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Čas predsavzatí...
Máme to za sebou... Myslím na ten čas vianočný s množ−

stvom prívlastkov, ktoré pristanú naozaj iba Vianociam. Krás−
ne slová vinšov a blahoželaní sa snúbili s neopakovateľnou
atmosférou. A popri nej anomálie− nezvyklé počasie nás pri−
nútilo k sledovaniu televízie i k prechádzke po takmer jarnej
prírode. Už menej nás prekvapili informácie o tom kde a ako
trávia sviatky slovenské celebrity a kde a ako bezdomovci....

Veľa vianočných prianí sa spájalo i s nastávajúcim obdo−
bím, s novým rokom 2010. Od jeho začiatku, od prvých chvíľ
máme priestor na plnenie svojich predsavzatí, plánov, túžob.
Tých svojich i tých pre svojich blízkych, pre svoje okolie. Zdra−
vie, šťastie, rodina, láska, spokojnosť, práca, peniaze, býva−
nie− čo slovo, to pojem, ktorému sa v živote sotva vyhneme,
hoci si to ani neuvedomujeme. Akosi ani nepotrebujeme. Nie
je príliš populárne pripomenúť, že sotva niečo zlepšíme, po−
sunieme dopredu bez vlastného pričinenia. Niet toľko lotérií a
hier aby sa na každého usmialo šťastie. A tak je spoluúčasť
na našej lepšej budúcnosti nevyhnutná. Každého− vo svojom
súkromí, v rodine , na pracovisku, vo svojom činžiaku, v na−
šom meste...

Naše dobro sa niekedy začína prozaickými, niekedy zane−
dbateľnými činmi... Vzájomne sa pozdraviť, či ponúknuť po−
moc staršiemu na schodoch a mnohé iné podobné „činy“− to
akosi menej cítime a ešte menej vidíme. Nikdy nebolo a ne−
bude dosť slušnosti, ohľaduplnosti, pochopenia, ponúknutej
pomoci. Bez ohľadu na dobu, v ktorej žijeme, pretože žiadna
civilizovaná ľudská spoločnosť neponúka priority v podobe
nenávisti, závisti, intolerancie.

Je dôležité, čo si myslíme, čo cítime a v čo veríme, najdô−
ležitejšie je však to, čo robíme. Hovorím o známych veciach,
z ktorých sa vynárajú aj naše spoločné želania a tak sa k nim
neobracajme chrbtom. Možno drobné, zanedbateľné, sotva
viditeľné. Také, ktoré nás nič nestoja, ale pritom majú úžasnú
cenu.

Z jedného zahraničného novoročného priania som vyčítal:
...a trochu víc květin− pro žití zdárné neboť až na hrobech− tam
už jsou marné...

Kvetiny sú možno tiež tou maličkosťou a majú vždy svoj
úžasný a nezastupiteľný význam, teda aj na hroboch. Ale kus
pravdy v tom predsa len je...

Úspešný nový rok 2010 všetkým vám...!
J.M.

Úspešný nový rok 2010

v dobrom zdraví, š�astí

a pohode všetkým čitate�om

a občanom nášho mesta!

Ďakujeme za spoluprácu

všetkým dopisovate�om

a spolupracovníkom

Staroturianskeho spravodajcu

v uplynulom roku 2009

a tešíme sa na spoluprácu

i Vašu priazeň v roku 2010.

Redakčná rada
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Opäť máme za sebou ďalší
rok. Čas prehrnul posledný list
v kalendári minulého roka a
ukrajuje prvé hodiny a dni no−
vého roka roku 2010. Doznie−
vajú v nás nezabudnuteľné
chvíle azda najkrajších sviat−
kov v roku− −sviatkov ľudí
dobrej vôle, sviatkov rodin−
ného tepla, štedrosti i po−
koja, radosti i ľudskosti.
Všetci si želáme, aby nám
táto zvláštna a neopakova−
teľná atmosféra vydržala aj
do všedných dní práve za−
čínajúceho sa roka.

Toto je i obdobie zamýš−
ľania a hodnotenia toho uply−
nulého, ale je to aj čas pred−
savzatí, sľubov, plánov a že−
laní do nastávajúcich dní. Od
jeho prvej minúty máme kaž−
dý z nás i priestor na ich pl−
nenie− doma, na pracovisku,
na ulici,

Každý z vás sa určite ob−
zrie za odchádzajúcim rokom.
Čo sa podarilo a čo nie, čo
nám priniesla náhoda, osud−
vítame to dobré a žialime pre
to smutné. Zároveň sa zamýš−
ľame nad tým, či sme naozaj
urobili pre naplnenie svojich tú−
žob všetko, čo sa urobiť dalo.
Vždy je to tak− niečo je objek−
tívne a niečo je v nás, samých.
Doba je nie prajná na veľko−
rysosť materiálnu, avšak vždy
je prajná na takú, ktorá nepo−
trebuje ani cent, teda na to du−
chovno, na medziľudské vzťa−
hy, na naše chovanie, sprá−
vanie, na život ... Nielen ho−
voríme, ale aj cítime svetovú
a z nej sa odvíjajúcu našu, slo−
venskú i našu staroturiansku
ekonomickú recesie. Na pra−
coviskách, v meste i našich
domácnostiach sme museli
mnohé usmerniť , upraviť tak,
aby následky pri prestretom
stole neboli príliš citeľné. Nie
rovnako sa to všetkým bez ná−
sledkov podarilo, som však
rada, že nemáme v našom
meste viacero smutných osu−
dov z dôvodu nedostatku zá−
kladných potrieb pre život.

Na druhej strane− tí úspeš−
ní chcú byť ešte úspešnejší− v

škole, práci, ale i doma, v ro−
dine a my všetci im to dopraj−
me a pomáhajme im v tom,
veď je to v určitom kontexte
aj v prospech všetkých nás.

Často pripomínam, že naše
mesto, naša Stará Turá, je ako
jedna rodina− má silných i tých,
ktorí potrebujú pomôcť, či as−
poň povzbudiť, má šikovných,
talentovaných a perspektív−
nych nasledovníkov tých, kto−
rí toto mesto budovali a budu−
jú...Ako rodinu, ako svoju veľ−
kú domácnosť . Každý v rodi−
ne má svoje miesto, každý si
ho nájde i v tomto meste− nie−
len ako poplatník toho, či ono−
ho, dokonca i pokút. Pre ab−
solútnu väčšinu obyvateľov je
naša Stará Turá naozajstným
domovom, spoločne mesto
budujeme, skrášľujeme...

Aj počas minulého roku
som sa často stretla s pozitív−
nym názorom a hodnotením
nášho mesta− jeho čistoty,
vzhľadu, ľudí, práce, služieb,
využitia voľného času v kultú−
re, športe, akejsi celkovej prí−
jemnej atmosféry....Stáva sa
to pri návštevách hostí nášho
mesta, pri rôznych poduja−
tiach, či náhodných stretnu−
tiach s návštevníkmi, turista−
mi...Nikdy to nebolo a ani ne−
bude ideálne, ale podstatná je
stúpajúca tendencia tých činov
a obyvateľov, ktorým na svo−
jom prostredí záleží. Žijeme to
naozaj ako v rodine, tiež sa

nedá všetko a hneď, vždy je
potrebné brať do úvahy súvis−
losti a dopady akéhokoľvek
činu, rozhodnutia.

Mnohí z vás pomôžu, po−
radia, správajú sa tak , ako
naozaj vo svojom... Postup−
ne aj v roku 2010 budeme
pokračovať v realizovaní zá−
merov, ktoré, verím, že pri−
nesú úžitok. V rámci mož−
ností , predovšetkým finanč−
ných, pretvárame naše
mesto. Rekonštrukcia zá−
kladnej školy− objektov na
Komenského ulici za cca 1,
89 mil. � − bude zásadným
obratom v zlepšení vyučo−
vacieho i výchovného pro−
cesu. Prostriedky z európ−
skych fondov nám pomôžu
už v dohľadnej dobe aj v re−
konštrukcii DK Javorina,
ZUŠ a centra nášho mes−

ta. Nemalé prostriedky tiež z
týchto zdrojov sme vložili do
technológie separovaného
zberu, kompostárne a spraco−
vania bio odpadu. Bez vás,
ktorí budete v tomto procese
tí najdôležitejší účastníci, sa
nezaobídeme. K dlhodobému
problému odpadu by pomohlo
aj lepšie využitie služieb zber−
ného dvora v areáli bývalej te−
helne zo strany vás, občanov.
Je najvyšší čas „vyrásť“ z tvo−
renia nezákonných skládok,
sypania smetí do jarkov a po−
tokov! Vo vedení nášho mes−
ta, v poslaneckom zbore
nášho zastupiteľstva , v na−
šich mestských organizáciách
vieme o našich mnohých ďal−
ších spoločných bolestiach.
Vždy uvítame aj vašu ústreto−
vosť a vaše dobre mienené
rady, prípadne akejkoľvek inú
pomoc.

Predovšetkým občan musí
chcieť, aby v našom potoku
neplávalo to, čo tam nepatrí,
aby sme sa pri chove štvor−
nohých priateľov navzájom ne−
znepriatelili...

V roku 2009 budeme po−
kračovať v realizovaní záme−
rov, ktoré, verím, že prinesú
úžitok , hoci nie okamžitý a
markantný, pretože niekedy sú

to investície s dlhšou dobou
návratu vložených financií. Ko−
munikácie, chodníky, detské
ihriská a parkoviská budeme
naďalej zveľaďovať podľa fi−
nančných možností a priorít.
Viac sa o aktivitách, teda zá−
meroch a investíciách mesta
pre rok 2010 postupne dozvie−
te z iných informačných zdro−
jov mesta.

Práve končiaci rok hodno−
títe aj vy vo svojich rodinách−
čo ste nedosiahli a nesplnili v
uplynulom roku, v tom budete
snáď úspešní v budúcom, či
ďalších rokoch. Ja vám to zo
srdca všetkým prajem. Veď
spokojnosť v našich rodinách
sa pozitívne zrkadlí v našich
uliciach, na pracoviskách...
Práca je živobytie, preto vďa−
ka všetkým zamestnávateľom
v Starej Turej, ktorí v tomto
čase recesie a neistôt doká−
zali a dokážu aj v budúcnosti
udržať minimálne terajšie pra−
covné príležitosti a budeme
vďační za každú novú!

