vyhrali bez prehry.
Slávia Nitra − MBK Stará Turá 25:54 a

29:36 !!!
Staršie žiačky sa držali dobre v Brati−

slave. Na Lúkach si prekvapujúco uchmatli
jedno víťazstvo, čím si upevnili pekné štvr−
té miesto v Oblastnej súťaži. V druhom
stretnutí už nestačili zo silami a prehrali.

Lúky Bratislava − MBK Stará Turá 37:58
a 80:46.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Pozvánka na finále MS v basketbale

Centrum voľného času Stará Turá pozýva staroturiansku verejnosť
v nedeľu 25. 5. 2008 na Námestie slobody v Starej Turej, kde sa usku−

toční II. ročník aktivity

POHYB – MOJE HOBBY.
Od 14.00 hod tu môžete zhliadnuť exhibičné vystúpenia škôl, rôznych

tanečných skupín a športových klubov, ktoré pracujú v Starej Turej.

Zachráňme bývalý obecný dom
Vážení obyvatelia mesta Stará Turá, rodáci!
Obraciam sa na Vás s výzvou na záchranu tejto významnej

kultúrno – historickej pamiatky, jednej z mála, ktoré máme v
našom meste!

Verím, že mnohí z Vás nepoznajú históriu tejto budovy. Tí
starší si ju pamätajú pod názvami „Angora“ alebo „Matras“. Dom
bol postavený začiatkom 18. storočia. Najskôr tu boli kasárne a
bola tu umiestnená pohraničná stráž. V roku 1715 tu bol zria−
dený úrad, tzv. filiálka novomestského tridsiatkového úradu, ktorá
vyberala mýto z 1/30 prevážaného tovaru.

V roku 1772 – 1773 tu bola vojenská nemocnica. Keďže už
v roku 1772 správa obce zakúpila túto budovu, po zrušení ne−
mocnice a stavebných úpravách tu bol zriadený Obecný dom.
Odvtedy sa datuje slávna história tohto domu, teda zhruba 173
rokov, až do roku 1945. Pamätá si všetko, cez prebiehajúcu
maďarizáciu, slávny rok 1848, prvú i druhú svetovú vojnu. Tre−
ba spomenúť, že v roku 1889 v jednej miestnosti bola zriadená
Prvá družstevná sporiteľňa.

Od roku 1949 sa v budove spracovávala vlna z angorských
zajacov (odtiaľ názov „Angora“) a neskôr sa vyrábala vata.
Posledným užívateľom bola Chirana n.p.

Objekt bývalého Obecného domu bol 13. augusta 1985 vy−
hlásený za kultúrnu pamiatku. V roku 1995 bola z fondu PRO
SLOVAKIA rekonštruovaná strecha v hodnote 3 mil. Sk. Od−
vtedy sa nikto z kompetentných o túto pamiatku nestaral. Niekto−
rým občanom nášho mesta nebol osud tejto budovy ľahostajný
a preto chodili na MsÚ upozorňovať a prosiť o záchranu tejto
pamiatky. No na ich prosby a žiadosti nikto nebral ohľad. Tristo
rokov vedeli Obecný úrad naši predkovia ochrániť a dnes, za
pár rokov MsÚ nebol ochotný nič urobiť pre jeho záchranu.
Neobstojí výhovorka, že neboli financie. Na opravu sa mohlo
čerpať z eurofondov. Avšak o niečo sa predsa len postarali,
zariadili, aby sa budova dostala do súkromných rúk. Iba 400
000,− Sk stačilo spoločnosti PreVak , aby túto budovu získali!

Hádam najponižujúcejšie pre občanov a roduverných bolo,
keď exprimátor na svojom mítingu pred voľbami predstavoval,
čo s touto budovou zamýšľajú noví majitelia.

Bolo priam drzé a ponižujúce, keď najvyšší predstaviteľ mesta
predvádzal likvidáciu kultúrnej pamiatky! Vyznievalo to tak, akoby
bol členom firmy PreVak!

Je alarmujúce, ak historickú pamiatku, životne dôležitú pre
históriu Starej Turej, likviduje takýto predstaviteľ mesta, ktorý ju
má chrániť!

Kedy bola táto kultúrna pamiatka vyňatá z ochrany pamiat−
kového úradu? Kto sa o to postaral? Dozvieme sa to?

Vzhľadom na súčasnú situáciu treba začať urýchlene konať.
Mesto by malo vstúpiť do jednania s firmou PreVak o vrátení
tejto budovy mestu, teda občanom mesta, ktorým táto budova
oprávnene patrí.

