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Dňa 29. apríla 2008 sa usku−
točnilo XII. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva Stará
Turá.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie uznesení z XI.

zasadnutia MsZ
3. Návrhy na riešenie majetko−

vých záležitostí
4. Zásady pre výberové konania

na odpredaj nebytových priestorov,
nehnuteľností a zariadení mesta

5. Záverečný účet mesta Stará
Turá

5.1 Vyhodnotenie plnenia rozpoč−
tu mesta Stará Turá za rok 2007

5.2 Vyhodnotenie plnenia rozpoč−
tu m. p. o. Technické služby mesta
Stará Turá za rok 2007

5.3 Vyhodnotenie plnenia rozpoč−
tu m. p. o. DK Javorina Stará Turá
za rok 2007

5.4 Vyhodnotenie plnenia rozpoč−
tu m. p. INFOTUR Stará Turá za rok
2007

6. Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu Poliklinika s.r.o. za rok
2007

7. Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu Lesotur s. r. o. za rok
2007

8. Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu Technotur s. r. o. za rok
2007

9. Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu AQUATUR s. r . o. za
rok 2007

10. Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu MŠA s. r o. za rok 2007

11. Informácia z kontroly inven−
tarizácie majetku a záväzkov mesta
Stará Turá za rok 2007

12. Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Stará Turá
na roky 2007 − 2013

13. Vzdanie sa funkcie a návrh
na vypísanie výberového konania na
obsadenie miesta HK

14. Zmena uznesenia č. 3 –X/
2008 − projekt „Rekonštrukcia Zá−
kladnej školy Stará Turá, Komenské−
ho ulica č. 320/1“

15. Stanovenie úloh primátorke
mesta pre priznanie odmeny za rok
2008

16. VZN č. 1/2008 – Nar. o po−
skytovaní jednorazovej sociálnej dáv−
ky

17. Návrhy a otázky poslancov

Zasadnutie otvorila primátorka
mesta Ing. Anna Halinárová , prítom−
ných bolo 12 poslancov, po dvadsia−
tich minútach rokovania bol zastupi−
teľský zbor kompletný. V úvode roko−
vania navrhla zmenu v poradí prero−
kovávaných materiálov. Ako druhý
navrhla prerokovať bod programu č.
13 a vypustiť z rokovania bod č.5 –
záverečný účet mesta Stará Turá,
nakoľko stanovisko audítora nebolo
spracované v definitívnej podobe.

Vzdanie sa funkcie HK mesta a
návrh na vypísanie výberového ko−
nania na obsadenie miesta HK mes−
ta− MsZ vzalo materiál na vedomie
a uložilo vypísať v súlade s pracov−
ným poriadkom MsÚ Stará Turá vý−
berové konanie na obsadenie mies−
ta HK (hlavného kontrolóra) mesta
Stará Turá.

Vyhodnotenie uznesení z IX. za−
sadnutia MsZ− Poslanci vzali mate−
riál na vedomie.

Návrhy na riešenie majetkových
záležitostí

Návrh na majetkovoprávne vy−
sporiadanie pozemkov pod požiar−
nymi zbrojnicami v miestnych čas−
tiach Papraď, Súš, Drgoňova Dolina
MsZ schválilo s podmienkou uzatvo−
renia kúpnych zmlúv s vlastníkmi po−
zemkov.

Návrh na uzatvorenie zmlúv o
zriadení vecného bremena s vlast−
níkmi pozemkov na trase vodovodu
Papraď bol poslancami jednohlasne
schválený.

Výsledky ponukového konania na
odpredaj garáží, ktoré sa nachádza−
jú pod bytovým domom č. 362 a č.
363 na Ul. Gen. M. R. Štefánika v
Starej Turej: V zmysle zákona č. 182/
1993 Z. z. v platnom znení boli ga−
ráže, vrátane spoluvlastníckych po−
dielov na spoločných častiach a spo−
ločných zariadeniach domu a po−
zemku ponúknuté vlastníkom bytov
v uvedených bytových domoch. MsZ
uložilo úradu uzatvoriť kúpne zmlu−
vy s jednotlivými záujemcami o ga−
ráže a príjem za odpredaj majetku
premietnuť do zmeny rozpočtu za rok
2008. Na zostávajúcu voľnú garáž v
dome č. 362 vypísať verejné ponu−
kové konanie.

Výberová komisia odporučila od−
predaj nehnuteľnosti „Sklad“ na
Športovej ul. č. 737 za navrhnutú
sumu 365 000 Sk, MsZ odpredaj
schválilo.

Opätovnú žiadosť spoločnosti
SLOVAK DEVELOPMENT s.r.o. na
odkúpenie pozemku cca 5000 m2 −
parkovisko na Mýtnej ul. v súvislosti
s ich podnikateľským zámerom na
vybudovanie obchodného objektu
MsZ neschválilo a uložilo MsÚ Sta−
rá Turá vypísať na odpredaj uvede−
ného pozemku verejné ponukové ko−
nanie.

Žiadosť spoločnosti ICS systems
s. r. o. o umiestnenie bilbordu a prí−
padné odkúpenie časti pozemku
mesta MsZ neschválilo, uložilo uza−
tvoriť so spoločnosťou nájomnú zmlu−
vu. Návrh mesta Stará Turá na od−
predaj Kultúrneho domu Topolecká
(č. 2117) a pozemku pod budovou
MsZ schválilo.

MsZ neschválilo: Žiadosť Bohu−
slava Robeka na odkúpenie časti po−
zemnej komunikácie, žiadosť Natá−
lie Ondrejkovej na odkúpenie pozem−
ku, žiadosť Branislava Durca na od−

kúpenie časti pozemnej komuniká−
cie.

MsZ schválilo: Žiadosť Ing. Vla−
dislava Mikláša, o zriadenie vecné−
ho bremena na pozemok z dôvodu
uloženia kanalizačnej prípojky a žia−
dosť TECHNOTURU s.r.o. Stará
Turá o zriadenie vecného bremena
na pozemky z dôvodu realizácie
stavby „Modernizácia tepelného hos−
podárstva, okruh ÚK a TÚV Stará
Turá“.

MsZ zobralo na vedomie zmenu
investora stavby „Výstavba čerpacej
stanice“ , ohlásenú spoločnosťou Me−
talex − Steel, s.r.o.

MsZ nanovo prerokovalo žiadosť
vlastníkov „škrupinových“ garáží na
Hlubockého ulici v súvislosti s iným
využitím tohto pozemku v majetku
mesta. Mesto predĺžilo vlastníkom
garáží výpovedné lehoty z nájmu po−
zemku o 3 mesiace a prísľub prero−
kovať s budúcim investorom využitia
tohto pozemok možnosť zákonnej lik−
vidácie vlastníkov, ktorí neuvažujú s
premiestnením garáže.

Zásady pre výberové konania na
odpredaj nebytových priestorov, ne−
hnuteľností a zariadení mesta po pri−
pomienkach poslancov schválilo.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
mesta Stará Turá za rok 2007, Sta−
novisko hlavného kontrolóra mesta
k záverečnému účtu mesta Stará
Turá za rok 2007, Vyhodnotenie pl−
nenia rozpočtu m. p. o. Technické
služby mesta Stará Turá za rok 2007,
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
m.p.o. DK Javorina Stará Turá za rok

2007, Vyhodnotenie plnenia rozpoč−
tu m. p. INFOTUR Stará Turá za rok
2007, Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu Poliklinika s.r.o. za rok
2007, Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu Lesotur s.r.o. za rok
2007, Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu Technotur s.r.o. za rok
2007, Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu AQUATUR s.r .o. za rok
2007, Informácia o plnení hospodár−
skeho plánu MŠA s. r o. (Mestský
športový areál) za rok 2007, Infor−
mácia o výsledku vykonaných kon−
trol− po pripomienkach a diskusii
poslanci zobrali všetky uvedené ma−
teriály na vedomie.

Program hospodárskeho a soci−
álneho rozvoja mesta Stará Turá na
roky 2007 – 2013 poslanci schválili
a zároveň uložili odborným komisi−
ám pri MsZ tento materiál preroko−
vať.

MsZ schválilo zmenu uznesenia
č. 3 –X/2008 − projekt „Rekonštruk−
cia Základnej školy Stará Turá, Ko−
menského ulica č. 320/1“− zmena sa
týkala výšky podielu na spolufinan−
covaní mesta z vlastných zdrojov.

Stanovenie úloh primátorke mes−
ta pre priznanie odmeny za rok 2008
− MsZ návrh schválilo. Návrh VZN č.
1/2008 – Nar. o poskytovaní jedno−
razovej sociálnej dávky poslanci
schválili

Vedenie mesta a vedúci oddele−
ní MsÚ odpovedali na otázky poslan−
cov, primátorka mesta rokovanie
MsZ ukončila o 19.30 h.

Spracoval J.M.

Informácia z Mestského zastupite¾stva

Rekonštrukciou  plochy pri obytnom dome č. 3265 na Ul. SNP
pribudne parkovacia plocha  a na nej 49 parkovacích miest. Ukon−
čenie stavby je plánované do 15. júna 2008.       Text a foto J.M.

Určite ste si všimli, vážení čitatelia, že v tomto vydaní
je veľa strán tlačených menším písmom... Je to z toho
dôvodu, že sme chceli umiestniť čo najviac príspevkov. A
tie, ktoré sa z priestorových dôvodov nevošli, uverejníme
v budúcich číslach!                                               J.M.
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Nezabúdame!
Deň víťazstva nad fašizmom − 8. máj, štátny sviatok−

sme si v našom meste pripomenuli na dvakrát− primá−
torka mesta Anna Halinárová so zástupcami ZO SZPB
Stará Turá – predsedníčkou Elenou Kovárovou a čle−
nom ObV SZPB Nové Mesto nad Váhom Marcelom
Gažíkom spoločne položili na Námestí sloboby kyticu k
pamätníku obetiam II. svetovej vojny.

V rámci spomienky na ukončenie vojny v Podjavorin−
skom kraji navštívili Starú Turú predstavitelia veľvysla−
nectiev ČR, Ruska, Ukrajiny, Rumunska,Poľska a USA,
zástupca ObV SZPB Nové Mesto nad Váhom a staros−
tovia Lubine a Moravského Lieskového. Uctili si miesta
udalostí i pamätníky osobností z obdobia SNP, v Starej
Turej sa poklonili pamiatke amerického letca J.M. Kir−
chhoffa, veliteľa II. Stalinovej brigády gen. I.D. Dibrova,
rumunským vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní nášho
mesta a tým ktorí sa stali obeťami tragédie v našej osa−
de Nárcie.                                 Text a foto: Ján Mikláš

Čas ubehol ako voda a opäť je tu
dôvod na jedno pripomenutie: novo−
dobá história jarmokov v našom mes−
te sa začala písať v r. 1992 pri príle−
žitosti spomienky na 600. výročie pr−
vej písomnej zmienky o Starej Turej.
Prvé ročníky boli trocha „bojazlivé“,
no postupne sme sa zžili s podmien−
kami, možnosťami aj s legislatívou a
možno platí aj to známe, že s jedlom
rastie chuť...

A tak sa postupne jarmok stal naj−
väčším podujatím v našom meste, ten−
to rok bude výnimočný aj tým, že bude
trojdňový− od piatku do nedele.

Organizačný výbor menovaný mest−
ským zastupiteľstvom organizačne i
technicky pripravoval jarmok tak, aby
sa v podmienkach nášho mesta usku−
točnil opäť ďalší ročník, ktorý úspešne
nadviaže na tie predchádzajúce.

Toto podujatie sa nezaobíde bez
spoluúčasti vás, občanov. Určite aj
vám záleží na tom, aby sa nielen sta−
roturania, ale aj návštevníci z blízka i
ďaleka cítili v našom meste dobre,
vychutnali jeho krásu i zvláštnu jar−
močnú atmosféru, možno zažili príjem−
né stretnutia s tými, s ktorými sa už
od minulého jarmoku nevideli...

Tri jarmočné dni znamenajú štyri
dni zvláštneho režimu v meste, pre−
dovšetkým pre vodičov osobných áut.
Očakávame ústretovosť pri uvoľnení
odstavných plôch, určených pre pre−
dajné stánky− Ulica SNP (Pod pergo−
lou, celé parkoviská pri OD − býv. Pri−
or − a OD BILLA budú využité na atrak−
cie pre deti, taktiež plocha na Jirásko−
vej ulici (pri býv. jedálni Chirana). Na
Lipovej ulici sa bude jazdiť v obidvoch
smeroch, vjazdy na parkovisko OD
BILLA nebude možné využiť. Obme−
dzená bude rýchlosť na hlavnom ťahu
Husitská cesta − Mýtna ulica.

Autobusová zastávka pri OD na Ul.
SNP bude od štvrtka, 12. 6. od 17. 00
hod. do nedele 15. 6. do 20.00 „pre−
ložená“ pri Dom kultúry Javorina na
Ul. gen. M.R.Štefánika.

Na pódiu Námestia slobody budú
vystupovať súbory rôznych žánrov,
doprajte si oddych a oddýchnite si pri
hudbe, či tanci, ktorý vás pobaví...
(Program nájdete na inom mieste). Už
tradične je tržnica „občerstvovacím“
miestom, treba však pripomenúť, že
všetkého s mierou, pretože aj veľa
dobrého môže uškodiť. Dbajte poky−
nov členov organizačného výboru,
mestskej polície, príslušníkov OO PZ
a usporiadateľov.

Už druhýkrát k nám zavíta počas
jarmoku delegácia družobného mes−
ta Kunovice a v piatok od 15.30 vy−
stúpi na pódiu Námestia slobody sú−
bor Handrlák z Kunovíc.. Úprimne ich
v našom meste vítame a prajeme im
príjemný pobyt!

Dobre nakúpte, dbajte o bezpeč−
nosť svoju i svojich ratolestí, ochráňte
osobné veci, peniaze, doklady... Všet−
ko sa to zdá také prirodzené a samo−
zrejmé, vraj načo to neustále pripo−
mínať. Nuž aj preto, že aj napriek ta−
kýmto upozorneniam sú tí okolo vás
šikovnejší... Aj malá nepozornosť vám
môže pokaziť nielen jarmočné dni.

Aj tento rok uvítame vaše rady, ná−
zory, odporúčania i každú pomocnú
ruku pre úspech a bezproblémový prie−
beh podujatia. Na náš sviatok mesta−
určite tak môžem jarmok nazvať − sa
tešíme spoločne s vami a prajeme vám
príjemné prežitie jarmočných dní...

Za organizačný výbor
Ján Mikláš

riaditeľ Staroturianskeho jarmoku
kontakt na tel. 746 1615,
media@staratura.sk

Sedemnásty bude trojdňový!

Aj v Zariadení opatrovateľskej
služby Stará Turá sme sa zapojili do
úpravy okolia v rámci jarného upra−
tovania.

Po skončení vnútornej rekonštruk−
cie (písali sme o nej v minulom čís−
le) sme sa dali do úprav okolia za−
riadenia.

Vďaka šikovnosti našich obyva−
teliek sa už od skorej jari tešíme z
rozkvitnutých kvietkov, ktoré nás pre−
búdzajú k zvýšenej aktivite a zimnej
nostalgie. Vzhľadom k rýchlemu
otepleniu bujnie i tráva v záhrade, s
ktorou sme sa tiež popasovali vďa−
ka dobrým susedským vzťahom. Za
to patrí vďaka pánovi Pažitnému,

ktorý nám prišiel pomôcť a celú zá−
hradu sám pokosil. My už sme si iba
pohrabali.

Teraz sa tešíme a pevne veríme,
že sa nám podarí už tento rok oplo−
tiť a uzatvoriť pozemok okolo ZOS,
aby sme získali väčšie súkromie a
tým by sme si mohli svoj dvor i zá−
hradu ešte vylepšiť.

Zo strany autobusovej stanice by
sme chceli živý plot, ale v prvom rade
potrebujeme pletivovú zábranu, pre−
tože doteraz ešte veľa obyvateľov
mesta nevie, že po cudzom pozem−
ku – i keď nie je oplotený− sa ne−
chodí, kvety sa netrhajú...

ZOS

Jarné upratovanie
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Vážení čitatelia, v nasledujú−
com príspevku vás chceme infor−
movať, že Mestské zastupiteľstvo
v Starej Turej na svojom riadnom
zasadnutí dňa 29.04.2008 prero−
kovalo a schválilo VZN č. 1/2008
− Zásady o poskytovaní sociálnej
pomoci, ktoré upravujú poskyto−
vanie jednorazovej sociálnej dáv−
ky obyvateľom Mesta Stará Turá
(ďalej len „obyvateľ“ ) v čase ná−
hlej núdze. Finančné prostriedky
budú poskytované z rozpočtu
Mesta Stará Turá, vo vyčlenenej
čiastke pre tento účel.
Komu je možné jednorazovú
sociálnu dávku poskytnúť
1. Jednorazová sociálna dáv−

ka sa poskytuje obyvateľom s tr−
valým pobytom v meste Stará
Turá odkázaným na poskytnutie
jednorazovej sociálnej dávky na
preklenutie nepriaznivej životnej
situácie.