Ďakujem vám všetkým za
spoluprácu s mestom− na
rôznych postoch i pozíciách−
poslancom mestského zastu−
piteľstva a pracovníkom úra−
du, mestských príspevkových
i obchodných spoločností,
podnikateľom a firmám, inšti−
túciám a organizáciám na
pôde mesta, vám obyvateľom
Starej Turej.

Som presvedčená, že
vždy nájdeme spoločnú
schodnú cestu pre dobré
veci, že vždy nájdeme spô−
soby ako nášmu mestu byť
nápomocní v prospech kaž−
dého jeho obyvateľa, hoc by
bola doba i neprajná.

Vážení spoluobčania, milí
priatelia,

na prahu nového roka 2010
vám želám dobré zdravie,
úspechy na pracoviskách i v
súkromí, šťastie, pokoj a dô−
vod na radosť vo vašich rodi−
nách... Nech je aj pre všetkých
nás, pre naše mesto, budúci
rok úspešný!

Ing. Anna Halinárová,
primátorka mesta

Vážení spoluobčania, milí priatelia!
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HAIKU
Neočakávaj,
že šťastie ti natečie,
sotva nakvapká.

NAŠE TRVALKY
Ján Červeňanský (rodák z Podolia − zomrel

30.1.1790 Stará Turá), staroturiansky rimskokat.
farár, od 3.9.1786, myjavský dekan. Veľmi tole−
rantný človek. Evanjelikom pomohol vymerať zá−
klady kostola a vymenil im parcelu. Jeho brat sa
priženil k rodine Lastovičkovcov na Starú Turú.
Za neho bol r.1787 zriadený nový rímskokatolíc−
ky cintorín na Drahách, kde ho i pochovali. V
januári uplynulo 220 rokov od jeho úmrtia.

Barbora Plesková (25.12.1914 Beniakovce
− 5.1.2005 Stará Turá), diakonisa spolku Viero−
slava. Priťahovala ju práca s trpiacimi. Pôsobila
v Chalúpke, v ubytovni Modrého kríža na St.
Turej. Desiatkam detí poskytovala mimoškolskú
starostlivosť. Za 2. svet. vojny opatrovala i ži−
dovské deti. Po rozpustení Modrého kríža pôso−
bila mimo St. Turú. Vrátila sa tu na dôchodok.
Zomrela pred piatimi rokmi.

Ján Rataj (6.9.1905 Mengusovce − 25.1.1945
Stará Turá), pedagóg, básnik a humanista, man−
želka Gabriela, rodená Marešová. Na jeho du−
chovný život mala vplyv babička, neskôr sestry
Royové. Štúdium na Uč. ústave v Modre, učil na
Starej Myjave, Myjave a na St. Turej. Vzormi mu
boli J.Á.Komenský a L.N.Tolstoj. Vydal sedem
básnických. zbierok duch. lyriky. V januári je tomu
65 rokov, čo zomrel.      Spracoval G. Rumánek

Kalendárium na január

Úprimné poďakovanie
Skutočne úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nav−

štívili počas vianočného trhu stánok sociálnej komisie a
prispeli určitou sumou na zbierku do charitatívneho fondu.
Stánok sociálnej komisie je špecifický tým, že ponúka ľu−
ďom možnosť prejaviť svoju solidaritu voči tým, ktorí v ich
blízkom okolí trpia nedostatkom a núdzou, ponúka ka−
pustnicu pre bezdomovcov, rodiny v sociálnej núdzi a
obyvateľov ZOS. Vážim a cením si prácu členiek komisie,
ktoré venujú svoj voľný čas a energiu na zabezpečenie
chodu našich stánkov počas trhu. V tomto roku nám po−
mohli i opatrovateľky, zamestnankyne MsÚ. Vďaka patrí
ja im. Tradičnou sponzorkou nášho stánku je p. Matejko−
vá so svojim pečivom, ku ktorej sa pripojila i p. Fajnorová
s výbornými medovníčkami. Obom ďakujeme.

Počas vianočného trhu sa nám podarilo získať do
charitatívneho fondu sumu 522,74 eur. Ďakujem všetkým
darcom a verte, že získané prostriedky využijeme pre
tých, ktorí túto pomoc skutočne potrebujú.

V roku 2009 sme poskytli pomoc z charitatívneho fon−
du:

− 7 deťom s ŤZP na nákup zdravotnej pomôcky, cel−
kove vo výške 1 162 eur

− 7 deťom s ŤZP na rehabilitačný pobyt, v celkovej
výške 931 eur

− 11 deťom v sociálnej a hmotnej núdzi na letný tábor
vo výške 1 258,34 eur

− 6 osobám a rodinám v hmotnej núdzi v celkovej
výške 1 127,57 eur

Vaša štedrosť a dôvera nás teší a zároveň zaväzuje!
V novom roku želám všetkým pevné zdravie, aby ste

lásku a pochopenie nielen prijímali ale i dávali svojmu
širokému okoliu.

Júlia Bublavá

Dňa 10.12.2009 sa konalo XXX. zasad−
nutie MsZ, ktoré otvorila o 15 hod primátorka
mesta. Privítala poslancov a hostí. Skonšta−
tovala uznášania schopnosť zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie
vyhodnotenie uznesení z XXVII. riadneho a
XXVIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ.

V rámci riešenia majetkových záležitostí
schválilo MsZ nasledovné žiadosti a návrhy:

− žiadosť Jána Fabiána a manž. Márie a
Pavla Fabiána, všetci bytom Stará Turá, o
zrušenie vecného bremena,

− návrh majetkového oddelenia na odkú−
penie 12 m2 pozemku od p. Mariána Súšar−
ského a manž. Zuzany, bytom Stará Turá,

− návrh na zrušenie uznesenia č. 9 – XXVI/
2009 zo dňa 27.08.2009, ktorým bolo schvá−
lené zriadenie vecného bremena na pozem−
ku parc. č. 6010/1 v prospech Švajčiarskej
misie viery,

− návrh na zmenu výmery pozemku parc.
č. 580 a parc. č. 579, ktoré boli uznesením č.
11 – XXIV/2009 schválené na odpredaj spo−
ločnosti INTERNACIONAL CONSULTING
s.r.o. Trenčín,

− návrh na zmenu výmery pozemku parc.
č. 581/1, ktorý bol uznesením č. 5 – XXVII/
2009 schválený na odpredaj spoločnosti IN−
TERNACIONAL CONSULTING s.r.o. Tren−
čín.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
− žiadosť pána Jozefa Matejku a manž.

Vilmy, bytom Stará Turá o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 1570/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere cca 120 m2,

− žiadosť spoločnosti EXXON REAL s.r.o.,
Kollárovo námestie 15, Bratislava o zriade−
nie vecného bremena na pozemku parc. č.
586/7.

MsZ schválilo návrh II. zmeny rozpočtu
mesta Stará Turá pre rok 2009 v nasledov−
nej štruktúre:

Bežné príjmy: 4 351 219 eur Bežné vý−
davky: 4 054 287 eur

Kapitálové príjmy: 1 822 739 eur Kapitá−
lové výdavky: 1 819 998 eur

Finančné príjmové operácie: 316 540 eur
Finančné výdavkové operácie: 81 213 eur

Príjmy celkom: 6 490 498 eur Výdavky
celkom: 5 955 498 eur

Následne MsZ schválilo návrh programo−
vého rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2010
a odporúčajúce rozpočty pre rok 2011 − 2012
v nasledujúcej štruktúre:

Bežné príjmy: 4 170 563 eur Bežné vý−
davky: 4 051 678 eur

Kapitálové príjmy: 4 155 753 eur Kapitá−
lové výdavky: 4 536 902 eur

Finančné príjmové operácie: 343 686 eur
Finančné výdavkové operácie: 81 422 eur

Príjmy celkom: 8 670 002 eur Výdavky
celkom: 8 670 002 eur

Taktiež boli schválené programové roz−
počty mestských príspevkových organizácií
DK Javorina a Technické služby pre rok 2011
– 2012.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili
nasledovné 5 Všeobecne záväzných naria−
dení mesta:

VZN č. 8/2009 – Nar. o určení minimálnej
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území mesta
Stará Turá. Všeobecne záväzné nariadenie
určuje výšku a účel použitia dotácie na pre−
vádzku a mzdy na žiaka základnej umelec−
kej školy, dieťa materskej školy, školského

klubu detí, centra voľného času a zariadenia
školského stravovania pre žiakov ZŠ a deti
MŠ na území mesta Stará Turá.

VZN č. 9/2009 – Nar. o miestnych da−
niach. Toto VZN dopĺňa platné VZN č. 12/
2007 – Nar. o miestnych daniach, v ktorom
absentovalo jednoznačné ustanovenie upra−
vujúce oslobodenie od dane za trvalé parko−
vanie vozidla na vyhradenom mieste mimo
stráženého parkoviska. Text znenia nebol jed−
noznačný a dovoľoval požiadať o vyhradenie
parkoviska aj osobám ZŤP, ktoré neboli vlast−
níkom parkovacieho preukazu, ako to vyža−
duje § 17 zák. č. 447/2008 Z. z. o príspevku
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postih−
nutia a na ktorý sa odvoláva aj § 44 zák. č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke pri osobit−
nom označovaní vozidiel parkovacím preu−
kazom.

VZN č. 10/2009 – Nar. o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol−
skej dochádzky v základnej škole. Na zákla−
de uvedeného VZN bolo určené miesto a čas
zápisu detí do 1. ročníka základnej školy na−
sledovne:

· termín: 3. február 2010 – 4. február 2010
v čase od 13,00 h do 16,30 h

· miesto: budova Základnej školy, Ul. Hur−
banova č. 128/25, 916 01 Stará Turá

VZN č. 11/2009 – Nar. o určení výšky prí−
spevku zákonného zástupcu dieťaťa na čias−
točnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach mesta Stará Turá. Na základe
tohto VZN bola schválená výška príspevku
zákonného zástupcu pre nasledovné školy a
školské zariadenia:

· Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/
25, 916 01 Stará Turá,

· Materská škola, Hurbanova ul. č. 142,
916 01 Stará Turá,

· Základná umelecká škola, SNP 293/31,
916 01 Stará Turá,

· Centrum voľného času, gen. M. R. Šte−
fánika 355, 916 01 Stará Turá.