Veď ako sa v budúcnosti pozrieme do očí našim deťom,
vnukom a pravnukom, keď nič neurobíme pre záchranu tejto
historickej pamiatky?

V priestoroch Obecného domu môže byť zriadené múzeum,
knižnica a pod. A peniaze na rekonštrukciu? Mohli sa čerpať
prostriedky z eurofondov a z peňazí, ktoré mesto získalo preda−
jom majetkov mesta za posledných 12 rokov. Kde skončili, do−
zvieme sa to? A čo na záver?

Článok o Obecnom dome som písal v zmierlivom a ústreto−
vom tóne vzhľadom k tomu, že v tomto prípade sa občania ocitli
ako štatisti, nikto sa nepýtal na ich názor, tak som si dovolil
ozvať sa za Vás všetkých.

Myslím si, že o týchto veciach by mali písať články zamest−
nanci a poslanci MsÚ, aby nás presvedčili, že majú záujem
slúžiť občanom, že majú záujem pre nás všetkých chrániť kul−
túrno – historické pamiatky.

Bohužiaľ, garde je zatiaľ obrátené, ostáva mi však veriť, že
si uvedomia svoje poslanie, ktoré im vyplýva z ich funkcií, že si
uvedomia svoju povinnosť slúžiť občanom a mestu, že neosta−
ne len pri sľuboch, ale sa to prejaví v ich činoch. A v tom im
prajem veľa zdaru.                                            Dušan Prachár

Výzva k záchrane bývalého obecného domu bola písaná v
polovici septembra 2007, redakčná rada rozhodla – má na to
právo− príspevok nezverejniť. Primátorka mesta na základe prí−
sľubu na verejnom zhromaždení občanov rozhodla o jeho zve−
rejnení.                                                                             r.r.
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Vo štvrtok 10. 4. 2008 navštívila CVČ Sta−
rá Turá víťazka súťaže Hľadá sa supermo−
delka − Ivana Honzová. Čakalo ju tu vyše
tridsať dievčat a jeden chlapec, s ktorými sa
Ivanka takmer 2 hodiny rozprávala o mode−
lingu, o cestovaní a o súťaži, ktorú vyhrala.
Deti si pripravili na mladú modelku veľa otá−
zok a je treba podotknúť, že sa pýtali takmer
na všetko. Preberali sa tu jazykové znalos−
ti, kilá ale aj peniaze. Nezostalo však len
pri rozprávaní. Deti si skúšali chôdzu, mohli
ohodnotiť umelecké fotky a „book“ Ivanky a

došlo i na fotenie a rozdávanie autogramov.
Pre deti bolo stretnutie s modelkou prí−

jemným zážitkom. Zistili, že modelka nemu−
sí byť vždy extravagantná, vymaľovaná a vy−
obliekaná dáma, ale že to môže byť celkom
obyčajné super dievča, ktoré musí chodiť do
školy a má rovnaké starosti i radosti, ako
majú všetky dievčatá. Touto cestou chcem
ešte raz poďakovať Ivanke Honzovej za ocho−
tu a čas, a tiež Kristínke Kotrasovej za
sprostredkovanie celej akcie.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Beauty deò s Ivou Honzovou O dvoch najvzácnejších daroch
(rozprávka pre mamy)

Bolo−nebolo, bol raz jeden domček, v kto−
rom prebýval párik škrečkov. Veľmi sa ľúbili, a
tak sa niet čo čudovať, že onedlho sa ich ro−
dinka rozrástla o 3 malé škrečky. Mamina
škrečková bola veľmi pyšná a šťastná a o svoje
potomstvo sa príkladne starala. No tato škre−
čok nebol vôbec spokojný a jeho žiarlivosť a
možno aj iné zvieracie pudy vyvrcholili nako−
niec tým, že dve zo svojich detí ... utýral k
smrti. Mama škrečková bola zúfalá, zúrila a
svojho partnera už nikdy do domčeka, kde
zostalo posledné jej mláďa, nepustila. Stráži−
la svojho syna vo dne v noci. Vyberala mu to
najlepšie z jedál, dávala mu všetku svoju lás−
ku a starostlivosť.