2. Jednorazovú sociálnu dáv−
ku je možné poskytnúť podľa
týchto zásad, ak nepriaznivý ži−
votný stav je spôsobený:

a) nepriaznivým zdravotným
stavom obyvateľa a s ním spoloč−
ne posudzovaných osôb, ktorý
spôsobil podstatný pokles príjmu,

b) nečakanou vážnou životnou
udalosťou v rodine,

c) náhlym, obyvateľom neza−
vineným, nadmerným finančným
zaťažením

d) inými mimoriadnymi udalos−
ťami, na základe ktorých sa oby−
vateľ a s ním spoločne posudzo−
vané osoby ocitli v núdzi.

Podmienky poskytovania
jednorazovej sociálnej dávky

1. Za obyvateľa odkázaného
na poskytnutie jednorazovej so−
ciálnej dávky sa považuje:

a) osamelý obyvateľ, ktorý
poberá niektorú z dávok dôchod−
kového zabezpečenia, splnil niek−
torú z podmienok uvedených v
Čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepre−
sahuje 1,7 násobok sumy život−
ného minima podľa osobitného
predpisu,

b) osamelý rodič s nezaopat−
renými deťmi, ktorý splnil niekto−
rú z podmienok uvedených v Čl.
2 ods. 2 a jeho príjem nepresa−
huje 1,9 násobok životného mi−
nima podľa osobitného predpisu,

c) rodina s nezaopatrenými
deťmi, ktorá splnila niektorú z
podmienok uvedených v Čl. 2
ods. 2 a ich príjem nepresahuje
1,8 násobok životného minima

podľa osobitného predpisu,
d) obyvateľ, a s ním spoloč−

ne posudzované osoby, ktorý
poberá dávku nemocenského
poistenia, dôchodkovú dávku,
alebo má príjem zo závislej ale−
bo nezávislej činnosti, splnil niek−
torú z podmienok uvedených v
Čl. 2 ods. 2, a ich spoločný prí−
jem nepresahuje 1,8 násobok
sumy životného minima podľa
osobitného predpisu,

e) obyvateľ, ktorý splnil niek−
torú z podmienok uvedených v
Čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepre−
sahuje 1,5 násobok sumy život−
ného minima podľa osobitného
predpisu.

2. Za príjem na účel poskyt−
nutia jednorazovej sociálnej dáv−
ky podľa tohoto VZN sa považu−
je príjem, podľa § 4 zákona 601/
2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

3. Za príjem na účel poskyt−
nutia jednorazovej sociálnej dáv−
ky sa nepovažujú:

a) peňažné príspevky na kom−
penzácie poskytované ťažko zdra−
votne postihnutému obyvateľovi
podľa osobitného predpisu,

b) štipendiá,
c) dotácie na stravu pre dieťa

v hmotnej núdzi a dotácie na škol−
ské potreby pre dieťa v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu,

d) príspevok za bezvládnosť,
e) jednorazové štátne dávky

poskytované podľa osobitných
predpisov,

4. Poskytovanie jednorazovej
sociálnej dávky, poskytovanie
dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpi−
su, sa navzájom nevylučuje.

Ako si uplatniť nárok na
poskytnutie jednorazovej

sociálnej dávky
1. Jednorazová sociálna dáv−

ka sa poskytuje obyvateľom, kto−
rí spĺňajú podmienky tohto VZN,
na základe ich písomnej žiados−
ti. Obyvateľ žiada o poskytnutie
jednorazovej sociálnej dávky na
predpísanom tlačive – „Žiadosť o
poskytnutie jednorazovej sociál−
nej dávky“ (ďalej len „žiadosť“).

K žiadosti je obyvateľ povinný
predložiť tieto doklady:

a) o výške príjmu obyvateľa
alebo výške príjmov osôb, ktoré
sa v zmysle tohto VZN, posudzu−
jú spoločne, a to za obdobie 3
mesiacov pred podaním žiadosti,

b) v prípade nezamestnanosti
obyvateľa a s ním spoločne po−
sudzovaných osôb, potvrdenia
úradu práce o zaradení do evi−
dencie,

c) doklad o riadnej dochádz−
ke detí obyvateľa do školy, ak deti
podliehajú povinnej školskej do−
chádzke v prípade, ak vzniknú
pochybnosti o tejto skutočnosti,

d) u zdravotne ťažko postih−
nutých preukaz ZŤP, ktorého fo−
tokópia je prílohou k žiadosti.

2. Výška jednorazovej sociál−
nej dávky za kalendárny rok na
jednu osobu je:

a) do 3 000 Sk pre osamelé−
ho obyvateľa (Čl. 3 ods. a , d, e)

b) do 6 000 Sk pre rodinu (Čl.
3 ods. b, c, ).

3. Jednorazová sociálna dáv−
ka sa vypláca v hotovosti cez
pokladňu mestského úradu ale−
bo bezhotovostným prevodom na
žiadateľom uvedené číslo banko−
vého účtu. V prípade potreby je
možné sociálnu pomoc poskyt−
núť aj vecnou formou, napr. for−
mou nákupu potravín, ošatenia,
obuvi a podobne.

4. V odôvodnených prípadoch
môže byť finančná pomoc poskyt−
nutá v dvoch splátkach.

5. Výšku finančnej pomoci pod−
ľa bodu 3, môže v prípade ohro−
zenia základných životných po−
trieb a zdravia obyvateľa, alebo z
iného mimoriadne závažného
dôvodu primátor mesta zvýšiť, ale−
bo poskytnúť aj obyvateľom, ktorí
nespĺňajú podmienky uvedené v
Čl. 3, bod. 1. tohto VZN.

Konanie vo veci poskytova−
nia finančnej pomoci

1. Finančná pomoc poskyto−
vaná Mestom Stará Turá vo for−
me jednorazovej sociálnej dávky
má charakter nenávratnej pomo−
ci, na ktorú nemá obyvateľ práv−
ny nárok.

2. O poskytnutí jednorazovej
sociálnej dávky rozhoduje primá−
tor mesta na základe písomnej
žiadosti obyvateľa mesta. Vždy
však podľa individuálneho posú−
denia aktuálnej miery sociálnej
situácie obyvateľa a s ním spo−
ločne posudzovaných fyzických
osôb, po zohľadnení stanoviska
Komisie pre sociálne veci a bý−
vanie pri MsZ. Rozhodnutie sa
žiadateľovi oznámi písomne.

Povinnosti a zodpovednosť
obyvateľa pri podaní žiadosti

Obyvateľ, ktorý žiada o jedno−
razovú sociálnu dávku je povin−
ný na výzvu preukázať v stano−
venej lehote skutočnosti, rozho−
dujúce pre poskytnutie jednora−
zovej sociálnej dávky. V prípade,
že mu bola jednorazová sociál−
na dávka vyplatená neprávom z
dôvodu, že obyvateľ neoznámil,
alebo zamlčal skutočnosti rozho−
dujúce pre poskytnutie dávky,
rozhodne primátor mesta bezod−
kladne o povinnosti vrátiť neprá−
vom poskytnutú dávku sociálnej
pomoci alebo jej časť. Ustanove−
nia o právnej zodpovednosti oby−
vateľa podľa osobitných predpi−
sov tým nie sú dotknuté.

Zdenka Zaťková, oddelenie
školstva a sociálnych vecí

VZN è. 1/2008
Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvate¾om mesta Stará Turá

v èase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky

Cykloodpočívadlo pribudlo Na dolinách vďaka eurofondom...
J.M.
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Takmer každý z Podjavorinského
regiónu pozná Čachtickú dolinu a
mnohí ju často navštevujeme. Tento
malebný kaňonovitý kút malokarpat−
skej prírody si vás získa svojim čarom
či už hľadáte oddych, rekreačný šport,
ryby, motívy na fotografovanie, alebo
len prechádzate autom. Dá sa tu nájsť
mnoho krás.

No bohužiaľ aj odpadu. Jeho zdroj
je vždy len jeden – človek. Spôsobov
ako ho dopraviť do doliny je však viac.
Jedni si ho po výlete do prírody zabud−
nú odniesť so sebou, druhí „ľudia“ si
okolie štátnej cesty medzi Čachticami
a Višňovým zamieňajú so smetiskom

a od tretích ho priplaví potok Jablonka.
Na jar 2005 dominoval tretí spôsob. Po
lokálnej povodni, ktorá vraj „spláchla“
čierne skládky na hornom toku bol stav
v doline žalostný. Celý päťkilometrový
úsek pozdĺž potoka bol jedným veľkým
smetiskom. A tak ako bolo isté, že od−
pad tam je, bolo aj isté, že ho nikto
nebude odstraňovať. Rozhodol som sa
vtedy zorganizovať skupinu dobrovoľ−
níkov a dolinu od komunálneho odpa−
du odbremeniť. Dohodli sme si termín,
technickú podporu a propagáciu na
miestnej úrovni a podarilo sa. Vyviezli
sa neuveriteľné tri nákladné
autá odpadu. Nasledujúce
roky si však každá jar vyža−
dovala ďalšie a ďalšie reprí−
zy, až sa z nesmelej akcie s
neistou perspektívou vytvori−
la tradícia. Aj túto jar sa v so−
botu 5.4. ráno vydalo asi 50
neľahostajných ľudí s plasto−
vými vrecami vyzberať odpad
z Čachtíc po Višňové. Oslo−
vujeme viac a viac dobrovoľ−
níkov i záujmové skupiny, kto−
rým je Čachtická dolina blíz−
ka a nachádzajú tam priestor pre svo−
je aktivity. Dokonca mi náhodne au−
tom okoloidúci pán ponúkal hotovosť
na podporu podľa neho „takejto ušľach−
tilej akcie“. Náš pozitívny prístup sa zrej−
me stretá s odozvou aj u doterajších
znečisťovateľov, lebo začíname mať
pocit, že odpadkov pomaly, ale snáď
isto, ubúda. Tým nám po ukončení prá−
ce vzniká priestor aj na popoludňajšie
posedenie pri ohni, priateľský rozho−
vor ľudí rovnakej vlnovej dĺžky, pre

sponzorov občerstvenia (Lesy SR š.p.;
Pub u Sokola, Čachtice) a keďže mám
blízko k lesníctvu, aj pre sponzorov le−
sotematických aktivít.

Mojim tohtoročným cieľom bolo
naladiť popoludnie v duchu lesonáuč−
ných aktivít pre deti. O zabezpečenie
programu som požiadal spoločnosť
Lesotur s.r.o. Stará Turá a Lesy SR,
š.p., OZ Trenčín. Myšlienka sa ujala a
na lesných pedagógov z oboch firiem
popoludní už netrpezlivo čakala asi
dvadsiatka detí (účastníkov i detí zo
ZŠ Čachtice v sprievode dvoch p.
učiteliek). Lesné hry a náučné aktivity
ich zaujali a lesníci nemali problém

udržať si pozornosť. Zástup−
covia Lesov SR oboznámili
deti s prostredím Čachtickej
doliny, jej flórou a faunou,
upútali ich lesnými hrami a
venovali ZŠ Čachtice balík
didaktických materiálov pre
lesnú pedagogiku.

Spoločnosť Lesotur s.r.o.
milo prekvapila množstvom le−
sopedagogického materiálu
(zbierky semien drevín, píle−
nie a váženie dreva, hmato−
vé a čuchové poznávanie,...),

lesnými hrami a zlatým klincom popo−
ludnia – návštevou sokoliara Ľuboša
Máleka zo Starej Turej. Predviedol nám
ukážky práce s dvojicou dravcov a
niektorým deťom umožnil aj vyskúšať
si prílet dravca na sokoliarsku rukavi−
cu. Obom spoločnostiam účastníci ďa−
kovali za ochotu, profesionálny a ne−
zištný prístup. Je potešiteľné, že vede−
nie Lesoturu s.r.o. neváhalo účasťou
podporiť takúto akciu a poskytnúť ne−
ziskové aktivity aj mimo svojho pôso−
biska. Investícia do enviromentálnej vý−
chovy novej generácie sa bezpochyby

vráti v tej najočakávanejšej forme.
Strávili sme krásnu sobotu, spojili

sme príjemné s užitočným, tohtoroč−
né čistenie opäť navrátilo prírodnému
prostrediu doliny pravú, nezameniteľ−
nú tvár. Som si istý, že keď budete
najbližšie prechádzať Čachtickou do−
linou, v duchu nás podporíte a možno
sa k nám na budúci rok aj pridáte,
odpadu bude ubúdať a stretávať sa
budeme len tak pre radosť.

Ivan Gregorovič

Čistenie Čachtickej doliny 2008

U• skoro dva roky so slzami v oèiach bezmocnosti i ¾útosti
sledujem, ako sa v našich médiách na rôzny štylistický, ale obsa-
hovo jednoznaèný spôsob udomácnila myšlienka, •e „na penzis-
tov nemá kto robi•, a preto ...“ atï. Keby sa to stávalo len v bulvári,
pohàdavo a ¾ahostajne by som mávol rukou. No túto myšlienku si
u• osvojili aj podaktorí redaktori tzv. verejnoprávnych médií i seri-
óznejšie sa tváriacich, ale v podstate tie• rovnako závislých novín.
A to ma u• vytáèa po Vysoké Tatry. To¾ko bezoèivosti, bohorov-
nosti a dementnej hlúposti by som od vraj vzdelanejšej generácie
našich detí a veru u• aj vnukov nikdy neoèakával.

Ak si teda niektorí postpubertálni „tie•novinári“ myslia, •e sú-
èasná generácia v produktívnom veku vlastne „•iví penzistov“, po-
tom sa ich musím spýta•: neviete náhodou kde sa podeli moje (èi
naše) peniaze, ktoré som odviedol len v rámci dôchodkového za-
bezpeèenia napríklad ja za 44 rokov práce? Pribli•ne som to zrátal,
je to dobre vyše milióna korún. Pravda•e, všetko je inak a ja dávno
dobre viem, na èo sa tie peniaze vyu•ili. Staèí mi pozna• jednu
premúdru slovenskú ¾udovú rozprávku O troch grošoch. Keby mala
autora, iste by dostal Nobelovu cenu nielen za literatúru, ale aj za
ekonomiku. Napriek tomu, neviem si predstavi•, •e by som vo
svojom produktívnom veku svojim rodièom èi starým rodièom,
èo len  slovkom naznaèil, •e vlastne ja a moji vrstovníci na nich,
prí•ivníkov jedných penzistických, v pote tváre robíme. Taká bezo-
èivos• by mi nikdy nezišla na um, lebo som vedel, •e iba vraciam a
•e všetko mo•no ani nevrátim. A ak, tak len prostredníctvom po•i-
èiavania svojim de•om, ich vnukom.  Taký je toti• zákon •ivota.
Preto nechápem, ako takúto bezoèivos• mô•u dnes vypúš•a• z úst
vraj  vzdelaní ¾udia, ktorí mávajú dos• èasto aj ambície riadi• túto
spoloènos•. Ak by som mal pou•i• rovnakú dávku bezoèivosti, po-
tom ba som sa musel spýta•: ako to, èo robíte, vy produktívni, •e
nedoká•ete vyrobi• to¾ko hodnôt, aby ste svojim rodièom mohli
vráti• aspoò èas• z toho, èo sme vám po•ièali a umo•nili im tak na
staros• ako-tak dôstojný •ivot?                                                   -jr-

   BEZOÈIVOS•

Spýtali sme sa...
Väčšina z vás si pamätá cestovanie vlakom z nášho mesta

až do Veselí nad Moravou ešte pred rozdelením štátu, teda
do r. 1992. Teraz, keď sú hranice vo vnútri EÚ viac − menej
formálne, znova sa táto možnosť zdá reálna, hoci aj SR aj
ČR majú vlastné železničné spoločnosti. Na otázku zodpo−
vedal PhDr. Miloš Čikovský, riaditeľ odboru komunikácie, Že−
lezničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

K Vašej otázke, či sa neuvažuje o zosúladení cestovné−
ho poriadku osobnej železničnej dopravy na trati Nové Mesto
nad Váhom − Veselí nad Moravou (ČR) tak, aby sa cestujúci
bez prestupovania v stanici Vrbovce dostali do druhého štá−
tu, ktorú ste zaslali e−mailom dňa 14.4.2008, zasielam na−
sledovné stanovisko:

Cezhraničná preprava medzi Slovenskom a Českou re−
publikou bola realizovaná nad rámec európskych kritérií aj
pred vstupom Slovenska do Schengenského priestoru. Ur−
čité rozdiely, ktoré stále zostávajú medzi internými predpis−
mi železničných spoločností jednotlivých krajín a ekonomic−
ké faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces vo vnútri kaž−
dého štátu individuálne ako napríklad zvýšené náklady na
vedenie vlakov cez štátnu hranicu, účtovanie prebehu voz−
ňov po území iného štátu a podobne, nevymazal ani Schen−
genský protokol. Vzhľadom k tomu, že Železničná spoloč−
nosť Slovensko, a.s. musí efektívne využívať štátnu dotáciu,
nemôže si z ekonomických dôvodov dovoliť prevádzkovať
vlaky, kde náklady na ich vedenie neúmerne vysoko prevy−
šujú v nich dosiahnuté tržby z prepravy cestujúcich. Napriek
tomu v súčasnom období prebieha rokovanie medzi Český−
mi dráhami, a.s. a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.
o čiastočnom zachádzaní niekoľkých slovenských vlakov
osobnej dopravy cez žst. Vrbovce na územie Českej repub−
liky. Táto skutočnosť však zatiaľ nie je zmluvne dohodnutá.