VZN č. 12/2009 – Nar. zásady hospodá−
renia s majetkom mesta Stará Turá. Toto VZN
upravuje podmienky nadobudnutia vecí do
majetku mesta, právo hospodárenia s majet−
kom mesta a nakladanie s pohľadávkami, zá−
väzkami a inými majetkovými právami mes−
ta a organizácií, ktoré mesto založilo, zriadi−
lo, alebo v ktorých má majoritný podiel.

V záverečnej tretine rokovania poslanci
schválili návrh termínov zasadnutí MsZ v 1.
polroku 2010. Zasadnutia MsZ sa uskutočnia v
termínoch: 25.2.2010, 15.4.2010, 17.6.2010.

Vzali na vedomie materiál Informácia z
kontrol vykonaných od XXVII. riadneho za−
sadnutia MsZ. Poslanci MsZ schválili:

− s pripomienkami plán kontrolnej činnos−
ti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2010,

− vymenovanie riaditeľky MŠ, Hurbanova
ul. 142, Stará Turá, pani Eleny Sládkovej,

− žiadosť spol. DAVL s. r. o., so sídlom v
Poriadí o vydanie súhlasu k investičnému zá−
meru „Zmena VS na Polyfunkčný objekt“,

− postup primátorky mesta vo výberovom
konaní pri odpredaji „Chaty Dubník“, víťazom
sa stala spoločnosť Dubník Club, s. r.o., Sta−
rá Turá, s ponukou 15 110,−eur, za ktorú MsZ
odpredaj schválilo.

Záver rokovania patril návrhom poslan−
cov. Rokovanie ukončila primátorka mesta
poďakovaním všetkým za celoročnú prácu a
so želaním pekných vianočných sviatkov.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2010−
2012 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/
2004 Zb. z. v znení neskorších predpisov. Roz−
počet na rok 2010 je záväzný, rozpočet na roky
2011−2012 je orientačný a vyjadruje zámery roz−
voja mesta v tomto období. V rozpočte na rok
2010 sú zohľadnené pripomienky a doporučenia
Komisie pre financie, rozpočet a majetok.

 Celkové príjmy v porovnaní s upraveným
rozpočtom na rok 2009 majú index rastu 1,34,
pričom v bežných príjmoch je predpokladaný
pokles indexom 0,96, naopak, v kapitálových
príjmoch sa uvažuje s rastom 2,28.

Najvýznamnejšia kategória bežných príjmov
– daňové príjmy s podielom 31 % celkových
príjmov, je odrazom zhoršeného makroekono−
mického prostredia a uvažujeme v nej s pokle−
som indexom 0,94. Tento pokles spôsobujú v
plnom rozsahu dane z príjmov fyzických osôb
(DPFO), v ktorých rátame so znížením v po−
rovnaní s upraveným rozpočtom 2009 o 8 %.
Tento predpoklad vychádza z doteraz známych
údajov (ŠR, návrh rozpočtu TSK, mediálne
publikované údaje) a možno ho považovať za
reálny.

Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na
úrovni roku 2009 – neuvažujeme so zvyšova−
ním sadzieb dane z nehnuteľností, miestnych
daní a poplatkov.

V nedaňových príjmoch uvažuje návrh roz−
počtu dodržať úroveň rozpočtu roku 2009 (po
2. zmene), v jednotlivých položkách nedaňo−
vých príjmov však ku zmenám príde.V príjmoch
z vlastníctva očakávame nárast o 15 %, predo−
všetkým v očakávaní zlepšenia situácie v s.r.o.
Lesotur a z navýšenia nájmu v s.r.o Technotur
(výnos zo ZI), čo v absolútnom vyjadrení pred−
stavuje 46 tis. eur. Naopak, z dôvodu nižšieho
počtu žiakov rátame s poklesom decentralizač−
nej dotácie na školstvo indexom 0,95, čo v ab−
solútnom vyjadrení predstavuje 49 tis. eur.

V kapitálových príjmoch predpokladá navr−
hovaný rozpočet nárast v porovnaní s uprave−
ným rozpočtom 2009 indexom 2,28 a sú v nich
zahrnuté príjmy zo ŠR a fondov EÚ na všetky
projekty bez ohľadu na to, či sú, resp. budú
prijaté vrátane presunu prostriedkov z roku 2009
na nedočerpané akcie (ZŠ). Niektoré investič−
né akcie, hradené výlučne z vlastných zdrojov
(parkoviská a zeleň, navrhujeme presunúť do
roku 2011.

Na to, aby bol navrhovaný rozpočet prijatý
ako vyrovnaný, sú príjmy z finančných oprácií
(prevod prostriedkov z peňažných fondov) na−
vrhnuté vo výške súčtu prebytku bežného roz−
počtu a schodku kapitálového rozpočtu, t.z. v
objeme 342 tis. eur (vrátane naviac prác).

Bežné výdavky sú navrhnuté na úrovni roz−
počtu roku 2009, čo znamená, že v porovnaní s
upraveným rozpočtom 2009 sa uvažuje so zní−
žením prebytku bežného rozpočtu o 177 tis. eur.
V navrhovanom rozpočte sú mzdy v administra−
tíve rozpočtované v súlade so zákonom s navý−
šením o 1 % v porovnaní s upraveným rozpoč−
tom roku 2009.

Kapitálové výdavky sú pre rok rozpočtova−
né vo výške 4 315 tis. eur + 222 tis. eur na
naviac práce, čo znamená v porovnaní s upra−
veným rozpočtom na rok 2009 index rastu 2,42.
Sú v nich zahrnuté nielen výdavky na realizo−
vané projekty, hradené z prostriedkov EÚ a ŠR,
ale aj finančná spoluúčasť mesta a predpokla−
dané prostriedky na práce naviac, ktoré si re−
konštrukčné projekty nevyhnutne a objektívne
vyžiadajú (ZŠ, ZÚŠ, DK).

Vo výdavkoch na finančné operácie sú roz−
počtované výdavky na splácanie úverov, prija−
tých v rokoch 2001, 2005 a 2006 na výstavbu
bytových domov a námestia, leasing motorových

Rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2010
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vozidiel a prevod prostriedkov z pe−
ňažných fondov tak, aby rozpočet bol
vyrovnaný. V tejto súvislosti treba po−
vedať, že použitie prostriedkov z pre−
vodu z peňažných fondov (RF) neu−

važuje s výnosom z predaja Obchod−
ného domu a priľahlého pozemku,
ten stále zostáva v rezerve.Táto sku−
točnosť vyplýva z očakávania lepších
výsledkov hospodárenia v roku 2009

jednak v dôsledku reštrikčných opat−
rení a jednak v dôsledku dodatoč−
ných príjmov, predovšetkým z podie−
lových daní.

Ing. Jaromír Ješko,
prednosta MsÚ

Ing. Iveta Petrovičová, vedú−ca
ekonomického odd. MsÚ
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Harmonogram separovaného

zberu na rok 2010
Tento harmonogram sa týka len rodinných domov, kde sa vykonáva separo−

vaný zber vrecovým systémom. Ide o tie časti mesta, kde nie sú rozmiestnené
kontajnery na separáciu (modrý, žltý, zelený).

Hovoríme teda o rodinných domoch na Ul.8.apríla, Ul. kozmonautov, Ul.
Holubyho, Ul. Hlubockého, Ul. mýtna, Ul. družstevná. V týchto častiach nie je
možné rozmiestniť kontajnery a preto sa bude separácia (papier, plasty, tetra−
paky) vykonávať aj naďalej do plastových vriec (modrý, žltý).

Pracovníci Technických služieb Stará Turá (TS ST) v priebehu januára
budú rozdávať vrecia na separáciu do týchto rodinných domov spolu s letáči−
kom, na ktorom je kalendár vývozu separovaného odpadu.

Občania ostatných rodinných domov (napr. Drahy – Ul. Uhrova, Ul. Nemco−
vej, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Sasinkova, Ul. Štúrova, Ul. sadová, Ul. slneč−
ná...)už vrecia nebudú dostávať. Separácia sa tu bude vy konávať kontajnero−
vým spôsobom. Žiadame ich preto, aby svoj separovaný odpad (papier, sklo,
plasty, tetrapaky...) ukladali do rozmiestnených kontajnerov (modrý, zelený,
žltý). Takéto kontajnerové státia budeme ešte dopĺňať, aby donášková vzdia−
lenosť bola čo najmenšia.

V prípade iného druhu separovaného odpadu (kovy, textil...) , tieto ukladaj−
te v mechoch vedľa kontajnerov na separovaný odpad. Neodkladajte sem
však odpad veľkorozmerný, nebezpečný, alebo drobný stavebný.

Odvoz takéhoto odpadu si vždy vopred dohodnite na Technických služ−
bách – 776 32 15, prípadne si takýto odpad privezte do Zberného dvora.

Pre občanov, ktorých sa týka zvoz separovaného odpadu vrecovým systé−
mom, chceme aj prostredníctvom Staroturianskeho spravodaja uviesť termíny
odvozu:

14.1.2010 8.4.2010 15.7.2010 14.10.2010
11.2.2010 13.5.2010 12.8.2010 11.11.2010
11.3.2010 10.6.2010 16.9.2010 16.12.2010

Svoje vrecia vykladajte v určené dni už od 7.00 hod.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku.
V novom roku 2010 želáme občanom Starej Turej všetko najlepšie!

TS ST, Vráblová

Niečo zo slovenčiny

Nevládna organizácia,
mimovládna organizácia

Na označenie organizácie, ktorá nie je na úrovni
vlády, ktorá nepatrí do pôsobnosti vlády, ktorá pôsobí
mimo vlády, používa sa pomenovanie s prídavným
menom nevládny, ale aj s prídavným menom mimo−
vládny, teda nevládna organizácia a mimovládna or−
ganizácia.

Hoci prídavné meno nevládny ako slovo s opač−
ným významom k vzťahovému prídavnému menu vlád−
ny je pravidelne utvorené od slova vláda, so zreteľom
na to, že prídavné meno nevládny má aj význam „sla−
bý, bezvládny“, v spojení so slovom organizácia je
vhodné uprednostňovať prídavné meno mimovládny,
teda slovné spojenie mimovládna organizácia.

Žrebovať a losovať
Dostali sme otázku, ktoré zo slov žrebovať a loso−

vať je správne a či je medzi nimi významový rozdiel.
O slovesách žrebovať a losovať treba povedať, že sú
to synonymá, t. j. slová s rovnakým významom, pri−
čom obidve slová sú správne. Sú to spisovné jazyko−
vé prostriedky utvorené z podstatných mien žreb, resp.
lós príponou −ovať. Rozdiel medzi slovami žreb a lós,
a teda aj medzi je slovesami žrebovať a losovať, je v
tom, že majú rozličný pôvod. Slovo žreb má praslo−
vanský základ, kým slovo lós má pôvod v nemčine.
So slovom lós súvisí aj slovo lotéria, ktoré má takisto
pôvod v nemčine.