Išiel čas a zo škrečka bábätká sa stal škre−
čok mládenec. Bol veľmi čulý a už mu nesta−
čil len domček, v ktorom sa narodil a v ktorom
rástol. Chcel ísť von, chcel objavovať svet. Na−
razil však na prekážku – na svoju starostlivú
mamu. Tá mu nedovolila vzdialiť sa ani len na
krok. A keď sa mladému škrečkovi predsa len
podarilo ujsť, už ho mama ťahala k sebe. Brá−
nil sa, ako len vedel, no mama škrečková bola
vytrvalá. Raz ho dotiahla za nohu, raz za
chvost, no vždy to skončilo rovnako − mladý
škrečok skončil v malom domčeku zahrabaný
v pilinách a s mamou za krkom.

A zasa išiel deň za dňom a mladý škrečok
bol čoraz menej a menej usilovný a čoraz me−
nej a menej hľadal možnosti k úniku. Ležal v
domčeku, z času načas sa najedol, z času
načas sa nervózne ohnal po mame a väčši−
nou spal. A mama škrečková? Spokojne leža−
la pri synovi a striehla na jeho bezpečnosť a
pohodlie.

A to je koniec rozprávky.
Že je to koniec nerozprávkový?
Možno. Opísala som vám príbeh rodinky

škrečkov z nášho zoo kútika v centre voľného
času, kde sme spolu s deťmi sledovali životné
osudy týchto malých tvorov.

Že vám to niečo pripomína?
Podobnosť je čisto náhodná.
Milé mamy, mamičky a maminy, nebudem

nám k nášmu spoločnému sviatku želať veľa
zdravia, nebudem nám ďakovať za to, čo všetko
robíme pre naše deti. Poprajem nám iba veľa
múdrosti, odvahy a vnútornej sily k tomu, aby
sme k daru najcennejšiemu, ktorý sme už na−
šim deťom dali, a tým je život, dokázali, keď
príde čas, pridať ešte jeden dar. Slobodu. Druhý
najcennejší dar. A o tom, že dať deťom voľnosť
a slobodu patrí k tým najťažším a najbolestivej−
ším údelom každej mamy, nemusím žiadnej z
nás vysvetľovať. No i za cenu zvieravého pocitu
v hrudi, napuchnutej šišky v hrdle a slzy v oku,
nechajme svoje deti dýchať a žiť po svojom.

Že to nevedia tak dobre, ako by sme im to
pripravili my? Že urobia hory zbytočných chýb?
Že ich možno život zrazí na kolená? Práve po
tom všetky deti na celom svete už celé gene−
rácie túžia. Túžia po živote, po ich vlastnom
živote. Nie ťahaním za nohu, nie pripraveným
blahobytom, nie psychickým nátlakom urobíme
svoje deti šťastnými. Práve naopak. Až vtedy,
keď im s úsmevom otvoríme dvere, keď v nich
nevyvoláme pocit viny, vždy keď si spomenú
na slovo doma, až keď im dáme pocit voľnosti,
sa k nám budú neustále a radi vracať. A až
potom sa stane zo života rozprávka s tým správ−
nym rozprávkovým koncom.

Věra Tepličková



16. Staroturiansky spravodajca č. 5 − máj 2008www.staratura.sk

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA, mesačník
obyvateľov mesta Stará Turá, ročník XVI., číslo 5 −
máj  2008. Vydáva mesto Stará Turá,
www.staratura.sk,. Adresa redakcie a inzertného od−
delenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/ 2, 916 01 Stará
Turá, tel. (032) 7763074, 7763443, fax 7764276, e−
mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk. Re−

dakčná rada: Mgr. Ján Tomeš − predseda, (zastup−
ca@staratura.sk), Ján Mikláš, Mgr. Anna Chmurová, Bc. Zuzana Zi−
gová, Ing. Gustáv Rumánek, Věra Tepličková, Jana Roháčková. Šéf−
redaktor: Ján Mikláš, (032) 7763074, 0905446984, mail: me−
dia@staratura.sk. Zalomenie, tlač a distribúcia: Vydavateľstvo DEL−
TA, Jiří Foldyna, e−mail: delta@naex.sk, www.delta.ismo.sk, tel.
0905259315.Vychádza začiatkom každého mesiaca. Uzávierka čísla
je vždy do 15. v predchádzajúcom mesiaci. Za vecnú správnosť prí−
spevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky
štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah
platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zasla−
né rukopisy, fotografie, kresby − ak to nebolo dohodnuté inak, redakcia
nevracia. Registrácia: RK−10−456/1993 O/ Trenčín. Cena reklamy: 15
Sk/1cm2, 16 strana 20 Sk/1cm2.                                     © DELTA