Proces tvorby Cestovného poriadku vlakov osobnej do−
pravy 2008 – 2009 bude ukončený v auguste 2008. O ko−
nečnom riešení Vás v prípade záujmu môžme informovať
začiatkom septembra 2008.                                 Ján Mikláš
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O mesiaci máji sa hovorí, že patrí me−
dzi najkrajšie v roku. Slniečko vysiela zemi
signály blížiaceho sa leta. Svojimi čarov−
nými lúčmi zobudilo pestrofarebné kvety,
ktoré nás obdarúvajú svojou nádherou..

Pre nás v škole je to však hektické ob−
dobie naplnené prácou. Treba prebrať uči−
vo predpísané osnovami, pretože ho je
potrebné v júni dôkladne zopakovať. Musí−
me intenzívnejšie preverovať vedomosti
žiakov, aby sme ich na koncoročnom vy−
svedčení čo najspravodlivejšie ohodnotili.

Okrem týchto najdôležitejších úloh sú
tu prirodzene i sprievodné akcie, ktoré pre
deti pripravujeme každý mesiac.

Tohtoročný máj sme začali celkom ne−
tradične. 2.5. a 9.5. mali žiaci riaditeľské
voľno a väčšina zamestnancov školy do−
volenky. Týmto spôsobom sme chceli vy−
hovieť rodičom, ktorí chceli prežiť predĺže−
ný víkend so svojimi deťmi. Tieto dni sme
využili na vymaľovanie 2 chodieb školy v
budove na Hurbanovej ulici.

5.5.sme si rozhlasovou reláciou pripo−
menuli život jedného z najvýznamnejších
Slovákov – M.R. Štefánika.

V ten istý deň navštívil našu školu prof.
Dr. Igor Kišš, bývalý dekan Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK, ktorý prednášal
žiakom o ekológii.

Na okresnom kole v prednese poézie
a prózy reprezentovali školu 3 žiaci, z toho
sa umiestnila na 3.mieste Romana Gaš−
paríková,8.B. Pripravovala ju Mgr. Jarmila
Turanová.

8.5. je významným sviatkom celého ľud−
stva. Vtedy si svet pripomína víťazstvo nad
fašizmom a koniec najhroznejšej vojny v
histórii ľudstva – 2. svetovej vojny. My v
škole sme si tento deň pripomenuli rozhla−
sovou reláciou 7.5. 8.5. sa 50 detí, väčši−
nou žiakov 1. stupňa, a 15 dospelých –
učiteľov a rodičov vybralo na turistický vý−
let na Plešivec. Do Višňového sa odviezli
vlakom a odtiaľ sa začala turisticko – po−
znávacia vychádzka. Deti poznávali krás−
ny kraj, chránenú krajinnú oblasť, chráne−
né rastliny. Mali za úlohu sledovať, kde je
aká obec. Pre deti bolo dôležité, čo naj−
viac si zapamätať, pretože na záver pre ne
pani učiteľky pripravili súťaž, pri realizácii
ktorej sa všetci dobre zabavili. Domov sa
vrátili unavení, ale šťastní, že prežili krás−
ny deň a spoznali mnoho nových vecí.

11.5. pripravili deti Starej Turej pre všet−
ky mamičky, babičky, jednoducho ženy z
nášho mesta, pekný kultúrny program ve−
novaný Dňu matiek. Bola to malá kytička

vďaky pre tie, ktoré si to naozaj zaslúžia.
Od 19.5. do 30.5. prebehli zasadnutia

predmetových komisií a metodických zdru−
žení, na ktorých sme hodnotili celoročnú
prácu týchto metodických orgánov.

Na 24.5. sme si naplánovali ďalšiu tu−
ristickú vychádzku do prírody. Akcia, ktorú
už tradične organizujeme pod názvom
Pátrači. Táto turistika je vždy spojená s
plnením zábavných úloh a končí sa ope−
kačkou, na ktorú sa účastníci vždy tešia.
Tohtoročných Pátračov sme organizovali
pod záštitou Nadácia Život. Viac vám o tejto
akcii napíšeme v nasledujúcom čísle, pre−
tože ju budeme organizovať po uzávierke
časopisu.

Aj posledná veľká akcia na ktorej sa
zúčastnia žiaci našej školy, Podjavorinské
ľahkoatletické hry, budú po uzávierke ča−
sopisu, a preto sa o nich podrobnejšie do−
zviete v nasledujúcom čísle.

Okrem veľkých akcií sme zrealizovali
množstvo menších rozsahom, ale nie vý−
znamom. Napríklad – svoje relácie odvy−
sielali rozhlasové krúžky Vodopád a Mini−
rádio, v školskej družine bola športová
olympiáda, naši prváci navštívili v rámci
prvouky stavenisko atď.

Vážení čitatelia, iste uznáte, že sa sna−
žíme pre deti urobiť čo najviac preto, aby v
našej škole získali čo najkvalitnejšie vzde−
lanie.

Veľkú radosť nám potom robí každý
úspech detí a tých je počas školského roka
naozaj dosť. Na záver môjho článku vás
chcem informovať o dvoch z nich.

Žiak Jaroslav Mikulec, 6.C riešil pod
vedením RNDr. Anny Lašákovej korešpon−
denčný seminár z matematiky pod názvom
Sezamko. V rámci celoslovenskej súťaže
sa umiestnil na peknom 19. mieste, kedy
ho od 1. miesta delilo iba 4,5 bodu. Pozva−
li ho na celoslovenské sústredenie riešite−
ľov Sezamka do Belušských Slatín pri Pú−
chove.

Druhou veľmi úspešnou súťažou bol
celoslovenský korešpondenčný seminár z
fyziky pod názvom fyzIQ. Bol to 9. roč.
súťaže a naši žiaci sa zapojili do kategórie
K7, t.j. 7. ročník. Súťažné úlohy riešili od
septembra do konca apríla v piatich ko−
lách. 2 dvojice chlapcov zo 7.C− Erik Holo−
ta s Martinom Zemkom a Juraj Trúsik s
Ľubomírom Málkom. V krajskom kole zís−
kali 1. miesto a v celoslovenskom kole sa
tiež umiestnili na 1. mieste, keď získali
najvyšší počet bodov.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Novinky zo ZŠŠportový krúžok na 1. stupni ZŠ
I tento rok sa mohli deti, ktoré vo voľnom čase radi športu−

jú, prihlásiť do športového krúžku, ktorý vediem na škole už
siedmy rok.

V minulosti som bola viac zameraná na ľahkú gymnastiku,
teraz majú deti väčší záujem o loptové hry, hlavne o vybíjanú.
Deti trénujú každý štvrtok 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 prihrávky. Ten−
to rok už obavy nemáme, pretože vďaka projektu „Volejbalové
lopty“ s Nadáciou ŽIVOT sa nám podarilo získať 9 kvalitných
lôpt. Teraz nám zostáva len tvrdo trénovať, aby sme dobre ob−
stáli na obvodnom kole v Novom Meste nad Váhom.

Veríme, že nám budete držať palce.    Mgr. Soňa Hanáková

Tragický koniec jedného bojovníka
Jedného dňa sme navštívili prababku v Moravskom

Lieskovom. Privítala nás celá doráňaná. Mysleli sme si, že
ju prepadli zlodeji. Spýtali sme sa jej: “Čo sa stalo?“ Pra−
babka odpovedala: “To mi spravil ten hnusák!“

Zistili sme, že v záhrade má nového obyvateľa – kohú−
ta. Hrdo si vykračoval medzi sliepkami, no len čo nás zba−
dal, zatrepotal krídlami a zakikiríkal. Potom sa mu zježil
krk a rozbehol sa oproti nám. Začali sme utekať a kričať: „
Pomóóóc! Náš tato schytil metlu a začal boj. Kohút sa
síce v ten deň dal na ústup, ale na druhý deň opäť útočil.
Situácia bola vážna, a preto ho sused musel zarezať. Ale
polievka z neho nám chutila.          Gabriela Masárová,5.A

Hoci Deň Zeme sa koná 22. apríla
2008 aktivity na našej škole sa nedali zre−
alizovať za jediný deň, a preto trvali celý
aprílový týždeň. Nielen p. uč. I. stupňa,
ale i deti už vedia, aký dôležitý je prístup
k našej planéte, aby ju ľudstvo neznečis−
tilo a hlavne nezničilo.

A preto tejto téme venujeme veľkú po−
zornosť počas celého školského roka.
Každý by mal vedieť, ako ľudia znečisťu−
jú prírodu, čo je separovanie odpadov,
koľko človek vytvorí odpadu za jeden rok
a ako si chrániť prírodu.

Preto spomeniem niektoré činnosti,
ktoré sme s deťmi uskutočnili:

· Testy pre jednotlivé ročníky o ochra−
ne prírody

· Vysádzanie rastlín
· Výtvarné práce k tejto téme
· Vychádzky do prírody a diskusie o nej
· Využili sme mediálny materiál
Toto všetko bolo vyhodnotené a zve−

rejnené na nástenke v našej škole. Trie−
dy, ktoré mali najviac činností boli odme−
nené. Boli to triedy: 2.B, 1. A, 3. B, 2. A,
1. D

Ďakujem p. uč. a žiakom za zodpo−
vedný prístup k tejto téme, tak dôležitej
pre náš ďalší život.

Danka Dingová

Deň Zeme
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CVČ Stará Turá i v tomto roku za fi−
nančnej podpory Nadácie ŽIVOT zorgani−
zovalo počas týždňa okolo Dňa Zeme (22.
4.) niekoľko aktivít zameraných na environ−
mentálnu výchovu.

Pre predškolákov to bolo súťažné do−
poludnie pod názvom Úlohy so slniečkom.
Deti z materskej školy si tu nielen zašpor−
tovali a zaspievali, ale preverili si i svoje
znalosti a zručnosti z oblasti ochrany ži−
votného prostredia. Do prípravy a realizá−
cie tohto podujatia sa zapojili i mládežníci
z miestnej organizácie Fénix, ktorým touto
cestou ďakujeme za pomoc.

Pre deti CVČ v spolupráci s technický−
mi službami mesta zorganizovalo i súťaž v
zbere obalov od mlieka a džúsov. Je síce
smutným faktom, že sa do súťaže zapojilo
máličko detí, no i tak sa v cévéčku nazbe−
ralo niekoľko stoviek obalov. Zaslúžili sa o
to hlavne deti a dievčence (p. učiteľky a
kuchárky) z materskej školy, no obaly pri−
niesla napr. i jedna mamička s dvojročným
synčekom. Víťazkou súťaže sa stala Bar−
bora Lukačovičová zo 6.A.

V rámci aktivít ku Dňu Zeme sa deti z
chovateľského krúžku zapojili i do výzvy
technických služieb mesta a zúčastnili sa
brigády zameranej na jarné upratovanie.
Tieto deti tiež vycestovali do Nového Mes−
ta nad Váhom, kde navštívili miestny útu−
lok Nádej.

Ku Dňu Zeme prebehlo v CVČ i niekoľ−
ko dopoludňajších výukových programov pre
triedne kolektívy, o ktorých budeme verej−
nosť informovať samostatne v budúcom čísle
Staroturianskeho spravodajcu.

Program ku Dňu Zeme pripravi−
lo CVČ i pre celé rodiny. Súťaž Hľa−
daj miesto bola určená pre všetky
vekové kategórie a jej účastníci mali
podľa daných indícií hľadať význam−
né miesta v Starej Turej a plniť tu
rôzne úlohy. Súťaž bola náročná a
deti ju zvládli naozaj len za pomoci
dospelákov. Nakoniec boli ocene−
né 3 najúspešnejšie rodiny:

1. miesto: štvorčlenná rodina Ko−
lárová, ktorú do súťaže prihlásila dcé−
ra Lenka

2. miesto: päťčlenná rodina Radenová,
ktorú do súťaže prihlásil syn Miloš

3. miesto: štvorčlenná rodina Lukačo−
vičová, ktorú do súťaže prihlásila dcéra
Barbora.

Aby sa do zjednodušenej verzie súťaže
mohla zapojiť i široká verejnosť, rozhodli sme
sa v nasledujúcich troch letných mesiacoch
uvádzať v Staroturianskom spravodajcovi
indície k 3 – 4 významným miestam v Sta−
rej Turej a ponúknuť vám všetkým možnosť
zapojiť sa (aspoň v skrátenej verzii) do tejto
súťaže. Skúste zapojiť šedú kôru mozgovú
a skúste uhádnuť hádanky z nášho mesta.

Vaše odpovede s menom a telef. číslom
môžete do 10. augusta vhodiť do schránky
na budove CVČ. Zo zúčastnených (so
správnymi odpoveďami) bude vylosovaný
1 výherca, ktorý dostane peknú cenu.

A tu sú prvé 4 hádanky.
HÁDANKA Č. 1:
* Hľadajte miesto v Starej Turej, do kto−

rého sa vstupuje dverami na fotobunku.
* Týmito dverami máte možnosť vojsť

dnu len počas pracovného týždňa. Denne
sa tieto dvere otvoria 100x a možno ešte
viac.

* Je dôležité povedať, že ľudia tieto dve−
re používajú veľmi neradi (a niektorí
dokonca i s plačom).

* Na vstup do týchto dverí nepo−
trebujete ani platný lístok ani vstu−
penku.

* Sídlo tam má spoločnosť, ktorá
vznikla v roku 1996.

* Symbolom tohto miesta je ná−
dej.

HÁDANKA Č. 2.
* Hľadajte miesto v Starej Turej,

kam denne smerujú desiatky ľudí.
* Toto miesto nepatrí medzi naj−

krajšie kúty v Starej Turej, no i tak ho
niektorí ľudia navštevujú denne.

* Niektorí ľudia k tomuto miestu prichá−
dzajú pomaly, no niektorí bežia. Majú k
tomu závažný dôvod. Na tomto mieste
musia byť totiž presne na čas. Pokiaľ na
toto miesto nedorazia v určitom čase, ich
námaha bola márna a zbytočná.

* Symbolmi tohto miesta sú stará bu−
dova a píšťalka.

HÁDANKA Č. 3.
* Hľadajte miesto, ktoré sa nachádza

priamo v strede mesta Stará Turá.
* Na tomto mieste nezmoknete, no veľa

ľudí sa sem schovať pred dažďom necho−
dí. Hanbia sa. Kto tam totiž vstúpi, je na
očiach každému okoloidúcemu a každý si
ho hneď všimne.

* Toto miesto je pre niektorých ľudí veľ−
mi dôležité, pre niektorých ľudí lákavé a
pre niektorých je to miesto, kam by nikdy
nevkročili.

* Symbolom tohto miesta je radosť.

HÁDANKA Č. 4.
* Hľadajte miesto v strede mesta, ktoré

by mal poznať každý občan Starej Turej.
* No toto miesto sa nachádza na po−

schodí vo veľkej budove a nedostane sa
tam každý (napr. človek zdravotne postih−
nutý, ktorý potrebuje k svojmu životu inva−
lidný vozík).

* V názve tejto inštitúcie môžete nájsť
meno slávnej Staroturanky.

* Symbolmi tohto miesta sú informácie
a veľa vzácneho papiera, ktorý je uložený
v úhľadných radoch. Veľa šťastia.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Ešte ku Dòu Zeme... Tý•deò pre Zem
Svetový deň Zeme pripadá na 22. apríl. Ľudia si ho pripomí−

najú pre svoju závislosť na cenných daroch, ktoré im Zem po−
skytuje. Je však smutné, že niektorí na ňu myslia iba počas
tohto jediného dňa.

V tomto roku sme sa pri jeho príležitosti rozhodli v našej ZŠ
zorganizovať „Týždeň Zeme“ od 20. – 25. apríla, aby si všetci
uvedomili, že prírodné zdroje Zeme sú vyčerpateľné a rovnová−
ha v prírode veľmi krehká. Počas týždňa sme sa snažili zapojiť
do rôznych aktivít čo najviac detí. Jednou z veľmi úspešných
akcií bol zber papiera, ktorým sa nám podarilo v krátkom čase
zaplniť celé dva kontajnery. Okrem toho, že sme zachránili pár
stromov, znížili sme vytriedením recyklovateľnej suroviny aj
množstvo komunálneho odpadu v našom meste, žiaci obidvoch
stupňov sa zapojili do riešenia ekokvízu, ktorý pre nich pripravili
pani učiteľky. V niektorých triedach bola veľmi vysoká účasť
riešiteľov. Deti zaujímalo nielen vyhodnotenie súťaže jednotliv−
cov, ale i správne riešenie úloh, ktoré vypracovali.