Okamžik?
V jazykovej praxi sa nezriedka môžeme stretnúť so

slovom okamžik. Ide o zložené slovo, v ktorého prvej
časti je tvar podstatného mena oko a druhá časť súvi−
sí so slovesom mžikať. Ibaže také sloveso spisovná
slovenčina nepozná, ale namiesto neho má sloveso
mihať. Preto na označenie veľmi krátkeho časového
úseku by sme mali používať podstatné meno okamih,
napr. vrátiť sa za okamih, prísť v poslednom okamihu,
v okamihu sa rozhodnúť. Nedokonavé sloveso mihať
je základom aj ďalších slov, dokonavého slovesa mih−
núť, príslovky mihom, podstatného mena mihot i ne−
dokonavého slovesa mihotať.

Manželia Havranovci, nie manželia
Havranovi ani manželia Havranoví

Manželia Havranovci, nie manželia Havranovi ani
manželia Havranoví

V jazykovej praxi sa na označenie príslušníkov jed−
nej rodiny, na označenie manželov alebo súrodencov
môžeme stretnúť s tvarmi utvorenými od mužského
priezviska príponami −ovi, −oví a −ovci, napr. Havrano−
vi, Havranoví, Havranovci. Z týchto podôb v spisov−
nej slovenčine je správny iba tvar utvorený príponou −
ovci, teda Havranovci. V spisovných jazykových pre−
javoch preto používajme vyjadrenia manželia Havra−
novci, bratia Čapkovičovci, súrodenci Hečkovci.

Zdroj: Dr. Matej Považaj,
Slovenčina na slovíčko − SRo,

vybral J. M.

Zlaté svadby
Pri príležitosti výročia zlatej svadby − 50−ich rokov manželského spolužitia−

sa pre jubilujúce páry− manželov Boledovičovcov a Kováčovcov konala v obrad−
nej sieni nášho mesta v stre−
du 16. decembra malá sláv−
nosť. Zástupca primátorky Mgr.
Tomeš zdôraznil význam ich
dlhoročného manželského
zväzku a zaželal ešte veľa
krásnych spoločne prežitých
rokov v dobrom zdraví. Člen−
ky zboru pre občianske zále−
žitosti sa prihovorili k jubilan−
tom básňami i piesňou...

Ján Mikláš
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Napriek sychravej a smutnej je−
seni, ktorá sa prezentovala v piatok
počas prvého dňa vianočného trhu
nás prekvapil záujem a množstvo
ľudí, ktorí navštívili naše podujatie.
Tento trh nie je o rýchlom nákupe –
je to miesto, kde sa ľudia stretnú,
porozprávajú sa a spoločne si vy−
chutnávajú chvíle pohody a priateľ−
skej atmosféry.

Ponuka od remeselníkov a umel−
cov bola ako vždy zaujímavá a širo−
ká, veríme, že mnohí z vás potešia
originálnym darčekom svojich naj−
bližších. Naše poďakovanie patrí i
ponuke Poľovníckeho združenia Les,
ktorí ponúkali výborný guláš z divi−
ny, ale i p. Bacharovi, ktorý zapoži−
čanými europaletami zjemnil predaj−
né podmienky pre remeselníkov.
Príjemným piatkovým oživením bol
bohatý kultúrny program. Deti zo ZŠ
spestrili deň nielen vianočnými bás−
ňami a koledami, ale vniesli veselú
náladu medzi návštevníkov anjelmi
a čertíkmi rozdávajúcimi sladkosti
deťom. ZUŠ ponúkla už štandardnú
kvalitu, krásne vianočné koledy v
podaní našich nadaných detí. Stalo
sa tradíciou, že do kultúrneho
programu sa zapájajú i mládežníci z
evanjelickej a katolíckej cirkvi. Patrí
im naše poďakovanie a toto sa vzťa−
huje i na Občianske združenie Slu−
ha, ktoré v sebe združuje mládež z
cirkvi bratskej, evanjelickej a kato−
líckej. Svojimi divadelnými hrami
ukazujú aktuálnosť diel Kristíny
Royovej a poukazujú na to, že na−
priek politickým zmenám sa ľudská
povaha nemení. Záver kultúrneho
programu patril Dychovej hudbe DK
Javorina a slávnostná záverečná

Vianočný trh 2009
bodka za úspešným dňom bola pie−
seň Tichá noc, svätá noc v podaní
Dychovej hudby, mládeže zo
všetkých cirkevných zborov a aktív−
nym publikom, ktoré sa pripojilo k
spoločnému spevu.

Sobotný deň sa niesol v trocha
inom duchu a v inom počasí. Hlav−
nou činnosťou bola zabíjačka, ktorá
láka nielen dospelých na ochutnáv−
ku špecialít, ale ponúka zaujímavý
pohľad deťom na spôsob spracová−
vania všetkých chutných výrobkov z
prasaťa. K zabíjačke patrí zima a
chlad a tá k nám skutočne počas
soboty postupne prichádzala. Prí−
jemným osviežením zabíjačkovej
nálady bola hudobná skupina Polun
pod vedním p. Michalca a p. Piláto−
vej a skupina Malý Turanček, ktoré
vniesli dynamiku a radosť medzi náv−
števníkov a tým, ktorým bolo zima
ponúkla možnosť si nielen vypiť me−
dovinu alebo vianočný punč, ale aj
zatancovať si.

Tí, čo zažili zabíjačku doma, ve−
dia že príprava na ňu i priama čin−
nosť počas nej je náročná. Vďaka
ochote a dobrej spolupráci medzi Le−
soturom, Poľovníckym združením
Les, Technickými službami a DK
Javorina sa podarilo úspešne reali−
zovať zabíjačku a všetkým vám po−
núknuť chutné dobroty, ktoré sa už
stávajú vzácnosťou i na dedinách.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou
prítomnosťou a dobrou náladou obo−
hatili priateľskú atmosféru nášho spo−
ločného vianočného trhu. Všetkým
želáme zdravie, pokoj a radosť nie−
len počas vianočných sviatkov, ale
počas celého roku 2010.

Organizátori podujatia

foto J.M.
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na január 2010

Nedeľa 10. januára 16.00 hod.
VEĽMI ZVLÁŠTNA JEDNOTKA

USA rodinná dobrodružná komédui je nakrútená atraktívnou kom−
bináciou hraného filmu a počítačovej animácie. Hrajú: Audrey Tau−
tou, Alasandro Nivola, Marie Gillain... České titulky.
Vstupné: 2,20 eura 105 min. MP od 12 rokov

Streda 13. januára 19.00 hod.
NEZVRATNÝ OSUD 4

USA thriller. Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy na automo−
bilových pretekoch. Zmení sa však na nočnú moru, keď má Nick
Ó Bannon hroznú pretuchu, v ktorej bizarný reťazec udalostí spô−
sobí hromadnú zrážku áut. Hrajú: Krista Alen, Nick Zano… Slo−
venské titulky.
Vstupné: 2,20 eur 82 min. MP od 15 rokov

Streda 20. januára 19.00 hod.
ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE

USA romantická dráma. Príbeh jednej lásky, ktorá dokázala prekro−
čiťaj harnice času. Hrajú: Rachel McAdams, Arliss Howard, Erick
Bana…Slovenské titulky.
Vstupné: 2,− eura 110 min. MP od 12 rokov

Streda 27. januára 19,00 hod.
LÍŠTIČKY

SR/ČR/Írska dráma. Dramatický príbeh dvoch sestier odohrávajú−
ci sa v súčasnom Dubline. Au pair Alžbeta sa zúfalo snaží vytvoriť
si nový domov v Írsku tým, že si nájde chlapa za každú cenu.
Hrajú: Rebeka Derszi, Rita Banczi, Jana Oľhová a ďalší. Sloven−
sko−anglická verzia s českými titulkami.
Vstupné: 2,− eura 83 min. MP od 15 rokov

1. februára 2010 autobusový zájazd do divadla A.Bagara v
Nitre na komédiu: Sardinky na scénu, prosím! Komediálny výlet
do sveta za oponou – do prostredia divadelného zákulisia. Divák
nazrie pod pokrievku zrodu jedného divadelného predstavenia.
Hrajú: Eva Pavlíková, Ivan Vojtek st., Milan Ondrík, Zuzana Mo−
ravcová, Gabriela Dolná, Jozef Dóczy, Jakub Rybárik, Daniela
Ptribulová, Peter Kadlečík. Vstupné + doprava:

Kultúrny dom Papraď Vás pozýva na

Kopaničiarsky ples,
ktorý sa koná 6.februára 2010.

Hudba NON STOP z Myjavy.

Miestenky v hodnote 11 eur ( večera + pol l vína )

si môžete zabezpečiť u Evy Adámkovej

tel. 7764430, 0908748983,

alebo na sekretariáte DK Javorina.

V novom roku bude kni•nica otvorená v pondelok 4.1.2010 od 12. - 18. h.