Na 2. stupni sa mohli kolektívy zúčastniť aj súťaže tried.
Hodnotili sme v nej výzdobu, účasť jednotlivcov triedy v ekokví−
ze a vlastné aktivity, ktoré si triedy zorganizovali a zdokumen−
tovali. Je potešiteľné, že niektorí žiaci mali veľkú snahu pomôcť
Zemi. V súťaži tried bola najúspešnejšia 9. C, ktorá s podporou
Lesoturu vysadila na svahoch v Topoleckej počas jedného dňa
220 nových stromčekov. Ôsmaci navštívili čističku odpadových
vôd v Starej Turej a zaujímali sa o problém znečistenej vody.
Ďalší uskutočnili brigádu alebo besedu o chove domácich milá−
čikov, či s ochranárkou. Okrem toho rozhlasové krúžky na obi−
dvoch budovách odvysielali zaujímavé relácie. Viaceré triedy
urobili pekné projekty, v ktorých sa zaujímali o prírodu, ochra−
nu, znečistenie prostredia skládkami, veľkomestá, ... O našich
aktivitách informovala i mestská televízia. Novej počítačovej dobe
sme sa prispôsobili tým, že ekokvíz mohli starší žiaci riešiť aj na
www.zshurbast.edu.sk školy, kde sa dozvedeli aj výsledky.

Sme radi, že naše ekoaktivity mali úspech medzi mladý−
mi ľuďmi a vyvolali záujem o problémy Zeme, ktoré spôso−
bujú najmä niektorí nezodpovední jednotlivci. Príroda je oproti
nám vo výhode. Môže existovať bez nás, my bez nej však
zahynieme.

Mgr. Miriam Holotová
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Naši jubilanti
V MESIACI JÚN 2008

70. r. − Milan ŠUSTÍK, Anna NEMCOVÁ, Margita SABOVÁ, Ing. Jaroslav
ŽÁK, Oľga NEMCOVÁ, Veronika BLANÁRIKOVÁ,
Anna MIKLÁŠOVÁ, Anna VALENTOVÁ, Anna MIKULCOVÁ

75. r. − Jaroslav TOMANÍK, Pavel NEMEC, Ľudmila BUNOVÁ,
Ján KRIŠTOF

80. r. − Anna HARUŠŤÁKOVÁ
81. r. − Anna FRNOVÁ
82. r. − Zuzana BIELČIKOVÁ, Emília MEDŇANSKÁ, Anna SAMEKOVÁ
83. r. − Ľudmila KLIMÁČKOVÁ
86. r. − Anna KOVÁROVÁ 87. r. − Helena SADLOŇOVÁ
88. r. − Anna MOLCOVÁ 91. r. − Pavlína LAŠÁKOVÁ

Kino Javorina Stará Turá
Program na jún 2008

Streda 4. júna 19.00 h
UHOL POHĽADU

USA thriller. Bravúrne vystavený napínavý príbeh, v štýle Rashomona
od Akira Kurosavi, je o atentáte na amerického prezidenta vyrozpráva−
ný z pohľadu rôznych účastníkov jednej udalosti. Hrajú: Dennis Qua−
id,Mathew Fox, Forest Whitaker. Slovenské titulky.
Vstupné: 60 Sk 90 min. MP od 15 rokov

Streda 11. júna 19.00 h
MICHAEL CLAYTON

USA thriller. Michael Clayton je vyjednávačom jednej z najväčších práv−
nických firiem v New Yorku. Keď však prvotriedny advokát firmy Ken−
ner Bach sabotuje prípad, čelí Clayton najväčšej výzve kariéry svojho
života. Film získal 4 nominácie na Zlatý Glóbus. Hrajú: George Cloo−
ney, Tilda Swinton. České titulky.
Vstupné: 59,− Sk 119 min. MP od 15 rokov

Streda 18. júna 19.00 h
MUZIKA

Slovenská komédia. Neďaleko veľkého mesta, niekoľko krokov od hra−
níc s nepriateľskou kapitalistickou krajinou v zapadákove, z ktorého
cesty nevedú nikam, sa začína veselý a trochu čierny príbeh o chlapí−
kovi, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže z kaluže, ale namiesto toho
vyváľa hudbu v blate. Hrajú: Ľubo Kostelný, Táňa Pauhofová, Dorota
Nvotová, Marián Geišberg...
Vstupné: 59 Sk 100 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 22. júna 17.00 h
VÝPRAVA DO STRATENÉHO KRÁĽOVSTVA

Talianska animovaná rozprávka. Šesť sympatických víl po skončení
školy pre víly, sa vydáva na dobrodružnú cestu do neznáma hľadať
zakliate a stratené rodné kráľovstvo víly Bloom. Pomôžu im magické
sily a priateľstvo.
Vstupné: 50 Sk 85 min. Mládeži prístupný

Streda 25. júna 19.00 h
O ŽIVOT

Česká komédia o počatí, s ktorým sa nepočítalo. Hrajú: Vojtech Kotek,
Dorota Nvotová, Bob Klepl, Ivana Chýlková...
Vstupné: 59 Sk 90 min. MP od 12 rokov

− 6. júla 2008 autobusový zájazd do ZOO v Lešnej. Poplatok: 220 Sk
− 11. júna 2008 autobusový zájazd do Bratislavy – novej budovy SND na
operu Giacomo Puccini: TOSCA. Účinkujú: Iveta Matyášová – Ľubica Rybár−
ska, Miroslav Dvorský – Michal Lehotský, Martin Malachovský – Juraj Peter,
Igor Pasek – Ivan Ožvát, Sergej Tolstvov – Zoltán Vongrey. Poplatok: 500 Sk

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

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

Beletria
Keleová−Vasilková, Táňa: Nataša
Pilcher, R.: Cesta za šťastím
Flynnová, G.: Ostré predmety
Feuvrier−Boulanger, Aline: Moje nové
srdce
Pronská, Jana: Zlatníková chovanica
(romantický historický príbeh)
McEwan, Ian: Pokánie
Boucheronová, Rose: Cyprusová aleja
Mládežnícka náučná literatúra
Winston, R.: To je dobrý chaos!:
(Nech chémia krásne praská)
Firthová, R.: Rytieri v plnej zbroji:S
odkazmi na webové stránky

Arthur, A.: Mušle. Objavte očarujúci
svet ulitníkov, lastúrnikov, kôrovcov a
ďalších živočíchov so schránkami
Redmond, I.: Gorily, opice, ľudoopy.
V rukách držíte skvelého informačné−
ho sprievodcu životom veľkých ľudo−
opov, opíc a ostatných primátov
Cartens, W.: Máme radi zvieratká

OZNAM
Od 1.6.−31.8.2008 bude knižnica
otvorená v pondelok, stredu a pia−
tok od 12.00 − 18.00 hod. V uto−
rok a štvrtok bude zatvorená.

NOVINKY MESTSKEJ KNI•NICE

Kultúrny dom Papraď a NEFFE s.r.o.
Vás srdečne pozývajú  dňa 28. 6. 2008 na Papraď na

COUNTRY DEÒ
PROGRAM:
− 14.00 hod. program pre deti − skáčúci hrad, jazdenie na koňoch − objekt
Domicile Papraď
− 19.00 − Country zábava so superskupinou Pltníci − Kultúrny dom Papraď
Počas celého programu Vám ponúkame bohaté občerstvenie: pečené
prasiatko, grilované kurence, klobása, čapované pivo, kofola, nápoje −
skrátka pitný režim, ktorý treba dodržiavať.
Tešíme sa na Vašu účasť. Pozor, dobrá nálada je chytľavá!!!                 r.r.

TOPFEST 2008
27.6.2008 − 28.6.2008, Nové Mesto nad Váhom − Zelená voda
Jubilejný piaty ročník TOPFESTU tradične otvorí letnú festivalovú
sezónu na Slovensku. Jeho prípravy sú v plnom prúde...         r.r.

Druhá májová nedeľa patrila aj v našom meste mamičkám a babič−
kám. Slovom, piesňou i tancom vďaku a úctu im  vyjadrili deti starotu−
rianskych škôl− MŠ, ZŠ i ZUŠ − v programe v rámci Dňa matiek. Úlohu
a poslanie matky zdôraznila a zároveň všetkým zablahoželala primá−
torka mesta Anna Halinárová.                       Text a foto Ján Mikláš

Vďaka a úcta  matkám...

AKO PRACOVA• SO SVOJOU MYS¼OU
Budhizmus je mnohým známy ako náboženstvo z Tibet−

skej náhornej plošiny, ktoré bolo dlho chránené pred zá−
padnými civilizáciami hrebeňom Himalájí. Karol Sleczek z
Poľska je jedným z prvých žiakov lámu Oleho Nydahla z
Dánska a buddhizmus praktikuje už viac ako 20 rokov.
Počas verejnej prednášky na tému Budhizmus v moder−
nom svete, ktorá sa uskutoční dňa 16. júna 2008  o 18.30 h
na Základnej umeleckej škole Stará Turá, predstaví bud−
hizmus nielen ako náboženstvo, filozofiu, či psychológiu,
ale najmä ako účinný nástroj pre prácu s mysľou.       J.R.
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Matrièné okienko
Smútočná spomienka
Dňa 27. júna uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj
manžel, otec, brat, švagor
Slavomír CHRASTINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som
mohol žiť. Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim manželom
Eugenom CSÁSZÁROM,
otcom, bratom, švagrom, strýkom a dedkom, ktorý nás opustil
po ťažkej chorobe dňa 3.4.2008 vo veku 71 rokov. Ďakujeme
lekárom z našej polikliniky aj sestričkám o jeho starostlivosť a
lekárom z nemocnice z N. Mesta n/v., ARO v Myjave, všetkým
lekárom a ošetrujúcemu personálu, ktorý sa o neho starali do
poslednej chvíle jeho života. Ďakujeme p. Adamusovej a p.
Kovačovicovi zo ZPOZ, členom dychovej hudby, ako i p. Miklá−
čovi za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary

Smútočná spomienka
Dňa 27. júna uplynie rok, čo nás vo veku 79 rokov navždy
opustila naša manželka, matka, babička, prababička
Zuzana MICHALCOVÁ
z Černochovnho Vrchu.

S láskou a úctou spomína manžel so synmi
a ich rodinami a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 11. júna 2008 uplynie rok, čo nás vo veku 67 rokov
navždy opustila naša drahá manželka, matka a babička
Mária KRIŠTOFOVÁ
zo Starej Turej.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Smútočná spomienka
Dňa 27.6.2008 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, matka a babička
Mária DURCOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte s nami.

S láskou spomína rodina Durcová a Zichová

Smútočné spomienky
Dňa 26.6.2008 si pripomenieme 7. výročie, čo nás navždy
opustila naša mamička a babička
Anna DURCOVÁ rod. Vrábliková

a dňa 29. mája 2008 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Ján DUREC

S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami
a celá ostatná rodina

Smútočná spomienka
„Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s
nami!“
Dňa 18.5.2008 uplynuli 3 roky, čo nás vo veku 58 rokov
navždy opustila naša manželka, matka, babička a svokra
Viera BUNOVÁ z Drgoňovej doliny.

S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 1. júna 2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil vo
veku 62 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec
Miroslav MAJTÁN
Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a stále spomínajú s nami.

S úctou a láskou spomína manželka
a synovia s rodinami

Smútočné poďakovanie
V ten večer... do sĺz smútku zahalený bol Tvoj odchod nečakaný.
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ. Kdeže je Tvoja usmiata tvár?
Naveky zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, anjelik Tvoj strážny
neprišiel včas. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas,
Spomienky na Teba zostanú navždy v nás...
Dňa 13.4.2008 nás navždy tragicky opustil
Peťo PÍPA
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú mama s priateľom,
brat Michal, babina a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Ťažko je vysloviť, čo cítime, keď k Vášmu hrobu chodíme.
Spite sladko, snívajte svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Vás každý deň.
Dňa 25.5.2008 uplynulo smutných 6 rokov od smrti našej
mamy, babičky a prababičky
Márie TRUHLÍKOVEJ

a dňa 26.6.2008 uplynie 26 rokov od smrti nášho otca a
dedka
Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou na nich spomínajú syn Anton
a dcéra Anna s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 22. júna 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša teta
Helena MIKULCOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 6. júna uplynie 1 rok od chvíle, keď nás navždy opus−
tila milovaná mamička, babička a prababička
Jarmila VRBOVÁ.

S láskou spomína dcéra Ema
a syn Ladislav s rodinami

NOVÍ OBÈIANKOVIA MESTA
Al•beta Èamborová è. 263, Filip Medòanský è. 3026, Karolína Majtáno-
vá è. 263, Martin Mikloviè è. 165, Sofia Horváthová è. 408, Ema Kuèe-
rová è. 131, Sofia Repková è. 472, Matej Štefka è.. 137, Andrea Masá-
rová è. 138, Terézia Poláèková è. 386, Juraj Èeèot è. 1229, Tereza Bun-
èiaková è. 366

UZATVORILI MAN•ELSTVO
Juraj Alušic zo Starej Turej a Zlata Bohovicová zo Starej Turej
Pavol Pribiš zo Starej Turej a Andrea Hertelová zo Starej Turej
Miroslav Drška zo Starej Turej a Ing. Silvie Uhlíková zo Starej Turej
Marcel Plesník zo Starej Turej a Zuzana Pániková z Èachtíc
Karol Svatoò zo Starej Turej a Miriam Svatoòová zo Starej Turej
Ján Mocko zo Starej Turej a Michaela Èervená zo Starej Turej
Branislav Gorej zo Starej Turej a Kristína Uhrová zo Starej Turej
Peter Orgoník zo Starej Turej a Monika Pilarèíková z Rabèe
Martin Ábel zo Starej Turej a Lenka Šulovská z Krajného
Radovan Kýška zo Starej Turej a Radka Gregorová zo Starej Turej
Ryan Erik Clontz z USA a Naïa Tomisová zo Starej Turej
Jozef Kováè z Lubiny a Monika Pagáèová zo Starej Turej
Jaroslav Kubín zo Starej Turej a Mária Fecková zo Starej Turej

ROZLÚÈILI SME SA
Peter Pípa è. 3, Anna Durcová è. 3130, Pavel Zeman è. 372, O¾ga Buzi-
ková è. 5, Peter Nemec è. 367, Františka Jankovièová è. 359, Daniel
Klimáèek è. 261, O¾ga Bielèiková è. 3138
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Brigádnické leto
3. časť

Počas pobytu v brigádnickom tábore na Trati družby sa pri−
hodilo všeličo−: Veselé, vážne, smiešne i zaujímavé. V pred−
chádzajúcom rozprávaní som spomenula, že náš drevený ba−
rak stál pod príkrym svahom a jeho térovým papierom pokrytá
strecha sa takmer dotýkala zeme, teda vyliezť na strechu nebol
žiadny problém.

Raz v noci nás zobudilo podozrivé klopkanie nad hlavami
a divný zvuk, akoby niekto niečo ťahal po streche. V baraku
boli tri alebo štyri miestnosti v rade za sebou a v každej nás
spalo osem alebo až desať. „Strašidlo“ sa premávalo po ce−
lom baraku, takže postupne sme sa všetci pobudili, načúvali a
od strachu ani nedýchali. Podivné klopkanie chvíľami stíchlo
a potom zas pokračovalo sem a tam. Bohviečo  všetko sme si
predstavovali, ale viem, že báli sa aj chlapci, lebo nikto nemal
odvahu vstať a ísť sa pozrieť , čo sa deje. Keď sme ráno obvi−
nili nočnú stráž, že pri nich by nás mohol niekto v noci aj
pozabíjať, vysmiali sa nám. To vraj niekto z dedinčanov  zabu−
dol vonku kozu  a tá sa aj s reťazou v noci špacírovala po
našej streche a za sebou ťahala aj reťaz. Keď sa rozvidnelo,
koza odišla na pašu a nevyspatí brigádnici do práce.

Že aj tie najdlhšie sny trvajú v skutočnosti  len okamih, o
tom som sa presvedčila  tiež počas tejto brigády. Priznám sa,
že sa mi raz sníval príjemný, trocha erotický sen: S niekým som
sa bozkávala. Dnes už veru neviem s kým a možno som to
nevedela ani vtedy, lebo som sa náhle  prebudila  a rukou
siahla na „bozkávané“ ústa. Zvrieskla som , lebo namiesto mi−
lenca som nahmatala − myš! Potvora myšacia, večer som pre
ňu nemohla zaspať, lebo škriabala na skrini, vedľa ktorej som
mala posteľ a skočila alebo spadlo rovno mne na tvár. Bol to
okamih a myš zmizla pod skriňou.

Smäd na pracovisku sme hasili kávou meltovicou, ktorú sme
si vozili  so sebou vo veľkej kanvi. No majster stavbár, ktorý
riadil  a kontroloval našu prácu, jedného dňa povedal, že tu
kdesi na okolí vyviera prameň− studnička. Huncút, vybral si naj−
krajšie dievča, dal jej kanvičku  a poslal ju, vraj, nabrať studenej
vody. Po chvíli zmizol aj on a nevrátili sa ani do konca zmeny.
Nákladné auto, ktoré priviezlo odpoludňajšiu zmenu, nás od−
viezlo do tábora, pravda, bez peknej Terezky. My dievčatá sme
sa o ňu báli, či sa jej niečo nestalo, chlapci sa len uškŕňali.
Zatúlaná brigádnička sa vrátila až večer s odpoludňajšou zme−
nou. Dlho do noci zasadal táborový štáb a riešil „morálny prie−
stupok“  čiernookej Terky.