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa mô•u prihlási• na sekretariáte DK
Javorina è.tel.: 032/7763366

www.dkjavorina.sk

e-mail: dkstaraturae-mail: dkstaraturae-mail: dkstaraturae-mail: dkstaraturae-mail: dkstaratura@zoznam.skzoznam.skzoznam.skzoznam.skzoznam.sk

BELETRIA
Bradfordová, B. T: Impérium 3.
Adamsová, Carrie: Krstná
Drakeová, Shannon: Milovať nepriateľa
Koleničová, Slávka: Nádej stratených duší
Lindseyová, Johanna: Neodolateľne zvodná
Horváthová−Čisáriková, Alena: Nezostalo po nich ticho
Proctorová, Candice: Noc v raji
Haranová, Elizabeth: Slnko nad Edenom
Baloghová, Mary: Škandály lásky
Millerová, Rebecca: Tajné svety Pippy Leeovej

DETEKTÍVKY
Gross, Andrew: Temná vlna
Alpert, Mark: Teória konca
Silva, Daniel: V tieni Moskvy
Christie, Agatha: Vraždiť je hračka

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Freeth, N: Gitara
Brockett, O: Dejiny divadla
Kol.: Vzory zmlúv žalob a podání
Davies, Kim: Zdravý chrbát

DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Llewellyn, Claire: Neľútostné predátory
Kol.: Školský slovník spisovnej slovenčiny

DETSKÁ LITERATÚRA
Brezina, Thomas: Dračie srdce 2.
Pöppelmann, Christa: Mušketieri a záhada zlatého kordu
Verne, Jules: Cesta okolo sveta za 80 dní
Brezina, Thomas: Prízraky bez tváre
Wilsonová, Jacqueline: www.trápenie

Ochotníci nášho divadelného
súboru Sluha odohrali v sobotu
21. novembra už svoje 13. pred−
stavenie divadelnej hry Oľga.
Tentokrát sme so svojou druhou
hrou navštívili Hrádek, ktorý leží
v českej časti sliezskeho regió−
nu, blízko mesta Třinec. Po šty−
roch predstaveniach v Srbsku v
roku 2006 to bola naša druhá
cesta do zahraničia. Už pri prí−
chode na miesto predstavenia
sme boli milo prekvapení budo−
vou, ktorá tu na nás čakala. Z
bývalého pohostinstva pre turis−
tov vyrástla nádherná priestran−
ná budova modlitebne Cirkvi
bratskej s terasou, vežičkami a
výhľadom na obec, ktorá sa vďa−
ka nej celkom oprávnene nazý−
va Hrádkom. Privítal nás tu ka−
zateľ Stanislav Stebel, človek
známy svojou úctou k našej ro−
dáčke Kristíne Royovej. Jeho ro−
dinný predkovia zažili obdobie
duchovného prebudenia v Sliez−
sku, ktoré súviselo aj s Royovej
prebudeneckým hnutím. Royovej
dobré vzťahy s osobnosťami
tohto regiónu nemalou mierou
prispeli aj k založeniu nemocni−

ce a prvej slovenskej diakonie v
našom mestečku. Z reakcií za−
plnenej sály i z neskorších divác−
kych ohlasov možno dedukovať,
že sme dobrú povesť nášho
mestečka medzi tunajším obyva−
teľstvom, vari, nepokazil i .
Nadviazali sme tu nové vzťahy,
najmä s rodinami, u ktorých sme
smeli prenocovať. Vzájomne
sme mohli načerpať veľa duchov−
ného posilnenia a zakúsiť rodin−
ný rozmer Cirkvi. Na druhý deň
sme sa zúčastnili tunajších čes−
ko−poľsko−slovenských služieb
Božích s kázňou nášho kazate−
ľa Bohdana Roháčka. Nasledo−
vali ešte vzájomné rozhovory,
vynikajúci obed a cesta domov.
Zostali však príjemné spomien−
ky a nádej, že sa sem ešte vrá−
time. Zároveň sa nám opäť po−
tvrdila radostno−smutná skutoč−
nosť, že našu rodáčku Kristínu
Royovú poznajú lepšie v zahra−
ničí než v jej vlastnom národe,
ktorý tak milovala. Toto nech
nám je mementom aj v roku, keď
budeme oslavovať 150. výročie
jej narodenia.

Divadlo Sluha

Divadlo Sluha v Hrádku
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Naši jubilanti

Matričné okienkoSmútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou mamou, babičkou, sestrou
Danielou PRACHÁROVOU
ktorá nás navždy opustila 30. októbra 2009 vo veku 67 ro−
kov.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
V októbri uplynulo 20 rokov od smrti môjho manžela, otca
a brata
Pavla JEŽU
S úctou spomíname.

Manželka Beata, syn Peťo, dcéry Silvinka a Natálka s
rodinami a sestry Božena, Milka, Anka a Majka s rodinami

Smútočná spomienka
Bolesť už necítiš, tam v diaľke niekde spíš. Bez Teba smútok v

srdci máme, s kyticou kvetov plnou lásky na Teba spomíname.

Dňa 26.1.2010 uplynulo 7 rokov, čo nás opustil náš manžel,
otec a dedko
Jozef HERÁK

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

Smútočná spomienka
Dňa 30.1.2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil vo
veku 57 rokov náš drahý manžel, otec a dedko
Miloslav MALEK.

S láskou spomína manželka, synovia a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Milovali sme ho a on miloval nás. Tu lásku v našich srdciach
nezničí ani čas.
Dňa 11.1.2010 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil a od−
išiel do večnosti drahý manžel, otec a dedko
Jaroslav VALENTA.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Smútočná spomienka
Dňa 30.1.2010 uplynie 10 rokov, čo nás vo veku 23 rokov
opustil náš syn a brat
Martin JEŽO od Samkov.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomien−
ku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Už nepočujem Tvoj hlas, už neprídeš medzi nás. Čas plynie
rýchlo ako sen a Ty Ivko rok snívaš svoj večný sen. Opustil
si nás, rana v srdci stále boli, zabudnúť na Teba nikdy nedo−
volí.

S úctou a láskou spomína matka, sestra, brat
a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho manžela, otca, starého
otca, brata a švagra
Štefana PUTERU
Ktorý nás navždy opustil dňa 11. novembra 2009 vo veku
64 rokov. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku p. Mgr. Birešovi,
kvetinové dary a slova útechy, ktorými sa snažili zmierniť
náš žiaľ.

Manželka, deti s rodinami a ostatná rodina

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Samuel Daniel Mrázik, Matúš Vréba, Nikolas Miškech, Leonard
Daniel Potfaj, Tomáš Malár, Lukáš Kulíšek, Karolína Bujoková,
Dávid Lukáč, Lenka Paliderová, Matej Mikulec

UZATVORILI MANŽELSTVO
Dušan Bohuš z Bratislavy a Dagmar Drábová z Vaďoviec
Ján Rybár z Hrachovišťa a Michaela Pekariková z Hrachovišťa
Ing. Juraj Lachkovič z Bratislavy a Sylvia Vrzalová zo Starej Turej
Dušan Havrila z Piešťan a Monika Slováčková zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Rastislav Slečka, Vladimír Marek, Alojz Kubrický, Emília Galbavá,
Emília Vácová, Žofia Zemanová, Miroslav Bielčik

v mesiaci január 2010

70. r. − Mária ŠULÁKOVÁ, Magdaléna VAGAČOVÁ, Marie TO−
MÁŠIKOVÁ, Ľudmila PAGÁČOVÁ, Rudolf MADUTKA,
Anna BAČOVÁ, MUDr. Anna BOROVSKÁ,
Samuel ALUŠIC, Klára STRÁDOVÁ

75. r. − Vladimír MARTINKA, Miroslav VALENČÍK, Emília KAD−
LECOVÁ, Oľga ANDOVÁ, Pavel PAPULÁK, Bohuš BAČA,
Emília KOVÁČOVÁ, Jaromír SOLOVIC

80. r. − Vlasta ČERNÁKOVÁ
81. r. − Emília DURCOVÁ, Júlia SRNKOVÁ, Ján ŠURIN
82. r. − Matilda MINARECHOVÁ, Alžbeta VRKOČOVÁ,

Alžbeta ALUŠICOVÁ
83. r. − Štefan MATUŠÁK, Ján ZÁLEŠÁK, Mária DORNÁKOVÁ
84. r. − Anton GALBAVÝ, Marta KRIŽANOVÁ
85. r. − Emília TUČKOVÁ, Mária PAŠKOVÁ
87. r. − Juraj ČERNÁČEK, Anna BUNOVÁ
88. r. − Anna KOSTELNÁ
90. r. − Alžbeta HLUCHÁ

Besedy s Walterom Friedom
V jeseni uplynulého roka občianske združenie SLUHA

zorganizovalo dve besedy s pánom Walterom Friedom z
Izraela. Prvá z nich sa uskutočnila v priestoroch Cirkvi
bratskej, druhá v lubinskej základnej škole. Walter Fried je
človekom, ktorý vyrastal v Topoľčanoch v čase prvého
slovenského štátu. Ako člen tamojšej židovskej komunity
sa stretal s mnohými príkoriami zo strán jeho spoluobyva−
teľov a aj on bol obeťou štátnej politiky. Zažil koncentrač−
ný tábor i Pogromu vo svojom rodnom meste. Obe besedy
vyplavili na povrch smutné skutočnosti, ktoré sú čiernym
miestom našej národnej histórie, no nemôžme ich vyma−
zať z pamäti, ako sa to na mnohých miestach stáva. Aj
preto je dobré, že sme na staroturianskom námestí mohli
nášmu vzácnemu hosťovi ukázať pamätnú tabuľu na obete
holokaustu. Za jednu z ďalších výziev, pred ktorými dnes
stojíme, považujeme úlohu dať do poriadku (v rámci mož−
ností) náš židovský cintorín. Bola by to nielen ďalšia sna−
ha splatiť nesplatiteľný morálny dlh voči židovskému ná−
rodu, ale i práca, ktorou by sme v prístupe k židovskej
otázke nadviazali na našich predkov, akými boli Kristína
Royová, Maria Rafajová, Borka Plesková a ďalší.

SLUHA

Využi deň veriac čo najmenej

dňu nasledujúcemu
Horácius
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Z Centra voľného času
Stará Turá

Čo sme zažili od polovice novembra
do polovice decembra 2009

• Na začiatku mesiaca december sme boli tak ako
každý rok „premikulášovaní“. Besiedky, programy, vy−
stúpenia a mikulášska nálada sa niesla cévečkom od
1. až do 9.12.

• Od stredy 3.12. sme sa prezentovali s krúžkom
malých brušných tanečníc a skupinou ASHRAT na nie−
koľkých vystúpeniach v Dome kultúry Javorina ale i v
kultúrnom dome v Hrachovišti, kde naše malé taneč−
nice spestrili Mikulášsku besiedku. Vystúpenia vyvr−
cholili v nedeľu 6.12. na benefičnom koncerte Nadá−
cie ŽIVOT.

• Vo štvrtok 10.12. sa deti mohli zúčastniť na akcii
Výroba vianočných ozdôb zo slaného cesta a o týž−
deň neskôr

• 17.12. na Aranžovaní vianočných ikebán.

Čo pripravujeme v mesiaci január 2010?
• Činnosť (krúžkovú a klubovú) začíname už počas

prázdnin, a to v pondelok 4.1.2010, od kedy fungujú
všetky záujmové krúžky a kluby podľa rozvrhu.

• Už v januári sa opäť môžu deti a mládež hlásiť do
záujmových krúžkov, kde sa uvoľnilo zopár miest. Pri−
beráme malých záujemcov do krúžkov:

− Break dance − prípravka
− Gymnastika
− Chovateľský krúžok
− Plavecký krúžok
Všetky miesta v pohybových krúžkoch pre dospe−

lých sú však obsadené.
• 29.1. (polročné prázdniny) o 10.00 hod. pozýva−

me priaznivcov počítačových hier na Majstrovstvá detí
základných škôl v počítačovej hre Pinball.

• V prípade dobrých snehových podmienok bude−
me deti a verejnosť informovať o aktivitách na snehu
prostredníctvom plagátov a oznamov na káblovej te−
levízii a na webových stránkach CVČ a mesta.

Výzva
Vzhľadom k tomu, že by sme chceli v tomto roku

urobiť špeciálny program pre deti k MDD pod názvom
RODIČIA BAVIA DETI, obraciame sa na všetkých ro−
dičov a starých rodičov s výzvou, aby porozmýšľali
nad svojimi schopnosťami, talentom a zručnosťami
(spev, tanec, žonglovanie, pantomíma, kúzelnícke
umenie atď.), ktorými by mohli prispieť do tohto progra−
mu a aby sa prihlásili v CVČ. Je to unikátny projekt, v
ktorom sa pokúsime spoločnými silami vytvoriť zábavný
program pre naše deťúrence k ich sviatku s jediným
cieľom: aby sa naše deti zabavili a zasmiali.

Tešíme sa na všetkých, ktorí neberú život až tak
vážne.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Je už starým zvykom v tejto vzácnej chvíli,

želať si navzájom mnoho zdravia, sily

a nech pokoj, láska vládne svetom.

Toto želáme dospelým aj deťom.

Takto netradične začínam svoj
článok preto, lebo ani sme sa nena−
zdali a už je tu nový rok 2010 a vte−
dy je želanie všetkého dobrého na−
šim priateľom veľmi dôležitá vec,
lebo tým dávame najavo , ako nám
na nich záleží. No a nám, zamest−
nancom školy, na vás, vážení čita−
telia, záleží. Vážime si, že čítate o
tom, čo sa v našej základnej škole
deje. Je to pre nás signál, že sa o
školu zaujímate a to je dobre.

Pri bilancovaní decembrových
udalostí musím konštatovať, že hoci
bol tento mesiac skrátený o časť via−
nočných prázdnin, na udalosti bol
bohatý.

Začiatok mesiaca sa niesol v zna−
mení prípravy a realizácie benefič−
ného programu Nadácie ŽIVOT, kto−
rý bol pre verejnosť 6.12. Žiaci na−
šej školy videli tento program 3.12.

4.12. prišiel k deťom 1. stupňa Mi−
kuláš /boli to deti 9. ročníka/ a prinie−
sol im cukríky, ktoré zafinancovalo
rodičovské združenie. Toto veľmi
dobre pracuje pri našej škole a nao−
zaj nám veľmi pomáha. Ďakujeme.

Veľká vďaka patrí aj zamestnan−
kyniam mestskej knižnice, ktoré pri−
pravili deťom 1. stupňa posedenie v
knižnici pri bylinkovom čaji. Túto
akciu si veľmi vážim, pretože v dobe
internetu a počítačov čoraz menej
siahame za knihou a je to veľká ško−
da. A možno takéto akcie privedú do
knižnice nových čitateľov, čo by bolo
výborné.

7.12 a 15.12. sme boli so žiakmi
7. a 8. ročníka v divadle v Trnave.
Môžem vám, vážení čitatelia, pove−
dať, že predstavenie 800 míľ po
Amazonke bolo úžasným zážitkom
aj pre dospelých. Po jeho skončení
sme navštívil i vianočné trhy a
program sme zakončili exkurziou v
prevádzke McDonaldu, kde deti vi−
deli ako vznikajú tie dobroty, ktoré
sú obľúbené na celom svete.

8. 12. sa v jedálni školy stretli ro−
dičia a žiaci 9. tried so zástupcami
11 stredných škôl nášho regiónu,
ktorí prezentovali svoje školy. Bolo
nám naozaj ľúto, že účasť rodičov
na tejto akcii bola veľmi nízka. Mali
jedinečnú možnosť získať množstvo

dôležitých informácií, ktoré im mohli
pomôcť pri rozhodovaní o budúcnosti
vlastných detí a nevyužili ju. J eto
veľká škoda.

11.12. a 12.12. Stará Turá žila v
znamení vianočných trhov. Aj naša
škola sa zapojila do kultúrneho
programu. Deti z divadelného krúž−
ku Štvorlístok pod vedením p. uč.
Ambrušovej a p. riad. Chmurovej
prezlečení za anjelov a čertov otvo−
rili toto krásne podujatie krátkou
scénkou a potom rozdávali deťom
cukríky. Do programu prispeli aj žia−
ci p. uč. Kovárovej pásmom básni−
čiek a piesní.

Takmer každý človek túži po dob−
rodružstve, ale nie všetkým sa táto
túžba vyplní. Určite to však nie je
prípad pána Ondrejoviča, zvaného
Becko. Tento vzácny človek, ktorý
navštívil množstvo exotických krajín,
napríklad Južnú Ameriku, Papuu –
Novú Guineu, Nepál, atď, sa prišiel
podeliť o svoje zážitky s našimi žiak−
mi. Boli to dve úžasné besedy, na
ktoré deti len tak skoro nezabudnú.

Veľmi príjemné hodiny občianskej
náuky deti prežili v spoločnosti pána
Stanislava Slamku, ktorý ich zábav−
nou formou poučil v oblasti finanč−
nej gramotnosti.

Po skončení pracovnej porady sa
stretli pri vianočnej kapustnici za−
mestnanci školy. Všetkým nám dob−
re padlo na chvíľu sa zastaviť v pred−
vianočnom zhone a podebatovať s
priateľmi.

Žiaľ deti takúto možnosť nemali.
Kvôli vysokým percentám ochorení
na chrípku sme odložili vianočné ve−
čierky na čas, keď ustúpi chrípková
epidémia.

Zo športových udalostí bola naj−
významnejšou účasť Kristínky Klčo−
vej na celoslovenskom kole súťaže
v streľbe. Vďaka svojmu talentu a
výbornému trénerovi, p. Milatovi, sa
táto žiačka 5.ročníka v silnej konku−
rencii umiestnila na 12. mieste na
Slovensku. Blahoželáme.

Vážení čitatelia! Svoj článok som
začala želaním do nového roku. Keď−
že dobrých želaní nikdy nie je dosť,
dovoľte, aby som ho zakončila ešte
jedným, trocha veselším.

Nech čerti od vás smolu odnesú,
choroby nech stratia vašu adresu.
Veľké príjmy, malé dane, ostatného
primerane.

Anna Chmurová

Novinky zo ZŠ
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Kniha je priateľom človeka

O pravde tohto výroku sa určite presvedčili
žiaci 3. – 4. ročníkov našej ZŠ.

V mesiaci decembri 8 tried navštívilo našu
Mestskú knižnicu K. Royovej v DK Javorina.
Pracovníčky knižnice alebo akoby povedali deti
milé tety, nám pripravili úžasnú hodinku s kni−
hami o bylinkách. V knihách sme našli bylinky
prírody s liečivou mocou. Na stolíkoch sme
mali prichystaný bylinný čajík s medom a cit−
rónom. Pri pití čaju sme súťažili v spoznávaní
usušených bylín a rozprávali sme sa o nich.

Pri odchode deti dostali čokoládového Mi−
kuláša od „Mikuláša“, ktorý zablúdil do knižni−
ce.

Úprimne ďakujeme!
Žiaci staroturianskej ZŠ

BYLINKY
Na lúke pri lese neďaleko našej dedinky,
rastú všetky liečivé bylinky.
Krásne tam voňajú,
deti ich na čajík trhajú.

My máme takýto čajík radi,
pijeme ho až do ďalšej jari.
Aj lekár vám všetkým radí,
pite bylinkové čaje a budete zdraví.

Lucka Vaňová, 4.C

BYLINKY
Bylinky sú zdravé kvety,
vyliečia nám všetky deti.
A keď budú znovu zdravé,
v škole budú známky nové.

Adrián Kopec, 4.C

...je názov zaujímavého projektu, ktorý
finančne podporila „Nadácia Život“. Projekt
pozostával z dvoch častí : z námetových
hier s vytvorením pravidiel odohrávajúcich
sa v triede a realizovania výletu predškolá−
kov do Trenčína.

Hry boli určené deťom od 3−6 rokov a
zamerané najmä na vytvorenie bezpečných
životné návykov a postojov, na rozvíjanie
schopnosti zvládnuť základné pohybové
schopnosti a priestorovú orientálu získava−
nie zručností o konkrétnych predmetoch a
javoch, ich overenie v praxi, bezpečné za−
obchádzanie s predmetmi dennej potreby,
nástrojmi.

V prvej časti projektu deti počas riade−
nej výchovno−vzdelávacej činnosti za po−
moci učiteľky vytvárali pravidlá, napr.: na
označenie nebezpečných miest v triede
„triednym znakom − symbolom triedy“. Ná−
lepky so znakom lepili na určené miesta v
triede, napr.:

� dvere − dvere zatvárame, triedu sami
neopúšťame − pozor na prstíky! „umývadlo“
– vodu púšťame slabo, aby sme nenastrie−
kali na zem, nebezpečenstvo pošmyknu−
tia.

� vysypané hračky − z hračiek a staveb−
níc staviame stavby, ostatné –„každá hrač−
ka má svoje miesto“ a i.

Inou aktivitou bol napr.: „Výlet vlakom“ −
zoznámenie sa s pravidlami, či „Semafor“ −
deti podľa obrázkov spoznávali ako bez−
pečne prejsť cestu − môžme len na zelenú,
červená znamená – vždy stoj. Nie menej
zaujímavé bolo pre deti pravidlo „Ty a ja“,
ktoré bolo zamerané na bezpečnosť počas
vychádzok do blízkeho i vzdialenejšieho
okolia.

Druhá časť projektu bola zameraná na
oboznámenie sa s väčšou dopravnou pre−
mávkou mesta Trenčín spojenou s návšte−
vou Trenčianskeho hradu. Počasie nám
prialo a v období, keď sa výlet uskutočnil,
prebiehali na Trenčianskom hrade i rytier−
ske súboje, čo bolo pre deti nezabudnuteľ−
ným zážitkom.