 Ústredie mládežníckych brigád sa postaralo aj o náplň
našich nedeľných dní. Po raňajkách sme dostali do rúk letáky,
chváliace spoločné hospodárenie a vyrazili sme do dediny.
Pretože nábožný ľud bol v kostole, nachádzali sme len za−
mknuté brány. Ak sa aj dal s nami niekto do reči, tak o niečom
celkom inom, veď my sami sme nevedeli, čo sa to vlastne od
nás chce. Poprechádzali sme východniarsku dedinu krížom
krážom a keď sa ľudia vracali z kostola, my sme sa tiež vrátili
k nedeľnému obedu.  Tešili sme sa na odpoludnie. Vo dvore
dedinskej krčmy  sa konala tanečné zábava. Skutočná, nefal−
šovaná ľudová zábava, akú dnes už nikde nenájdeme. Zem−
plínske bohato vyšívané kroje hýrili v letnom slnku, mláden−
com priam svietili biele, na prsiach tiež vyšívané košele  a
tvrdé sáry ich čižiem sa ligotali ako zrkadlá. Pri tanci sa na
dievčatách rytmicky húpali vrstvy nariasených  a naškrobe−
ných pestrých  sukieň. Len čo muzikanti dohrali, mládenci
utvorili kruh  a cifrovali východniarske „čapáše“, sprevádzané
vlastným spevom. Počas ďalšej prestávky sa predvádzali diev−
čatá svojimi „karičkami“. Naozaj sa bolo na čo pozerať a my
sme na tej pestrej nádhere mohli oči nechať.

Len čo zapadlo slnko, zábava sa skončila, bolo treba ísť
domov, odložiť sviatočné sukne až do budúcej nedele. Lebo
ráno všetkých čakal nový deň, naplnený ťažkou prácou brigád−
nikov i dedinčanov...                                Alžbeta Cibulková

13. jún 2008 je dňom belasého
motýľa, dňom ľudí trpiacich muskulár−
nou (svalovou) dystrofiou. Je to ocho−
renie svalov, ktoré spôsobuje ich po−
stupné oslabovanie a ochabovanie. V
prevažnej miere je progresívne, po−
stupne sa zhoršujúce a vedie k odká−
zanosti na mechanický alebo elektric−
ký vozík. Ľudia s týmto ochorením
majú ťažkosti so samotným pohybom.
Niektoré druhy dystrofie sú závažné
a vedú k nutnosti používať dýchacie
prístroje.

   Organizácia muskulárnych dys−
trofikov v Slovenskej republike (OMD
v SR) organizuje už 8. ročník verejnej
zbierky na pomoc ľuďom trpiacim tým−
to ťažkým ochorením. Symbolom
zbierky je belasý motýľ − krásny, ale
zraniteľný, vyjadruje bezmocnosť ľudí,
ktorí sa zhoršovaním ochorenia stanú
bezvládnymi, odkázanými na pomoci
iných. Zbierku vykonávajú členovia
OMD v SR spolu s dobrovoľníkmi, ktorí
rozdávajú „motýlikov“ a robia osvetu,
aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o
tomto ochorení. Vo viacerých mestách
na Slovensku stretnete dobrovoľníkov
na stanovištiach pri Bille alebo ich
môžete stretnúť prechádzať sa po
meste, pričom ich spoznáte podľa
nápisov na tričkách.

   Cieľom zbierky je získať finanč−
né prostriedky na nákup pomôcok po−
trebných pre ľudí so svalovou dys−
trofiou − dýchacie prístroje, oxygene−
rátory, odsávačky hlienov, elektrické
vozíky, zdviháky, polohovacie poste−
le, debarierizáciu obytných priestorov

a iné špecifické pomôcky.
V prípade potreby si viac informá−

cií a všetky potrebné kontakty nájdete
na www.omdvsr.sk

Ak sa chcete zúčastniť zbierky ako
dobrovoľník, kontaktujte redakciu.

Výsledky zbierky
Deň belasého motýľa 2007

Porovnanie miest:
Stará Turá 9 012 Sk
Senica 13 038 Sk
Nové Mesto n/V + Čachtice 29 943 Sk
Banská Bystrica 12 673 Sk
Myjava 7 635 Sk
Košice 5 170 Sk
Trenčín 28 007 Sk
Bratislava 197 125 Sk
Piešťany 6 205 Sk

KOMU SME POMOHLI :
− 22 605 Sk na doplatok za elektrický

vozík Lukášovi S. z Trenčína
− 6 332 Sk na doplatok za mechanický vo−

zík a otočné sedadlo Jane T. zo Senice
− 6 803 Sk na kúpu batérií  do elektrického

vozíka Darine S. z Piešťan
− 9 667 Sk na doplatok za mechanický

zdvihák Zdenke M. z Piešťan
− 21 989,50 Sk za doplatok za špecifický

polohovateľný vozík − kočiar Michalovi Š.
zo Sliača

− 40 000 Sk na úhradu nákladov súvisia−
cich s montážou šikmej schodiskovej plo−
šiny Radoslavovi K. z Dolného Moštenca
− 2 941 Sk na zakúpenie náhradného aku−

mulátora do dýchacieho prístroja
Patrikovi T. z Levoče

− 26 082 Sk za zakúpenie náhradnej a pre−
nosnej odsávačky hlienov Michalovi Š.
zo Sliača

Ak ste sa rozhodli pomôcť ľuďom so sva−
lovou dystrofiou, uvádzame číslo účtu OMD
v SR: 2624340950/1100 Tatrabanka

Deò belasého motý¾a

Krojovanú „parádu“ na Jazde
kráľov v Kunoviciach netreba
zvlášť komentovať. Aj zástupcovia
nášho mesta sa na pozvanie dru−
žobných Kunovíc boli hosťami tohto
podujatia a je potešujúce, že tam
postretali veľa občanov nielen zo
Starej Turej a časti Papraď, ale aj
z Hrachovišťa, Krajného...

Text a foto Ján Mikláš

Kontakt na redaktorky Staroturianskej televízie:
Jana Uherčíková, tel. 0907 095459,
jana.uhercikova@gmail.com
Lívia Boórová, tel. 0915 486478,
livia.boorova@gmail.com
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Jún – Mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Je už tradične priestorom a časom na prezentovanie poľov−

níctva a najmä jeho ochranárskeho poslania pred nepoľovníckou
verejnosťou. V samotných poľovných revíroch je mesiacom zvý−
šenej starostlivosti o zver a jej životné prostredie. Nepoľovnícka
verejnosť má o poľovníctve rôzne informácie. Tí, ktorí poznajú
poľovníkov vo svojom blízkom okolí si vytvárajú obraz podľa nich,
tí, čo neprídu do styku s poľovníctvom niekedy ťažšie chápu, ako
niekto ortodoxných „zelených“, ktorí nechcú chápať význam po−
ľovníctva ako zložky aplikovanej ochrany prírody.

Zákon o poľovníctve definuje poľovníctvo ako súbor činností
zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimál−
ne využívanie genofondu poľovnej zveri ako prírodného bohat−
stva Slovenskej republiky.

Enormný technický rozvoj a bezzábranová exploatácia prí−
rody jednoznačne zužujú životný priestor zveri v celej Európe a
so zamorením ovzdušia a devastáciou vodných tokov a pôdy
sa rapídne znižuje aj úživnosť existujúcich biotopov. Jedným
slovom, poľovný hospodár dnes melie z posledného a už v
krátkej budúcnosti nebude schopný v plnej šírke zabezpečiť ani
trofické (úživné), ale ani topické (priestorové) požiadavky cho−
vanej zveri, ale ani to, aby sa eliminoval neúnosný tlak zveri na
prírodu a na minimum sa znižovali škody vyvolané zverou na
fytocenózu. Z toho vyplýva, že na poľovného hospodára už
dnes čaká nemalá úloha – pripravovať sa na systematickú ochra−
nu biotopu, životného priestoru zveri. Tým sa zrazu z lovca, z
poľovníka, z poľovného hospodára stáva ochranár prírody a
samotné poľovníctvo sa tiež ujme ďalšej úlohy a to aplikovanej
ochrany prírody. Samozrejme, žejto úlohy sa môže zhostiť iba v
úzkej spolupráci s lesným a poľným hospodárom a účinnou
organizáciou ochrany prírody. Systém neobmedzeného trho−
vého hospodárstva môže v pretechnizovanom svete, v ktorom
dominuje neúprosná honba za ziskom, už pre svoj charakter
vážne ohrozovať prírodu. Bezohľadní ekonómovia a bezcitní
technokrati si však musia raz a navždy uvedomiť, že život na
našej planéte sa tiež viaže na určité konkrétne podmienky, kto−
ré môže zaručiť iba ekologicky vyvážená príroda.

Pre svoj každodenný život každá zver, ale najmä prežúva−
vá, potrebuje pokoj, lebo len v takomto prostredí môžu neruše−
ne prebiehať fyziologické cykly, ktoré sú potrebné pre jej vývoj.
Žiaľ, dosiahnuť túto požiadavku je hádam najťažšia, i keď nie
celkom beznádejná úloha. Dnešný mimoriadne silný antropic−
ký tlak na prírodu postupne vnesie do nej absolútny chaos.
Pozrime sa letmo na jeden deň v prírode. Nepravidelná ťažba v
lese, intenzívne poľnohospodárstvo s neúnosnou chemizáciou,
hluk traktorov a iných mechanizmov sústavne zver vyrušuje. K
tomu sa pridá živelná návštevnosť občanmi, často v sprievode
psov a s prenosnými hudobnými zariadeniami. Podobne je škod−
livá neorganizovaná letná a zimná turistika, amatérske horole−
zectvo, večery pri vatrách, hulákajúci trampi, chuligáni, cez noc
pytliaci a nad ránom armáda hubárov. Kedy si v takomto zmät−
ku nájde zver aspoň pár hodín pre svoje fyziologické potreby?
Čo môžeme očakávať od zveri, ktorá žije v takomto sústavnom
strese? Podľa našej ústavy príroda patrí každému občanovi, a
preto nie je možné vytvoriť v revíroch chránené zóny, akési
refúgiá pre zver.

Zhrňme v krátkosti vývoj poľovníctva u nás. V druhej polovi−
ci 19. storočia sa začína introdukcia a reintrodukcia rôznych
druhov zveri a z poľovníka sa stáva poľovný hospodár. Po prvej
svetovej vojne čaká na poľovného hospodára regenerácia a
ustálenie stavov zveri, ale najmä ochrana ohrozených druhov.
Po roku 1948 sa zavádza plánované poľovné hospodárenie,
vytyčujú sa normované stavy a v 60. rokoch sa prejavuje zámer
zvyšovať kvalitu trofejí. Tá najťažšia a najzodpovednejšia úloha
– zachovanie úživnosti biotopov na nás čaká len teraz.

V tomto krátkom priereze naším poľovníctvom môžeme kon−
štatovať dve ponaučenia. Človek svoju nezodpovednou činnos−
ťou dosiahol to, že dnes v skutočnosti môže poľovať len na to,
čo sám dochová. Druhým cenným poznatkom je zákonite sa
opakujúci jav, že po každej štátoprávnej alebo spoločenskej
zmene sa pred problémy chovu zveri vždy dostáva do popredia
otázka práva lovu, resp. Snaha o jeho privlastňovanie.

Ján Durec – poľovný hospodár PZ LES Stará Turá

Mnohí, pre ktorých sú stromy viac než
len drevo, sme si už zvykli na na frontálny
útok voči zeleni v našich mestách a ob−
ciach, či už z dôvodu vy−
užitia pozemkov na vý−
stavbu obchodných cen−
tier, alebo stromy „obme−
dzujú“ obyvateľstvo svo−
jim peľom, lístím, tieňom
atď. To, že stromy a ze−
leň produkujú kyslík, čis−
tia ovzdušie, zachytáva−
jú tony prachu, upravujú
klímu, produkujú fytoncí−
dy (látky likvidujúce mno−
hé kmene baktérií) asi
nie je pre obyvateľsvo až
také podstatné. No to, čo
sme objavili na okraji
Dúbravy na Trávnikoch
nás šokovalo. Neznámy
páchateľ poškodil asi
dvestotridsaťročný dub,

ktorý nikomu nezavadzal (alebo áno?).
Tento strom zachovali lesníci pred nami a
chceli sme ho zachovať aj my. No, bohu−

žiaľ, napriek ošetreniu to
asi neprežije. Prípad je
momentálne riešený polí−
ciou, jedná sa o poškodzo−
vanie mestského majetku.
Dub má priemer v prsnej
výške 130 cm a spoločen−
ská hodnota takéhoto stro−
mu sa pohybuje okolo 80
000 Sk. Pre starých Slo−
vanov boli takéto stromy
posvätné, no a čo je po−
svätné pre tých novodo−
bých, neviem.

Vážení občania, príďte
sa pokochať krásou tohto
jedinca, pokiaľ je ešte ze−
lený. Vedia okolo neho i
žltá turistická značka.

Ivan Durec

Akí sme to ¾udia?

Naša základná škola taktiež využila
ponuku jazykovej školy N. T. E z Košíc,
ktorá poskytuje vyučovanie anglického ja−
zyka netradičnou formou – výuku rodeným
Angličanom, Američanom či Kanaďanom,
ktorí prídu za vami do školy a môžete s
nimi stráviť týždeň, počúvať „originál“ ja−
zyk, lepšie spoznať kultúru ich krajiny, overiť
si svoje jazykové znalosti, zdokonaliť sa v
ich rodnom jazyku.

Boli sme veľmi radi, že i v našej škole
sa tento projekt stretol s veľkým záujmom.
Prihlásilo sa a kurz absolvovalo takmer 150
žiakov 5. – 9. ročníka.

Boli veľmi spokojní s inou formou výu−
ky, s možnosťou precvičiť si svoje jazyko−
vé schopnosti. To, že ich vedomosti sú na
dobrej úrovni dokazuje i hodnotenie lekto−
rov Lottie a Margaret z Kanady, Lauren−
cea z Anglicka a Joshuu z Ameriky, ktorí
oceňovali veľmi dobrú znalosť angličtiny
našich žiakov, ich snahu zapájať sa do
aktivít, chuť odniesť si z kurzu čo najviac a
v neposlednom rade i ich slušné správa−

nie, pretože, bohužiaľ, na niektorých ško−
lách sa stretli s problémami a aroganciou.

Takisto veľmi spokojní boli i so starostli−
vosťou o nich. V našom meste sa im veľmi
páčilo. Odnášajú si naň len tie najlepšie
spomienky. Pre veľký záujem sme sa roz−
hodli usporiadať taktiež letný kurz anglické−
ho jazyka s týmito lektormi ( Laurenceom a
Joshuom) od 7. 7. – 11. 7. 2008, v čase od
8.00 do 15−16.00 so štyrmi hodinami AJ
denne, so športovými aktivitami, súťažami,
tu v Starej Turej. Ak bude schválený náš
projekt, každý účastník by zaplatil len po−
platok za lektora – 4 hodiny AJ denne (spo−
lu 20 hod.) – čo by bolo cca 500 Sk.

Ostatné – certifikát o absolvovaní kur−
zu, obed, občerstvenie, poldenný výlet do
okolia, výukové materiály a odmeny by boli
potom zdarma. Podmienkou otvorenia kur−
zu je minimálne 20 žiakov. Deti sa môžu
prihlásiť u svojich vyučujúcich AJ alebo na
tel. č. 032/7763639 alebo u Mgr. Anny Ha−
verovej, tel. č. 0905/780481. Tešíme sa na
vás                                    A. Haverová

Projekt NATIVES

Pokiaľ poznáte staroturianske centrum
voľného času, isto viete, že okolo budovy
sa rozprestiera kúsok zelenej plochy. Nie
je to nič moc, no na hru a relax detí to
stačí. Denne sa tu vystriedajú desiatky detí
– školáci na hodinách telesnej výchovy,
škôlkári na prechádzkach či poobedňajší
futbal násťročných chalanov alebo dievčen−
ské pikniky na dekách. Zelená plocha však
neláka len deti. Z času načas sa tu objaví
i psíčkar so svojim miláčikom. Vzhľadom k
tomu, že tu nie je dlhší čas tabuľa so záka−
zom vodenia psov (zasa nám ju totiž ukrad−
li), slušne upozorníme takýchto ľudí a ešte
sa nám nestalo, že by niekto z nich pro−
testoval. I keď areál nie je uzamknutý, všetci
akceptujú, že sme školské zariadenie a že
pokiaľ sa tu hrajú deti, nemali by tam naši
psí priatelia čo robiť (VZN č.9/2002, §3 ods.
6, písm. g). A keď je porozumenie a zdra−
vý rozum, nie je treba žiadna tabuľa so
zákazom. Nebolo treba. Až do minulého
mesiaca, keď začal do objektu CVČ cho−
diť pán B. so svojim psíkom. Nik cudzí, kto

by nevedel, že sa tu hrajú deti, ale pán z
činžiaku oproti CVČ. Osobne som ho nie−
koľkokrát žiadala, aby so psíkom na trávu
nechodil, no márne. To, čo som si od neho
vypočula, si za rámik naozaj nedám. Okrem
iného, že pokiaľ nebudeme mať tabuľu
potvrdenú „národným výborom“, nebude
nič akceptovať, že to sklo, ktoré tu našiel a
zobral, tu rozhodí späť atď, atď.

Rozum sa mi takmer zastavil. I keď toto
zelené miestečko nechránim pre seba ani
pre svoje deti, cítila som sa po tejto slovnej
sprche ako nepriateľ zveri a vyvrheľ, ktorý
uprednostňuje svoje vlastné nepodstatné
záujmy a ktorý nedovolí maličkému psíko−
vi sa pohrať na kúsku čistej trávy. Verte
tomu, že v CVČ vedieme deti k láske a k
úcte k zvieratám, ale zároveň i k určitým
pravidlám, ktoré treba dodržiavať. A preto−
že nechcem „víno piť a vodu kázať“, hneď
idem vybrať z pokladne zopár stoviek a
objednať nové tabule so zákazom vodenia
psov, aby boli všetky pravidlá dodržané.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Posúďte sami...

Hľadám osobných asistentov (asistentky) k 2
chorým chlapcom na mesiac august 2008 za finanč−
nú odmenu. Kontakt: 0907 555 818
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V našich klimatických podmien−
kach je potrebné najmenej päť me−
siacov v roku kúriť – v horských ob−
lastiach často šesť až osem mesia−
cov. Najväčšie možnosti úspor ener−
gií v našich domácnostiach sa teda
koncentrujú do oblastí výroby a spot−
reby tepla. A práve tu je možné po−
merne jednoduchými a lacnými opat−
reniami dosiahnuť značné úspory, o
čom svedčí niekoľko vyskúšaných
príkladov.

ZÁCLONA NIE JE IBA
DEKORÁCIA
Záclona alebo záves až po po−

dlahu vyzerá síce pekne a zakrýva
nie veľmi estetické radiátory, ale brá−
ni šíreniu tepla. V porovnaní s oknom,
ktoré je úplne bez záclony, je pri zá−
clone až po podlahu spotreba ener−
gie značne vyššia. Najvhodnejšie z
pohľadu spotreby energie (tepelnej)
sú záclony prípadne závesy, siahajú−
ce po parapetnú dosku, ktorá ak je
dostatočne široká, usmerňuje prúde−
nie tepla do miestnosti. Úspora ener−
gie v tomto prípade je asi 20−25%.
POZOR – maskovanie radiátorov rôz−
nymi kusmi nábytku má rovnaký –
resp. ešte horší účinok ako záclona
po podlahu.

ZAŤAHUJTE ZÁVESY
Pre účely úspor energie je účelné

hneď po zotmení zaťahovať závesy.
Ak sú správne ukončené – v úrovni
parapetnej dosky, alebo aspoň 5 cm
nad radiátorom, znížia sa straty tepla
dosť významne. Aj pri dlhšej neprí−
tomnosti v byte by bolo účelné ne−
chať závesy zatiahnuté (to by však
mohol byť signál pre nežiaduce náv−
števy).

ZAIZOLUJTE VÝKLENKY
RADIÁTOROV
Dosť často, hlavne v individuál−

nych domoch a tehlových obytných
domoch staršej výstavby, sú radiáto−
ry umiestnené vo výklenkoch, v kto−
rých je hrúbka obvodovej steny ten−
šia. To sú potom „pohlcovače“ tepla.
Najlepším riešením v podobných prí−
padoch – aj z hľadiska obmedzené−
ho prístupu do úzkej medzery medzi
stenou a radiátorom je – vložiť do
medzery hliníkovú fóliu, ktorá odráža
od steny teplo späť do miestnosti.

ÚNIK TEPLA OKNAMI
Nedostatočne utesnené škáry

okien sa dajú s relatívne nízkymi ná−
kladmi utesniť, čo môže v závislosti
od rozsahu netesností priniesť úspo−
ry 6 až 10% vykurovacích nákladov.
Škáry možno utesňovať páskami z
plste, silikónu, polyuretánu alebo tiež
tesniacimi profilmi pre tento účel špe−
ciálne vyrábanými.

Rovnako i netesné dvere (prehnu−
té, odstávajúce) môžu byť príčinou
unikania draho nakupovaného tepla.
Pomoc je jednoduchá – utesniť škáry
vhodným tesnením, alebo použiť
hrubší záves, ktorý vytvorí izolačnú
vzduchovú vrstvu a zlikviduje prievan,

ktorým boli odnášané peniaze von z
bytu či domu. Podstatne lepšia je vý−
mena starých okien za nové systémy
plastových okien, čo je síce náklad−
né ale z dlhodobého pohľadu úspor
tepla veľmi významné.

SPRÁVNA REGULÁCIA
Je dobré si uvedomiť, že každý

stupeň o ktorý sa zníži teplota v miest−
nosti znamená úsporu 5−6% nákla−
dov na vykurovanie miestnosti. Je
teda z pohľadu šetrenia tepelnou
energiou účelné vykurovať jednotlivé
miestnosti podľa účelu a potreby. Ak
napríklad v zime odchádzame na nie−
koľko dní mimo byt, stačí udržiavať
teplotu na úrovni 15−16 oC. Je však
nesprávne vypínať kúrenie celkom,
lebo je potom podstatne drahšie vy−
kúriť celkom studené a vlhké miest−
nosti, ako udržiavať v nich temperač−
nú teplotu.

SPRÁVNE VETRAŤ
Nespornou požiadavkou iste je

potreba vetrania miestností. Je však
otázkou ako vetrať tak, aby straty dra−
hého tepla boli pri účinnom a účel−
nom vetraní čo najmenšie. Častým
spôsobom vetrania je trvale pootvo−
rené okno alebo ventilačné krídlo
okna. Tento spôsob je však veľmi ne−
správny a znamená v pravom slova
zmysle vyhadzovanie peňazí cez to
pootvorené okno. Správny spôsob
vetrania je „vetrať krátko a dôkladne“.
Energeticky úsporné je nárazové vet−
ranie – t. j. vypneme na dobu vetra−
nia kúrenie a v závislosti od vonkaj−
šej teploty vetráme v zime spravidla
dvakrát denne každú miestnosť po 5
minút. Čím je chladnejšie, tým kratší
môže byť interval vetrania, lebo vý−
mena vzduchu v miestnosti prebeh−
ne rýchlejšie.

VLHKOSŤ VDUCHU –
DÔLEŽITÝ FAKTOR
Tepelná pohoda vo vykúrenej

miestnosti vo veľkej miere závisí od
vlhkosti vzduchu. Tak napríklad pri
vlhkosti vzduchu 30% je na vytvore−
nie tepelnej pohody potrebná teplota
23 0C. Rovnakú tepelnú pohodu však
dosiahneme aj pri teplote 21oC a 60%
vlhkosti vzduchu, avšak spotreba
energie pri 21oC je o 10−12% nižšia
ako pri 23oC. Z toho vyplýva, že sú−
časťou snahy o vytvorenie tepelnej
pohody pri úspornom využívaní na−
kupovaného tepla je i starostlivosť o
zodpovedajúcu vlhkosť vzduchu (60−
70%), čo je dôležité aj z fyziologic−
kých dôvodov.

TEPELNÉ IZOLÁCIE
Už v predchádzajúcej časti sme

hovorili o tom, že v priemernej do−
mácnosti sa až 60% z celkovej spot−
reby energie spotrebuje na tepelnú
energiu k vykurovaniu. Z toho vyplý−
va i dôležitosť správnej tepelnej izo−
lácie rodinných domov, bytových i
spoločenských objektov.

Optimálna tepelná izolácia chráni
budovu pred chladom, ale aj pred

horúčavou, výrazne znižuje spotrebu
energie bez negatívneho dopadu na
pohodlie obyvateľov. S tepelnou izo−
láciou je potrebné počítať i pri rozho−
dovaní o zámeroch na znižovanie
spotreby energie.

Množstvo tepla, ktoré budova po−
trebuje na vykurovanie, súvisí bez−
prostredne s tým, koľko tepla pláš−
ťom budovy – čiže múrmi, oknami,
strechou, podlahami –unikne do von−
kajšieho prostredia.

KADIAĽ NÁM TO TEPLO
UNIKÁ?
V bytových a spoločenských bu−

dovách možno úniky tepla špecifiko−
vať približne takto:
− asi 40% oknami
− asi 35% zle izolovanými obvodový−
mi stenami

− asi 20% strechou
− asi 5% podlahami nad suterénmi
V rodinných domoch sú pomery
podobné:
− asi 30−40% oknami
− asi 20−30% obvodovými stenami
− asi 25−30% cez strop a strechu
− asi 10−20% podlahami a suterénom

Uvedené čísla sú približné prie−
merné hodnoty, slúžiace ako výcho−
diská pre úvahy o možnostiach zlep−
šenia stavu. V konkrétnych prípadoch
je možné úniky tepla veľmi dobre a
názorne zisťovať pomocou termovíz−
nych snímok, ktoré v rámci hodnote−
nia budov vykonávajú pracoviská
„Technického a skúšobného ústavu
stavebného“ prípadne ďalšie staveb−
né organizácie.

Mierou tepelných strát stavebných
prvkov je koeficient prestupu tepla,
označovaný „k“, ktorého hodnota je
závislá od charakteru materiálu a
hrúbky stavebného prvku. Čím väč−
šia je hodnota „k“, tým väčšia je stra−
ta tepla a teda aj spotreba energie a
naopak.

Veľmi dobre izolovaná stena môže
mať k = 0,35−0,40 a izolačné trojsklo
môže mať k=2,0−2,3. Už z toho je vi−
dieť, že veľké presklené plochy bu−
dov sú veľmi náročné na spotrebu
energie.

Ďalšie porovnanie: Betónovú ste−
nu hrúbky 125 cm možno z pohľadu
tepelnej izolácie nahradiť plnou teh−
lou o hrúbke steny 35 cm, dutou teh−
lou o hrúbke steny 25 cm, mäkkým
drevom o hrúbke 8,5 cm, polystyré−
nom alebo minerálnou vlnou hrúbky
3,5 cm.

TEPELNÉ MOSTÍKY
Tepelné mostíky sú tie miesta na

obvodovom plášti budov, kde je hod−
nota „k“ značne vyššia ako na jeho
rozhodujúcej časti, alebo kde chýba
tepelná izolácia celkom. Tepelné
mostíky sa dajú zistiť na termovíznom
snímku, ale dajú sa poznať aj priamo
v byte ako miesta, kde sa zráža vod−
ná para a následne sa tvoria plesne.
Podobných prípadov je veľa a ich rie−
šenie spočíva v zlepšení tepelno−izo−

lačných parametrov danej stavby, čo
je najlepšie riešiť v spolupráci s od−
borníkmi z poradenských stredísk.

TEPELNÁ POHODA
Pojem tepelnej pohody sme spo−

menuli v súvislosti s vlhkosťou vzdu−
chu. Na tepelnú pohodu okrem rela−
tívnej vlhkosti vzduchu (RVV) vplýva
aj teplota stien miestnosti z vnútornej
strany, čím vyššia je teplota stien
miestnosti, tým nižšia teplota vzdu−
chu v miestnosti je potrebná na vy−
tvorenie tepelnej pohody. Napríklad
ak teplota stien je 18oC, vytvára sa
pri teplote vzduchu v miestnosti 21oC
pocit príjemnej tepelnej pohody. Ak
však majú steny iba 15oC, ani 24oC
teplý vzduch v miestnosti nevytvára
rovnakú tepelnú pohodu. Samozrej−
mé je, že prvá alternatíva príkladu je
cca o 20% úspornejšia. Aj z toho je
zrejmé, aká je dôležitá tepelná izolá−
cia vonkajších stavebných prvkov bu−
dovy a teda i vonkajších stienbytov.

STAROSTI S OKNAMI
Ako už niekoľkokrát bolo u okien

spomenuté, okná sú tým slabým
miestom každej budovy, ktorým uni−
ká najviac tepla, čo možno v chlad−
ných obdobiach roka aj celkom laic−
ky zistiť.

Veľkosť tepelných strát závisí od
rôznych faktorov. Jedným z nich je
orientácia okien podľa svetových
strán, lebo okno orientované na se−
ver má asi päťkrát väčšiu tepelnú stra−
tu ako okno rovnakej konštrukcie,
orientované na juh, teda menej okien
orientovaných na sever znižuje stra−
ty tepla.

Ďalšími faktormi, ovplyvňujúcimi
veľkosť tepelných strát oknami sú
okrem už spomínaných škár i celko−
vá plocha okien ako aj kvalita rámov
a skiel – druh, hrúbky ap.

Okenné rámy – ak opomenieme
súčasné ceny, máme už dnes aj u
nás k dispozícií tri možnosti voľby, či
už ide o opravy alebo novostavby,
teda môžeme si vybrať okenné rámy
drevené, hliníkové alebo plastové.

Z týchto troch možností staré
osvedčené drevo má ešte vždy naj−
lepšie výsledky, čo však musí byť vy−
vážené príslušnou údržbou. Ak sú
drevené rámy zdravé a dobre zlíco−
vané a utesnené, stačí obnovovať ná−
tery okenných rámov.

Hliníkové rámy sú výhodné z hľa−
diska životnosti i údržby, je však veľ−
mi dôležité dávať pozor na zabezpe−
čenie priebežnej neprerušenosti te−
pelnej izolácie medzi jednotlivými pro−
filmi, lebo inak sa vytvoria nežiaduce
tepelné mostíky, ktoré sa prejavia ná−
slednou kondenzáciou vodných pár.

Plastové okenné rámy majú veľ−
mi dobré parametre, môže však u nich
byť problémom deformácia zo zaťa−
ženia a tepla, čím môže dôjsť k zní−
ženiu inak výbornej tesnosti.

NIE JE SKLO AKO SKLO
Pri výbere okien je treba dbať na

ENERGIE A ICH SPOTREBA – II. časť

JEDNODUCHÉ OPATRENIA A ICH ÚÈINKY
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to akú hodnotu „k“ má príslušný výrobok.
V súčasnosti sa ponúkajú tieto možnosti
výberu:

−dvojité izolačné zasklenie, kde „k“ =
2,6 − 2,8

− trojité izolačné zasklenie, kde „k“ =
2,0 – 2,3

− dvojité zasklenie sklom s tepelnou
ochranou, kde „k“ je 1 ÷1,3.

V poslednom uvedenom prípade
umožňuje špeciálny povlak na skle prie−
nik slnečného žiarenie do miestnosti v
zime, ale zabraňuje vyžarovaniu tepla von.

Vodné, stočné, zrážková voda a ako ďalej!
V Staroturianskom spravodaji č. 3 a č. 4 boli uverejnené kritic−

ké články p. Třetinovej a p. MUDr. Labátha na margo pôsobenia
spoločnosti PreVak, ktorá pôsobí iba v teritóriu nášho mesta, teda
nikde inde na Slovensku. Pre objasnenie, v rámci Slovenska pô−
sobí 13 vodárenských spoločností plus spoločnosť PreVak, ktorá
bola k nám prizvaná tzv. Výberovým konaním spoločnosťou AQU−
ATUR a táto spoločnosť zase vznikla z iniciatívy MsU Stará Turá.
Ak nie ste z toho múdri, drahí spoluobčania, tak si nalistujte Star.
sprav. č. 10/2006, tam to máte vysvetlené!

P. Třetinová sa oprávnene sťažuje, že za dva roky pôsobenia
tejto spoločnosti stúpla jej denná platba za vodu na 16 Sk. To
znamená, že to je trojnásobné zaťaženie, pretože v rokoch 2001
– 2004 bola jej denná spotreba 5 Sk! A to sa snažila ešte čo
najviac šetriť. Ale tieto platby stúpli každému z nás!

Bohužiaľ, seriózneho vysvetlenia daného stavu sme sa od
kompetentných nedočkali. Alebo za odpoveď máme považovať
oslavné články v Star. spravodajcovi č. 5, kde kolektív MŠ. eRKo
a ved. opatr. služby ďakuje Pre Vaku za sponzorské dary?! To je
síce celkom pekné, len keby to nebolo tak viditeľne urobené na
objednávku, aby sa otupilo ostrie kritiky! Nakoľko sa to bezprostred−
ne dotýka nás všetkých, očakávali sme stavonisko mesta a jeho
predstaviteľov!

A čoho sme sa dočkali? Veď prečo aj? Vedúci kancelárie primá−
tori a šéfredaktor Spravodajcu v jednej osobe to demokraticky vyrie−
šil k spokojnosti kompetentných, tých, ktorí túto situáciu spôsobili
tak, aby sa táto vec považovala za vec minulú a tým aj zabudnutú.