Z finančných zdrojov Nadácie Život sme
mohli zakúpiť i rôzne dopravné značky, kto−
ré využívame pre ďalšiu edukačnú činnosť
s deťmi, však do budúcnosti plánujeme
využiť tieto pomôcky v spolupráci s p. Mi−
chalcom − majiteľom autoškoly MAJA − na
vytvorenie dopravného ihriska v exteriéri
MŠ.

Ďakujem Nadácii ŽIVOT za pridelené
prostriedky použité na realizáciu týchto ak−
tivít, a želám jej do nového roku − nech aj
naďalej spĺňa detské sny. Ďakujem.

Sylvia Záhorová, Materská škola

Bezpečne v škôlke i na výlete

Dňa 12.11.2009 v popoludňajších hodi−
nách sa opäť predškolský pavilón Mater−
skej školy Hurbanova 153 premenil na dve
minitelocvične. Deti spoločne s rodičmi si

vyskúšali rôzne športové náčinie a nára−
die, ktoré sa nám podarilo zakúpiť z finanč−
ných dotácií Nadácie ŽIVOT a Rodičovské−
ho združenia „Zdravá škôlka“. Bo−
haté cvičebné pohybové zostavy −
EDA, schody so šmýkalkou a det−
ský vlak, netradičné športové po−
môcky, napr.: trampolína, fitlopty,
balančné dosky, kladina, rebriny a
i.− to všetko sa šikovní rodičia ne−
báli absolvovať so svojimi ratoles−
ťami. K spoločnej pohybovej činnosti
ich lákali rôzne podliezačky, prelie−
začky, ale i rytmická hudba. Po vy−
čerpávajúcej pohybovej aktivite sa
deti posilnili čajom a energiu dopl−
nili rôznym ovocím, a s novými sila−
mi pokračovali ďalej.

Tieto športové akcie organizuje−

Cvičili sme v minitelocvičniach v MŠ
me najmä z dôvodu, že spoločná aktívna
činnosť, blízkosť a dôvernosť rodinného prí−
slušníka má silný pozitívny vplyv na dieťa.
Radosť detí, vysoká účasť a záujem zo stra−

ny detí i rodičov nás veľmi tešia a
podporujú do ďalších nápadov a čin−
ností.

Nakoľko nám počasie v mesia−
coch október a november veľmi ne−
prialo, nepodarilo sa nám zorgani−
zovať športové popoludnie v škol−
skej záhrade našej materskej ško−
ly, však o to viac sa budeme tešiť
na pohybové činnosti v jarných me−
siacoch − nielen na cvičenie v inte−
riéri, ale i exteriéri MŠ.

Na záver chcem poďakovať Na−
dácii ŽIVOT za poskytnuté prostried−
ky a popriať všetkým učiteľom veľa

radosti, tvorivosti, spokojného úsmevu do
Nového roka 2010.

Sylvia Záhorová, materská škola

Silvester...

Posledný deň v roku, 31. december,
má v kalendári meno Silvester. Nesie
meno po sv. Silvestrovi I.

V tento posledný deň roka bilancuje−
me naše úspechy či plány, čo sa nám
splnilo a čo nie počas roka. A dávame
si sľuby do toho nasledujúceho.

Silvester je veselým dňom plným oh−
ňostrojov, jedenia a pitia. Starý rok sa
od pradávna pochovával zábavou a tiež
zábavou sa vítal rok nový.

Kto bol sv. Silvester? Žil na prelome
3. a 4. tisícročia , v roku 314 n. l. sa
stal pápežom. Na Petrovom stolci sedel
21 rokov. Bol prvým patrónom kresťan−
ských rytierov, patrónom dobrej úrody,
úspešného roka a ochrancom dobytka.

Z Beckovských novín upravil áš
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl – 2. pokračovanie

Všetky školy
na Slovensku do
roku 1868 boli cir−
kevné. Takou
bola i evanjelická
škola na Dúbrave
z roku 1863. Po−
stavila ju starotu−
rianska evanjelic−
ká cirkev ako svo−
ju tretiu školu.
Prvú postavili
priamo pri evan−
jelickom kostole a
druhú v r. 1852 na
Papradi. Poze−
mok pod školu
darovala obec.
Umiestnenie ško−
ly Na Dúbrave
bolo zvolené urči−
te preto, aby i z
ďalších rozsiah−
lych kopaníc ne−
museli deti do−
chádzať do školy
vo vzdialenej Sta−
rej Turej. Veď v

tom čase neexistovala žiadna cesta z Topoleckej do Starej Turej. Vozy cho−
dili korytom topoleckého potoka a ľudia iba chodníčkom popri potoku. Dúb−
ravskú školu navštevovali žiaci z osád Súš, Topolecká, U Samkov, Trávniky,
Lazy, ale i z odľahlejších osád, ako je Nárcie, Hlavina a Brezovka. Škola bola
postavená ako jednotriedka s učiteľským bytom, komorou a nejakými hospo−
dárskymi staviskami. Po niekoľkých rokoch už škola nevyhovovala, a tak v r.
1885 evanjelická cirkev postavila poniže starej budovy novú dvojtriednu ško−
lu. V tom čase platný zákon z r. 1868 o organizácii národného školstva ukla−
dá pre umiestnenie škôl (stavbu školských budov) ako minimum tieto požia−
davky: „Školské budovy, ktoré sa budú odteraz stavať, nech sú vystavané na
zdravých miestach, nech sú suché a primerané počtu dietok (na 1 učebňu 60
dietok) opatrené v potrebnom počte priestrannými, svetlými učebňami, ktoré
možno ľahko vetrať.“ Ďalej platilo že napr. dvojtriedna ľudová škola musela
mať dve veľké učebne, kabinet, byt pre správcu školy a slobodného učiteľa.
Byt pre správcu mal byť „naturálny“, teda asi s hospodárskymi staviskami.
Novopostavená škola Na Dúbrave obsahovala dve učebne predelené chod−
bou, medzi nimi bol už tiež priestranný kabinet. Škola bola podpivničená a
(asi) z tvrdého materiálu. Starú školu prebudovala cirkev na dva byty pre
učiteľov a povyše budovy starej školy vybudovali i murované záchody. V
20.storočí jeden byt obec prenajímala obyvateľom Starej Turej. Pre nedosta−
tok kvalifikovaných učiteľov v škole Na Dúbrave vyučovali ľudoví učitelia v r.
1864 až 1899. Boli to Martin Ježo, Ján Ježo a Ján Sadloň. Medzitým tam v
roku 1892 a 1896 učil i diplomovaný učiteľ Juraj Ježo.

Stredoškoslý profesor Jozef Roháček (1877−1962), rodák z Jazvín, (ktorý
vyrastal v Topoleckej), prekladateľ Biblie do slovenčiny, spomína vo svojej
autobiografii, že jeho, prvý učiteľ Na Dúbrave bol mladý hauzírer Ján Sadloň.
Neskoršie tam bol i iný učiteľ „ujček“ Ježo spoza Dúbravy zo Stanoviska
(nachádza sa pri osade U Samkov). V škole bol taký poriadok, že najlepší
žiak sedel v prvej lavici. V tom čase sa žiak Roháček menil s kamarátom
Michalom Lukáčom, synom bohatého sedliaka a košikárskeho priekupníka

vo Floridsdorfe pri Viedni, kde bolo centrum hauzírerov najmä s rôznym dre−
veným tovarom. V škole bol raz lepší žiak Roháček, raz žiak Lukáč.

Škola na Dúbrave, resp. jej učitelia viedli i svoju kroniku, ale tiež nie je k
dispozícii. Dopadlo to s ňou tak ako i s kronikou školy U Búzikov. Je to pre
históriu Starej Turej veľká strata. Nevedno, či máme znova prosiť poctivého
nálezcu, aby kroniku vrátil. Už sa o to pokúšala pani Helena Lukáčová a
viackrát i šéfredaktor nášho časopisu pán Ján Mikláš. Nielenže chýba kroni−
ka, ale už sa pomaly ani nie je koho spýtať na udalosti v dúbravskej škole
okrem žiakov z posledných desaťročí jej existencie. Pravdepodobne už nežijú
ani žiadni učitelia tejto školy. A keď som sa mala koho spýtať (do tejto školy
chodila i moja mama Ľudmila Pagáčová, rod. Nemcová), tak ma to vtedy
ešte nezaujímalo. Napriek tomu sa mi podarilo nejaké údaje získať, hlavne
veľa mien učiteľov, ktoré doteraz neboli známe. A verím, že po uverejnení
článku sa mi možno niekto ozve a poskytne mi nejaké príhody a fakty. Sľubu−
jem, že nebudú stratené, ocitnú sa minimálne v múzeu v Starej Turej. Od r.
1899 do r. 1926 učili v škole Na Dúbrave títo učitelia: Michal Filípek, Piroška
Schnechartová, Ján Filípek, Michal Kuchárik, Ján Molnár, Karol Vígh (1912−
1913), Ján Obetko s manželkou (od r. 1913 do 1916), Jakub Mazák (tiež
počas 1. svet. vojny), Ján Urbánek (od r. 1919) a Koloman Jurány (asi do r.
1926). O učiteľovi Obetkovi napísal Ing. Rumánek vo svojom príspevku v
Star. spravodajcovi (11/2009), že sa neskôr venoval nakladateľskej činnosti.
V Skalici vlastnil vydavateľstvo kníh pre mládež. Vydal tam viaceré knihy i
vlastné Rozpomienky a preklady. J. Obetko písal súčasne i rôzne pedagogic−
ké články a pripravoval pedagogické relácie do rozhlasu.