Stanovisko konateľa PreVaku je, že ceny energií a služieb
zaznamenávajú v uplynulých rokoch nárast a že veľká časť Slo−
venska má v súčasnosti ceny vody vyššie ako St. Turá. Pre po−
rovnanie uvádzam ceny vodného a stočného spolu:

r. 2006 r. 2007
Bratislavská vodár. spoločnosť: 54,26 49,09
Západoslovenská vodár. spoločnosť: 58,19 58,19
Oravská vodár. spoločnosť: 54,36 57,72
Liptovská vodár. spoločnosť: 53,65 53,65
Považská vodár. spoločnosť: 53,17 54,74
Ružomberská vodár. spoločnosť: 49,60 50,25
Turčianska vodár. spoločnosť: 50,79 50,58
Východoslovenská vodár. spoločnosť: 59,14 57,24
Podtatranská vodár. spoločnosť: 59,00 57,86
Stredoslovenská vodár. spoločnosť: 59,00 57,89
Trnavská vodár. spoločnosť: 52,26 49,35
Sever. vodárne a kanalizácie: 52,93 51,52
Trenčianska vodár. spoločnosť: 58,88 60,04
PreVak: 58,07 57,83
Z uvedeného je jasne vidieť, že prevažná väčšina spoločností

je lacnejšia ako PreVak! Priemer na Slovensku je 54,31 Sk!! Je
pravda, že Trenčianska a ďalšie dve spoločnosti majú nárast
cien, ale to je z dôvodu končiacich sa investícií týchto spoločností
v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, financovaných
z fondov EÚ. Akým spôsobom sa prevádza meranie zrážkovej
vody Slov. hydrometer. ústavu v Starej Turej, keď častokrát na
hornom konci prší a na dolnom nie? A meradlo zrážkovej vody,
ktoré odporúča p. Škriečka pre našich občanov, vlastní pre po−
rovnanie PreVak?!

Na zmenu daného stavu, ktorý vyznieva jasne v neprospech
nás, občanov, je treba vypísať novú ponuku na nájom vodohos−
podárskeho majetku mesta a prizvať do súťaže najúspešnejšie,
renomované vodárenské spoločnosti, ktoré sú na našom trhu už
dlhé roky, pretože tieto vodohospodárske spoločnosti sú nástup−
nícke firmy bývalých vodární a kanalizácií.

Na tento stav by mali odpovedať kompetentní, t.z. tí, ktorí majú
zodpovednosť za daný stav. Občania majú právo sa dozvedieť,
akú súvislosť má prevádzkovanie vodovodu s hotelom OÁZA Matras
a Autocampingom na Dubníku! Viete o tom, že je to ten istý maji−
teľ, ako o tom nedávno informoval denník Plus 1 deň?

Treba prehodnotiť, koľko vyberala za zrážkovú vodu od obča−
nov Trenč. VS a koľko vyberá v súčasnosti PreVak! Koľko platí
mesto AQUATURu za služby, koľko a či platí nájom spoločnos−
tiam, cez ktoré prechádza kanalizácia mesta!

Myslím si, že máme právo byť pravdivo informovaní o danej
veci, a preto žiadam o jasné a zrozumiteľné vysvetlenie spomína−
nej problematiky. Najmä v čom spočíva nárast platieb za zrážkovú
vodu (stačí sa prejsť po Turej a všimnúť si, aké špinavé, upchaté a
znečistené sú kanalizačné otvory). Prosím o prijatie navrhovaných
riešení, ktoré by smerovali k spokojnosti nás, občanov.

Dušan Prachár
Aj tento príspevok bol písaný v septembri 2007 , primá−

torka mesta na základe prísľubu na verejnom zhromaždení
rozhodla o jeho zverejnení.                                            r.r.

Centrum voľného času Stará Turá or−
ganizuje pre školopovinné deti a mládež
v mesiaci júl nasledujúce aktivity:

1. Prímestský tábor − jedná sa o den−
ný tábor s programom zameraným na
aktívny oddych 7 – 13−ročných detí.

Kde to je? CVČ Stará Turá
Kedy to je? 7. – 11. 7. 2008 (8.30 –

15.30 hod)
Za koľko to je? 500 SK
(V cene sú zahrnuté: pomôcky a ma−

teriál na aktivity, ceny pre deti, pitný re−
žim, poistenie. V cene nie je zahrnutá stra−
va!!!)

Čo je treba? V prípade záujmu sa čo
najskôr prihlásiť priamo v CVČ Stará Turá
a uhradiť poplatok najneskôr do 20. 6.
2008.

2. Letná škola hip−hopu
a break dance
− pohybová aktivita zameraná na zá−

kladné prvky hip−hopu a break dance (+
choreografia) pre dievčatá a chlapcov od
10 rokov.

Kde to je? V CVČ Stará Turá (priestor
je vybavený zrkadlami a odpruženou po−
dlahou vhodnou na tanec).

Kedy to je? 30. 6. – 4. 7. 2008 (denne
od 10.00 – 12.00 hod)

Za koľko to je? 200 SK/týždeň (v cene
– pitný režim, priestory, inštruktori).

Čo je treba? − Svoj záujem nahlásiť a
zápisné uhradiť najneskôr do 20.6.2008
priamo v CVČ Stará Turá.

− Vhodnú obuv a odev na cvičenie.
3. Týždeň plný zábavy v CVČ
Pondelok plný turnajov (turnaje v rôz−

nych tradičných i netradičných, pohybo−
vých i nepohybových disciplínach) –
30.6.2008 od 9.00 – 12.00 hod. Poplatok:
20 SK. Podmienkou: prezuvky.

Utorok plný zábavy v prírode (výlet na
Roh + turistika + hry a súťaže) – 1. 7. 2008,
zraz 8.45 v CVČ. Poplatok: 30 SK. Pod−
mienkou: jedlo, pršiplášť/dáždnik, kartič−
ka poistenca, obuv vhodná na turistiku.

Streda plná divadla (dramatické hry a
improvizácie, v ktorých si deti vyskúšajú,
čo všetko musí vedieť herec/herečka +
zoznámenie sa s bábkoherectvom) −2. 7.
2008 od 9.00 – 12.00 hod. Poplatok: 20,−
SK. Podmienkou: prezuvky a pohodlné
oblečenie.

Štvrtok plný smiechu (rôzne zábavné
hry a súťaže, v ktorých si deti zasmejú
sami na sebe)

− 3. 7. 2008 od 9.00 – 12.00 hod. Po−
platok: 20 SK. Podmienkou: prezuvky a
pohodlné oblečenie.

Piatok plný súťaží (súťaže, súťaže a
súťaže) – 4. 7. 2008 od 9.00 – 12.00 hod.
Poplatok: 20 SK. Podmienkou: v prípade
pekného počasia obuv vhodnú na činnosť
vonku, v prípade nepriaznivého počasia
prezuvky.

Internetový klub (voľná činnosť detí
pri PC – hry, chat,...) – 30. 6. – 4. 7. 2008
denne od 12.00 – 15.00 hod. Poplatok:
20,−SK/hod. Podmienkou: prezuvky.

Všetky aktivity v týždni od 30. 6. – 4. 7.
2008 sú pre deti, ktoré navštevovali v škol−
skom roku 2007/08 niektorý zo záujmo−
vých krúžkov v CVČ Stará Turá zadarmo!

CVČ

V súčasnosti sa vyrábajú i samolepiace
fólie, ktoré sa nalepia na sklo z vonkajšej
strany. Najkvalitnejšie z týchto fólií sú v
zime schopné znížiť straty tepla oknom až
o 30% v porovnaní s bežným sklom a
naopak, odrážaním slnečného žiarenia v
lete znižujú teplotu v miestnostiach, vy−
stavených slnku o 7 až 10oC.

Žalúzie a okenice v zimnom období –
ak sú na noc spustené – môžu vykonať
dobré služby, pretože nimi vytvorený vzdu−
chový vankúš tiež významne znižuje stra−
ty tepla.                                Ján Kubečka

Ponuka prázdninových aktivít pre deti a mládež

Vydarené podujatia
Trojdňové rybárske preteky 2.

– 4. 5. 2008− na vodnej nádrži
Dubník O pohár primátorky mes−
ta Stará Turá boli  úlovkami na−
najvýš zaujímavé. Víťazné  do−
máce dvojčlenné družstvo
takmer 40 metrov rýb... (Dĺžky
úlovkov sa sčítavali a ryby sa
púšťali naspäť do vody...)

Pohár víťaznému družstvu
odovzdala primátorka mesta
Anna Halinárová.

Tradičným rybárskym prete−
kom  (11. 5. 2008) prialo aj po−
časie... A tak všetci tí, ktorí sa v
nedeľu 11. apríla vybrali do are−
álu vodnej nádrže Dubník I. pre−
žili príjemné predpoludnie.

Ďalšie informácie o činnosti
MO SRZ Stará Turá nájdete na
www.mosrzst.wz.cz .

Text a foto Ján Mikláš
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Prvý májový víkend sa dobrovoľní ha−
siči z Drgoňovej Doliny zúčastnili v Kuno−
viciach na Československom hasičskom
trojboji. Súťaž zorganizovali dobrovoľní
hasiči z Kunovíc na neďalekom letisku a
trvala dva dni. Prvý deň hasičské družstvá
absolvovali dva hasičské útoky – jeden na
tri hadice B s nástrekovými terčami a dru−
hý na dve hadice B so sklopnými terčami,
pričom konečné poradie sa určilo ako sú−
čet týchto dvoch časov. V tejto súťaži zví−
ťazili hasiči z Uherského Hradišťa, hasič−
ské družstvo z Drgoňovej Doliny skončilo
na piatom mieste.

Sprievodnou akciou bola výstava mo−
dernej a historickej hasičskej techniky a
ukážky práce hasičov, ako napr. likvidácia
požiaru pri imitovanej autohavárii či vyslo−
bodzovanie osôb z havarovaného auta s
následným poskytnutím prvej pomoci pra−
covníkmi Rýchlej záchrannej služby. Me−

dzi ojedinelé zážitky patrila i ukážka hase−
nia požiaru parnými striekačkami, ako i
možnosť vidieť materiálne vybavenie niekto−
rých dobrovoľných hasičských zborov v
Českej republike.

Poslednou disciplínou Československé−
ho hasičského trojboja bola v nedeľu doo−
beda súťaž jednotlivcov – „Železný hasič“,
ktorá bola určená pre profesionálnych i
dobrovoľných hasičov, kde bolo potrebné
vykonať viacero disciplín za sebou v kom−
pletnom hasičskom výstroji s nasadeným
dýchacím prístrojom. Tejto súťaže sa ne−
zúčastnil nikto z DHZ Drgoňova Dolina kvôli
chýbajúcej hasičskej výstroji. V nedeľu
poobede na Československý hasičský troj−
boj voľne naviazala súťaž o Putovný pohár
mesta Kunovice podľa pravidiel Veľkej ceny
Uherského Hradišťa, v ktorej sa družstvo z
Drgoňovej Doliny po technických problé−
moch umiestnilo na 22. mieste.            I.D.

Hasièi v KunoviciachMedailoví staroturianski kolkári
Kolkári Starej Turej ukončili ročník 2007/2008 viacerými

úspechmi. O väčšinu z nich sa postarala najmä mládež, do
ktorej klub vkladá veľké nádeje.

Dorastenci MKK vybojovali v celoslovenskom finále doraste−
neckých líg výborné druhé miesto. Vstup do turnajov sa im síce

nevydaril, no napokon zabo−
jovali a v dramatickom posled−
nom zápase na domácej
pôde vybojovali dôležité body
a skóre do celkového hodno−
tenia. K striebornému druž−
stvu sa pridali tri bronzové
umiestnenia jednotlivcov. V
kategórii dorastencov sa na
tretej priečke umiestnil Peter
Nemček, náš druhý zástupca,
Martin Beno obsadil 6. miesto.
Nikola Pristachová vybojova−
la bronz v kategórii doraste−
niek, Zdenka Hochelová me−
dzi juniorkami. Ďalšia junior−
ka, Lenka Hochelová skonči−

la štvrtá, aj keď po prvom kole viedla celkové poradie. Všetci
umiestnení hráči a hráčky sú aj reprezentantmi SR v kolkoch.

Z ligových tímov je asi najviac sklamaným A−mužstvo, ktoré
napriek vyšším ambíciám dosiahlo v prvej lige iba na 7. miesto,
kam sa postupne prepadlo z lepších priečok. Najviac dôvodov
na radosť má B−tím. Ten ukončil sezónu víťazstvom v III. lige a
postupom do II. Naše „Céčko“ má tiež dôvod na radosť, v tretej
lige skončilo vďaka dôležitým výhram šieste. Kolkárov teraz
čaká letná prestávka na regeneráciu síl a prípravu na nový hráč−
sky ročník.                                               Zdenka Hochelová

Podjavorinská päťdesiatka 2008
Klub slovenských turistov mesta Stará Turá v spolupráci s

mestom Stará Turá, hlavným sponzorom PREMARES plus, s.r.o.
a sponzormi Šport Pub Vido, MOLITEX Krajné, pohostinstvo
Podkylava Marek, Autopotreby TRIO Jakubec, vináreň Gažovič
usporiadal dňa 17.5.2008 XXXIII. ročník diaľkového pochodu
„Podjavorinská päťdesiatka“, ktorý je  zaradený do medzinárod−
ného kalendára „Internationaler Volkssportverband“ (IVV).

Sobotné ráno už od
ranných hodín sa ukazo−
val pekný, skoro letný deň.
Náladu pred úradom pod−
farbovala hudba a organi−
zátori na prezentácii od
6.30 hod. očakávali prvých
nadšencov pochodu.

Organizátori pripravili
pre spestrenie pochodu v
XXXIII.  ročníku nové tra−
sy z Myjavy cez pamätné
miesto M.R. Štefánika−
Bradlo a výstup na Veľkú
Javorinu z rekreačnej ob−

lasti Stará Myjava. Na Javorine sa účastníci pochodu mohli občer−
stviť čajom alebo niečím silnejším a nabrať síl na ďalšie kilometre.
Náročné, ale krásne trasy hodnotili účastníci v cieli pochodu na
občerstvení v zariadení Šport Pub Vido na štadióne v Starej Turej.
Ako organizátorov pochodu nás to veľmi potešilo a povzbudilo do
ďalšej práce aktívne zapojiť našich ľudí z blízkeho okolia pre pohyb
v prírode a ukázať im prostredníctvom pripravených turistických
trás krásu nášho podjavorinského kraja.

Účasť na jednotlivých trasách bola nasledovná: 10 km 50
účastníkov, 20 km 12 účastníkov, 25 km 87 účastníkov, 35 km
39 účastníkov, 65 km cyklo 21 účastníkov. Celkovo sa s organi−
začným štábom pochodu zúčastnilo 217 spokojných turistov.

Zvlášť chcem poďakovať sponzorom nášho podujatia Mestu
Stará Turá, PREMARES plus, s.r.o., Šport Pub Vido, MOLI−
TEX Krajné, pohostinstvo Podkylava Marek, Autopotreby TRIO
Jakubec, vináreň Gažovič a všetkým i nemenovaným, ktorí
podporili udržanie tradície pochodu „Podjavorinská 50−ka“.

Vlastimír Čepela

Slnečnica hľuznatá – topinambur (He−
lianthus tuberosus L.) sa pravdepodobne
rozšírila z Mexika pozdĺž východného po−
brežia do Severnej Ameriky. Po objavení
Ameriky sa topinambury dostali aj do Eu−
rópy. Koncom 18. storočia po rozšírení
pestovania zemiakov bola táto plodina z
poľnohospodárskej produkcie Európy
takmer úplne vytlačená.

Topinambury nie sú náročné na teplo,
dobre znášajú sucho a darí sa im takmer v
každej pôde. Agrotechnika ich pestovania
je podobná ako pri zemiakoch. Pozoruhod−
né sú aj výnosy. Úroda zelenej hmoty sa
pohybuje od 50 do 100 ton z hektára a úro−
da hľúz býva od 15 do 30 ton z hektára.
Hľuzy v pôde znášajú teploty až do −30 oC.

Zelená hmota je vhodná na kŕmenie
hospodárskych zvierat. Pokiaľ sa nedá
takto využiť, dá sa použiť na výrobu kvalit−
ných kompostov.

Prednosťou topinamburov je ich odol−
nosť proti chorobám a škodcom. U nás sa
ojedinele vyskytuje na listoch hrdza slneč−
nicová (Puccinia helianthi).

Hľuzy obsahujú najmä polysacharid inu−
lín. Je ostavený z fruktózových jednotiek,
čiže z molekúl ovocného cukru. Ovocný
cukor sa z inolínu uvoľnuje zriedenými ky−
selinami, alebo enzýmom inulázou.

Okrem inulínu obsahujú hľuzy ešte ďal−
šie biologicky aktívne látky. Patria k nim
pektín, organické kyseliny, vláknina ami−
nokyseliny, minerálne látky, stopové prvky
(vápnik, železo, horčík, zinok, fosfor, kre−
mík, draslík) a vitamíny A, B1, B2, C a D.

Neprítomnosť enzýmu inulázy v ľudskom
tele spôsobuje, že inulín má pre organizmus
len obmedzenú výživnú hodnotu. Je prav−
da, že tento enzým sa nachádza v hľuzách,
ale aktivuje sa až pri teplote asi 50 oC. Plné
využitie vo výžive, ovocného cukru, je mož−
né až po ohriatí na túto teplotu.

Konzumovanie hľúz má priaznivý účinok
na tráviaci trakt, na komplexnú činnosť pe−
čene a deriváty organických kyselín neutra−
lizujú patogénny vplyv agresívnych voľných
radikálov. V tráviacom trakte sa vytvárajú
podmienky pre množenie bifidobaktérií, po−
silňuje sa imunitný systém, znižuje sa hla−
dina cholesterolu, cukru a tukov. Konzumá−
cia hľúz priaznivo pôsobí aj pri psychických
ochoreniach a pri civilizačných chorobách.

Na našom trhu sú už dostupné aj pro−
dukty z topinamburou, napr. výživové do−
plnky, sirupy, džemy a cukríky.

Pre nenáročnú agrotechniku je pestova−
nie tejto plodiny vhodné aj v záhradkách. Jej
porast pôsobí veľmi esteticky. Rozšírenie
pestovania by bolo veľmi vítané.          J. L.

Slnečnica hľuznatá – topinambur, plodina širokého využitia

ZBERNÝ DVOR
zmena otváracích hodín

Kde? Areál bývalej tehelne
(smer Súš), Holubyho 21
Kedy? Pondelok, utorok, štvrtok,
piatok 6.30 hod. – 13.30 hod.
Streda 6.30 hod. – 17.00 hod.
Kto? Občania mesta Stará Turá
Čo? nebezpečný odpad, stavebný
odpad, bioodpad, veľkorozmerný
odpad, pneumatiky, sklo − tabuľové
Ako? Zdarma: nebezpečný odpad,
pneumatiky, bioodpad, sklo
Za poplatok: stavebný a veľko−
rozmerný odpad (1 kg odpadu = 1 Sk)

TSST

Hledáme svářeče tigaře/ar−
gonáře, jedná se o obvodové
sváry na trubkách, vše černý
materiál. Veškeré sváry jdou na
100% rentgen.

Dále hledáme svářeče s úřed−
níma zkouškami na elektrodu.
Živnostníkům nabízíme 300 Kc
na 1 hodinu.

Ubytování zajistíme a uhra−
díme. Jedna se o dlouhodobou
práci v Brně.

Kontakt: 00420 608 981 197
Agentura@atlas.cz
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ZÁVER OBLASTNÝCH SÚŤAŽÍ
Basketbalové družstvá skončili účinkovanie v majstrovských súťažiach v

Oblastnej súťaži. Chýba zohrať ešte stretnutie mladších žiačok „B“ doma s
Levicami 31.5.2008.

No a čerešničkou na torte bola účasť našich troch družstiev na finálových
turnajoch Majstrovstiev Slovenska, s ktorých dva zorganizoval náš klub.

Vo štvrtok 17.4.2008 vyhrali juniorky doma s Dubčekom Bratislava hladko
87:34.

V sobotu 19.4.2008 sa najskôr stretli na domácej palubovke dve naše
družstvá priateľsky s trnavskými. Prípravka vyhrala 82:7 a 83:16 a staršie
mini 66:24 a 67:36.

Na záver nastúpili juniorky k dvom stretnutiam so Zvolenom. V oboch
nebolo o dramatické zvraty núdza, ale lepšie nervy v záveroch stretnutí, pre−
dovšetkým v tom druhom, mali naše dievčatá a zaslúžene vyhrali 74:63 a
61:59.

V nedeľu ukončili svoju súťaž staršie žiačky dvomi víťazstvami nad Nitrou
57:37 a 48:42.

Juniorky zohrali svoj posledný majstrovský zápas v Pezinku.

Finálové turnaje MS
V Starej Turej sa 25.−27.4.2008 uskutočnil z poverenia Slovenskej basket−

balovej asociácie prvý z dvoch finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska a
to v kategórii mladších mini roč. nar. 1997 a ml. Turnaj, ktorý sa konal pod
záštitou primátorky Starej Turej Ing. Anny Halinárovej, mal na túto vekovú
kategóriu veľmi dobrú športovú úroveň a účastníci sa zhodli, že bol zorgani−
zovaný na vysokej úrovni a tiež vyzdvihli spoločenskú stránku turnaja. Vý−
sledky nášho družstva:

MBK Stará Turá – Viktoria Košice 73:33, ZŠ Zvolen 109:35, Strojár Ma−
lacky 66:29, Abovia Košice 70:46, UMB Banská Bystrica 48:59 /30:30/. Tým−
to víťazstvom získala B.Bystrica titul majstra Slovenska a naše hráčky dosiah−
li pekný úspech ziskom druhého miesta a strieborných medailí. Na 3. mieste
skončila Abovia Košice, 4. Viktória Košice, 5. Strojár Malacky, 6. ZŠ Zvolen.
Na záverečnom ceremoniáli sa zúčastnil osobne prezident SBA Mgr. Rudolf
Petrovský, predseda Združenia ženských basketbalových klubov SBA Ing.
Miloš Drgoň, zástupca primátorky Mgr. Ján Tomeš a ďalší hostia.

V prvej najlepšej päťke turnaja boli vyhodnotené dve hráčky Starej Turej
Talčíková Katarína a Martinčičová Radka a v druhej päťke Haluzová Miroslava.

O tento úspech sa zaslúžili na foto 3. zľava hore: Vedúca družstva S.
Redajová, S. Košarišťanová, N. Mozoláková, Z. Papuláková, D. Málková,
K.Talčíková, asistentka trénera K.Šustíková, tréner M.Šustík. Dole: T. Ma−
chajdíková, M. Michalcová, S. Majtásová, D. Kučerová, A.Redajová, K. Rzav−
ská, A. Moravčíková. V popredí R. Martinčičová a M. Haluzová.

Na druhom turnaji Majstrovstiev Slovenska v dňoch 2.−4.5.2008, ktorý
organizoval MBK pre staršie mini roč. nar. 1996 a ml. sa basketbalistky
Starej Turej tešili z bronzových medailí. Tak, ako u mladších mini, sa tu
stretlo šesť najlepších družstiev, prvé dve z oblastných súťaží –Východ,
Stred a Západ. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila a prihovorila sa k
účastníkom aj primátorka mesta Ing.A. Halinárová, ktorá mala záštitu aj nad
týmto významným podujatím.

Výsledky družstva Starej Turej: MBK Stará Turá – UMB Banská Bystrica
31:54, ŠBK Lúky Bratislava 47:41, Cassovia Košice 40:76, MBK Ružombe−
rok 90:31, Viktoria Košice 66:31.

Poradie: 1. Cassovia Košice, 2. Banská Bystrica, 3. Stará Turá, 4. Lúky
Bratislava, 5. Viktoria Košice, 6. Ružomberok. V prvej päťke turnaja boli vy−
hodnotené K. Čelešová, v druhej päťke M. Držíková. Najlepšou strelkyňou sa
stala K. Čelešová.

Je potešiteľné, že v takejto spoločnosti sa dievčatá zo Starej Turej nestratili
a pre klub vybojovali už druhú medailu z Majstrovstiev Slovenska v prebiehajú−
cej sezóne. Je to ďalší úspech, opäť nielen športový, ale aj organizačno−spolo−
čenský, čo všetci prítomní na záver potvrdili vrelým poďakovaním. Milým pre−
kvapením bola opäť prítomnosť prezidenta SBA Mgr. R.Petrovského na sláv−
nostnom ukončení a odovzdávaní cien a medailí, čím potvrdil, že si prácu orga−
nizátorov váži a za obidve na vysokej úrovni zorganizované Majstrovstvá Slo−
venska, o čom sa osobne presvedčil, vyjadril poďakovanie vedeniu MBK.

Spolu s ním odovzdávali ocenenia družstvám a jednotlivcom aj člen ZŽBK
SBA Ľ.Gábriž a predseda správnej rady MBK Stará Turá Ing. M. Nerád. Na
foto 2. hore zľava bronzové medailistky st. mini: Tréner J. Románek, K. Čele−
šová, M. Solovicová, T. Moravčíková, B. Masárová, S. Boorová, M. Držíková,
K. Talčíková, R. Martinčičová, K. Jarábková, vedúca družstva Z. Moravčíko−
vá. Zľava dole: K.Višňovská, M. Michalcová, M. Haluzová, A. Redajová, B.
Lukačovičová. Chýba chorá D. Málková.

Aj do tretice medaila. Získali ju v Košiciach mladšie žiačky MBK Stará
Turá, ktoré na Majstrovstvách Slovenska roč. 1995 dosiahli na bronzový stu−
pienok, keď striebro im ušlo v stretnutí s Bratislavou po prehre o štyri body.
Vystúpenie družstva v metropole východu tak splnilo očakávania vedenia
klubu − čo bol zisk medaily. Táto je už treťou tohto družstva v jeho krátkej

histórii /zlato, striebro, bronz/. Je to súčasne zavŕšenie úspešnej série troch
medailových umiestnení družstiev MBK na majstrovstvách Slovenska v tejto
sezóne a výsledok dlhodobo kvalitnej práce s mládežou v tomto klube, ktorej
výsledkom je za posledné tri roky zisk dvoch zlatých, dvoch strieborných a
troch bronzových medailí z finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska. Vý−
sledky: MBK Stará Turá – Lúky Bratislava 51:55, UMB Banská Bystrica 61:45,
Abovia Košice 67:29, MBK Ružomberok 72:38, Cassovia Košice 34:75. V
druhej najlepšej päťke bola vyhodnotená A.Potúčková, ktorá bola súčasne aj
druhou najlepšou strelkyňou turnaja.

O tento krásny úspech sa zaslúžili na foto 1. zľava hore: R.Nedorost,
asistent trénerky, B. Krajčušková, M. Hložková, A. Potúčková, K. Čelešová,
M. Držíková, R. Nedorostová, M. Dlouhá, M. Malková, N. Košťálová, trénerka
M. Minárechová. Dole: M. Buríková, K. Minárechová, Z. Urbanová, P. Briško−
vá, K. Tóthová.

BADEM 2008
Po seriáli stretnutí našich družstiev na Majstrovstvách Slovenska, nasle−

duje seriál stretnutí na 17. ročníku Festivalu BADEM v Žiline. Ako prvé sa
predstavili v dňoch 9.−11.5.2008 mladšie mini roč. nar. 1997 a prípravka roč.
nar. 1998 a ml. A obidvom sa mimoriadne darilo.

Mladšie mini nenašli na turnaji súpera, ktorý by ich porazil. Vo finále sa
stretli s majstrom Slovenska Banskou Bystricou, ktorej vrátili prehru zo Starej
Turej, čo zvyšuje význam ich umiestnenia a dosiahnutých výsledkov. Radosť
z pohára a zlatých medailí za víťazstvo bola v kolektíve veľká.

Výsledky: MBK Stará Turá − ZŠ Zvolen 79:35, Iskra Svit 53:18, Kara Trut−
nov 55:20, ŠBK Sadská 69:29, ŠBK Piešťany 43:25, UMB Banská Bystrica
54:49.

Do najlepšej päťky bola vybraná K.Talčíková, ako najlepšia trénerka bola
ocenená K. Šustíková, ktorá družstvo na turnaji viedla.

O prvenstvo sa zaslúžili hráčky: R. Martinčičová, M. Haluzová, M. Michal−
cová, K. Talčíková, D. Málková, K. Rzavská, A. Redajová, D. Naďová, S.
Hanáková, D. Kučerová, Z. Papuláková, tréner M. Šustík a asistentka K.
Šustíková, vedúca družstva E. Martinčičová.

Veľkú radosť pripravili sebe aj funkcionárom MBK dievčatá z prípravky.
Len jeden bodík ich delil od celkového víťazstva vo finálovom stretnutí s poľ−
ským družstvom Sosnowiec. V skupine ho porazili, no vo finále sa na záver
šťastena priklonila k súperovi. Aj strieborné medaily sú však pre tento novo−
tvoriaci sa kolektív mimoriadne vzácne a zaslúžené.

V ý s l e d k y :
MBK Stará Turá
– Start Havířov
31:20, SBŠ
Ostrava 33:29,
Slavia Banská
Bystrica 39:19,
Iskra Svit 34:8,
Sosnowiec 40:31.
Finále: Stará
Turá – Sos−
nowiec 36:37.

V najlepšej päť−
ke boli vyhodnote−
né K. Rzavská a A.
Moravčíková.

O tento ús−
pech sa zaslúžili:
S. Košarišťanová,
N. Mozoláková, D.
Šustíková, B. Ban−
durčinová, K.
Miklášová, L. Ko−
várová, T. Morav−
číková, K. Rzav−
ská, P. Melichero−
vá, Z. Papuláková,
L. Manďáková, S.
Majtásová, L. Be−
láková, A. Morav−
číková, T. Machaj−
díková, G. Bačo−
vá, R. Škyrtová,
tréner M. Šustík,
asistentka K. Šus−
tíková, vedúca
družstva Z. Morav−
číková.

Milan Šustík,
MBK Stará Turá

Medailová •atva basketbalistiek

Mladšie žiačky

Staršie mini

foto 1

foto 2

foto 3

Mladšie mini
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NESPLNENÁ PREDPOVEÏ
Pred necelými dvoma rokmi bol uverejnený v našom spra−

vodajcovi článok Návrat zdravia v starobe. Píše sa v ňom o
tom, ako prírodná strava pomohla 95−ročnej dáme k zlepše−
niu zdravotného stavu bez používania antibiotík. Teraz uvá−
dzam skúsenosť pána Stegmanna s vitálnou stravou pri ob−
nove svojho zdravia.

Od r. 1974 som mal ako 41−ročný artrózu vo všetkých
kĺboch s neznesiteľnými bolesťami a miernymi deformá−
ciami. Dva roky som navštevoval rozličných ortopédov a
internistov bez viditeľného úspechu. Mojím najbežnejším
liekom bol cortison.

Na jar 1976 mi lekári odporučili kúpeľnú liečbu v Bad
Oeynhausen, ktorú som absolvoval. Táto pozostávala v pod−
state zo známych procedúr, ako je plávanie, gymnastika,
zábaly, prechádzky a masáže. Jedálny lístok pozostával z
bežnej nemocničnej stravy s používaním cukru, bielej múky
a živočíšnych bielkovín. Po tejto liečbe však zlepšenie zdra−
votného stavu nenastalo, naopak, postupne som cítil zväč−
šovanie pôvodných bolestí.

S liečbou boli spojené aj finančné náklady.
Lekár, keď zistil môj stav, navrhol mi ďalšiu liečbu v kúpe−

ľoch. Po počiatočnom váhaní a osobnom pohovore s úradní−
kom zdravotnej poisťovne som súhlasil. Tento liečebný pobyt
som absolvoval v nemocnici v Bad Salzuflen. Na tejto klinike
som sa zúčastnil podobných procedúr ako v predošlých kúpe−
ľoch, len strava bola celkom odlišná. Dostával som plnohod−
notnú výživu podľa odborných poznatkov MUDr. M. Brukera,
ktorý bol riaditeľom tejto kliniky. Strava neobsahovala kryštá−
lový cukor, bielu múku, umelé tuky ani živočíšne bielkoviny.
Každé ráno bola na stole čerstvá obilná kaša, na obed 1/3 i
viac surovej stravy s prídavkom zeleniny, večer celozrnný chlieb
s maslom alebo nátierkou s prírodnými vitálnymi látkami.

Po 3 – týždňovom pobyte na klinike a liečivej strave som
sa zbavil bolestí, čo bolo temer neuveriteľné. Súčasne sa
vytratil i zápal žalúdkovej sliznice ako aj zápcha a análna
trhlina. V roku 1974 mi predpovedali, že sa budem pohybo−
vať už len na vozíku, teraz už bolesti nemám a navštevujem
dokonca športový klub.

Liečivá prírodná strava patrí až doteraz do môjho životné−
ho štýlu. Za vrátené zdravie veľmi ďakujem priekopníkovi
kvalitnej životosprávy MUDr. Maxovi Brukerovi.

S plnohodnotným pozdravom zostáva Váš Günter Steg−
mann

Zdravotný poradca 9/2007, prevzal Ján Lysý

(Upozorňujeme čitateľov, že Ján Lysý neuverejňuje člán−
ky pod skratkou J.L. Títo naši dvaja ochotní a stáli dopiso−
vatelia píšu každý na trocha odlišnú tému− Ján Lysý na
tému zdravej výživy, zdravého životného štýlu a J.L. upo−
zorňuje na enviromentálne problémy ( týkajúce sa životné−
ho prostredia) nášho života, prostredia, Zeme... J.M.)

Pozvánka na
STREETBALL

MBK Stará Turá
a Nadácia ŽIVOT

pripravujú
v sobotu 21.6.2008

už 5. ročník
streetballového turnaja.
Bude sa hrať v dvoch
kategóriách – mládež

a dospelí.
Bližšie informácie

sa dozviete
na webovej

stránke MBK
a mesta Stará Turá,

na plagátoch
a v mestskom
TV vysielaní.

MBK Stará Turá

15. jún - Staroturiansky silák - II. roèník - 14.00 h, Mierová ulica