O učiteľovi Jakubovi Mazákovi napísala pekný článok Milka Alušicová v
marci 1995 v Star. spravodajcovi. Vychádzala zo spomienok žiačok uč. Ma−
záka Anny Oslayovej a Kataríny Bunovej. Keď mal učiteľ Mazák odchádzať
zo školy, žiaci sa pri lúčení rozplakali. Pánovi farárovi povedali, že by chceli,
aby ich učiteľ Mazák učil i naďalej. Pán farár Drobný sa dal obmäkčiť a
rozhodol, aby učil i naďalej a doviedol si i rodinu. A stalo sa niečo dovtedy
neuveriteľné. Svokra uč. Mazáka varila pre všetky deti zadarmo polievku. A
tak si deti nosili do školy hrnčeky a lyžičky. Iba nedávno som sa dočítala v
historickej publikácii, že na Slovensku sa ešte nikdy predtým nepodávala v
škole teplá strava. Pán učiteľ Mazák bol síce katolík, ale evanjelické nábožen−
stvo vyučoval k úplnej spokojnosti pána farára Drobného. Matka pani Aluši−
covej si s láskou spomínala i na učiteľa Filípka, ktorý učil na prelome 19. a 20.
storočia. Pani Slezáková, rod.Vrábliková z Trávníkov, rozprávala svojej dcére
Anne Podhradskej, ako chodila do školy Na Dúbrave v období rokov 1910−
1916. Keďže mala dve sestry a mali iba jedny čižmy, nemohli chodiť do školy
všetky naraz, preto sa striedali. Začal ju učiť ešte učitel Ježo, neskôr asi učiteľ
Vígh, nakoniec učiteľ Obetko. Bolo to obdobie silne maďarizačné a tak neza−
budla ani na to, ako museli v škole memorovať maďarské texty.

Po rozpade Rakúska− Uhorska a vniku ČSR sa javila veľká potreba kvali−
fikovaných učiteľov na Slovensku, a preto povereníctvo školstva v Bratislave
dalo výzvu do Čiech, že súrne potrebujú na Slovensku učiteľov. Mnohí mladí
učitelia z Čiech zareagovali na túto výzvu a sami sa viacerí v Bratislave
prihlásili. Na túto výzvu zareagoval i učiteľ Ján Urbánek. Dostal dekrét do
Starej Turej. Do Nového Mesta nad Váhom pricestoval vlakom a ďalej poš−
tovným vozom až do cieľa. Miestny občan ho zaviedol k evanjelickému fará−
rovi Drobnému. Na fare ho pohostili a keďže uč. Urbánek chcel spoznať Starú
Turú, vybrali sa s p. farárom na vychádzku hore Turou, prešli do Pustého
(dnes Ul. Hlubockého) a odtiaľ cez Hnilíky až za les. Pán farár mu ukázal i
túto evanjelickú školu. Jánovi Urbánkovi sa táto škola tak zapáčila, že popro−
sil pána farára, aby dal súhlas na jeho menovanie na túto školu. A tak sa na
jar 1919 začalo pravdepodobne skôr učiť na dúbravskej škole ako na evanje−
lickej škole v mestečku. Pán učiteľ Urbánek s manželkou pomáhali zakladať
i miestny Sokol a podieľali sa i na nacvičovaní na Všesokolský slet v Prahe.

Evanjelická škola Na Dúbrave

Šk. rok 1932/33, učitelia Ján Marták a Bálent

Šk. rok 1930/31, učiteľky Haruštiaková a Hromadová
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V dvadsiatych rokoch na dúbravskej škole učila i Elena Sláviková z Lubi−
ny (1927−1929) a pravdepodobne i Emília Ježová zo Starej Tutej.

Z dvoch školských fotografií mojej mamy zo školy Na Dúbrave z tridsia−
tych rokov som vyčítala ďalšie dve mená učiteľov a to Katarínu Haruštiakovú
z Lubiny a Jána Martáka (1932− 1934) z Dolného Srnia. Na týchto dvoch
fotografiách boli ďalší dvaja učitelia, ktorých mená som nemohla dlho zistiť.
Pomohol mi pán Mikulec z Dúbravy. Jeho otec je možno už posledný žijúci
žiak týchto štyroch učiteľov. Spomenul si, že s Martákom učil učiteľ Bálent a
s uč. Haruštiakovou učila uč. Hromadová z Bratislavy.

Rada by som sa pristavila pri učiteľovi Jánovi Martákovi. Viacerí učitelia
zo staroturianskych škôl sa zapojili v 2. svet. vojne do odboja. Z dúbravskej
školy to bol jej bývalý učiteľ Ján Marták. V tom čase učil v škole na bzinských
kopaniciach Hrevúšová. Bol blízkym spolupracovníkom Miloša Uhra a Milana
Slávika (ďalšieho staroturianskeho učiteľa a odbojára, ktorý učil v r. 1938 až
1943 v Súši), organizoval SNP, spoluzakladal Rev. národný výbor v Bzin−
ciach, ukrýval prenasledovaných českých vlastencov, politických väzňov, ute−
čencov z konc. táborov, tlačil rôzne protifašistické letáky, vystavoval falošné
doklady a pomáhal pri získavaní zbraní pre partizánov. Dňa 3.12.1944 vtrhli
silné nemecké vojská do Cetune a v spolupráci s pohotovostnými oddielmi
Hlinkovej gardy a jednotkami gestapa odvliekli odtiaľ všetkých mužov. Vypo−
čúvali ich v Novom Meste nad Váhom na gestape, neskôr v Trenčíne. Nako−
niec zradeného Jána Martáka poslali do koncentračného tábora v Seredi a
odtiaľ do Sachsenhausenu. Zahynul na pochode smrti pri meste Wittstock
koncom apríla 1945. Nešťastný príbeh býv. staroturianskeho učiteľa Jána
Martáka je pre mňa i trocha osobný. Nielenže učil moju mamu, ale jeho
nevesta Mgr. Irena Martáková je moja dobrá priateľka a spolužiačka zo stred−
nej školy. Priala by som si aby niekedy neskôr bol napísaný a uverejnený v
našom časopise podrobnejší článok o ňom. Pán učiteľ Marták i jeho deti,
ktoré sa úplne maličké stali sirotami, si to zaslúžia. Pozn.: v šk. roku 1948/49
učila v ďalšej staroturianskej škole na Papradi jeho manželka Eva Martáková
a v šk. r. 1957/58 i jeho dcéra Eva Martáková na zákl. škole v Starej Turej.

Na začiatku 30. rokov sa počet žiakov v škole Na Dúbrave prudko zvýšil
(na dvoch fotografiách z r. 1931 som napočítala 146 žiakov). Školský inšpek−
tor K. Treský sa snažil presvedčiť obec o nutnosti zriadiť dve štátne školy, a to
v Súši a v Topoleckej, aby sa zmenšil počet žiakov v škole Na Dúbrave i U
Búzikov. Od 1.2.1933 prešlo 50 žiakov nižších ročníkov zo školy na Dúbrave
do školy v Súši. Nasledujúci školský rok prešli do Súša i väčší žiaci, medzi
nimi i moja mama (samozrejme, že veľa žiakov prešlo i do školy v Topolec−
kej). Pred rokom 1937 učila v dúbravskej škole i Anna Šimková. V štyridsia−

tych rokoch tam učili manželia Nesvedovci, Elena Lukáčová (od r. 1946 do r.
1949) a od r. 1949 do 1957 Elena Benčová z Liptova. A táto učiteľka bola
prvou učiteľkou ďalšej mojej priateľky zo základnej i strednej školy Mgr. Dari−
ny Lukáčovej, rod. Holovicovej, z Topoleckej. Napísala mi aj spomienky na
dúbravskú školu.

„Spomínam si na moje začiatky vzdelávania v škole Na Dúbrave, kde
chodil aj môj dedko, moji rodičia, moja sestra a ja, lebo to bola rodinná
tradícia chodiť do evanjelickej školy. Cesta do školy v zime bola pre mňa,
malú prváčku, zážitkom, pretože v tom roku napadlo veľa snehu, cestičku
som videla z chrbta  môjho otca, ktorý robil „dráhu“ v snehu aj pre mojich
spolužiakov. V triede, v ktorej sa učlili štyri ročníky, sme mali dve tabule, štyri
rady lavíc, v nich boli vložené kalamáre. Kúrilo sa vo veľkých kachliach. Už
skoro ráno v nich zakurovala školníčka pani Kuhajdová. Pod oknom do dvora
stálo harmónium. Pri ňom sme stáli a spievali na hudobnej výchove, ale
slúžilo aj pri programoch pre verejnosť z osady. V presklených skriniach nás
lákali rozprávkové knižky, ktoré sme si mohli požičiavať. V tejto triede, keď
sme mali smostatnú prácu (krasopis) pre mňa bolo zaujímavejšie počúvať to,
čo sa učili starší spolužiaci. Telesnú výchovu sme mávali na ceste v lese−
behali sme na čas, do diaľky sme hádzali kameňom. Pracovné vyučovanie
prebiehalo v jeseni v školskej záhrade, odvtedy si pamätám, ako sa sadia
stromy.“

Dlhoročný učiteľ Základnej umeleckej školy v Starej Turej Ján Pavlovič si
spomína, ako bol v r. 1953 na Štedrý deň spolu s evanjelickým kaplánom
Viliamom Sokolíkom odbavovať bohoslužby v dúbravskej škole a používal
pritom práve spomínané harmónium. Do Topoleckej sa doviezli taxíkom pána
Zatkalíka a potom prudkým chodníkom v polmetrovom snehu sa snažili do−
stať do dúbravskej školy, aby pre ľudí z osady, ktorí by sa ťažko dostali do
staroturiankseho kostola vo večerných hodinách, urobili Štedrovečerné boho−
služby, tzv. „úternu“. Ďalšia moja bývalá spolužiačka Božena Tomašovi−
cová, rod. Gregorová z Brezovky mi v tejto súvislosti poskytla informáciu, že
bohoslužby na Štedrý den sa v dúbravskej škole vykonávali pre občanov
Súša nejakú dobu i po uzatvorení školy.

V dúbravskej škole učil od r. 1957 do r. 1960 Pavol Ostrovský z Hrušové−
ho. Po jeho úmrtí nastúpila na toto učiteľské miesto Emília Oravcová z Pieš−
ťan, neskôr vydatá Cibulková. Po zatvorení školy v r. 1961 prešla i so žiakmi
do školy v Topolockej.

Školská budova, bola neskôr predaná na rodinný dom rodine Medňan−
skej, časť staršej budovy školy (z r. 1863) Na Dúbrave bola čiastočne uprave−
ná (väčšie okná v izbách) a druhá časť zostala v pôvodnom stave. Podľa
fotografie bola táto časť budovy postavená z nepálenj tehly. Novšiu budovu
dúbravskej školy (z r. 1885) prestavali majitelia na moderný dom. Obe budo−
vy bývalej evanjelickej školy Na Dúbrave stoja v krásnom prostredí pár met−
rov od lesíka Dúbrava na západnom svahu. Vôbec sa nečudujem učiteľovi
Urbánkovi z r. 1919, že tak veľmi chcel učiť práve v tejto škole. Tiež sa
nečudujem Márii Rafajovej (1896−1978), že sa v zime r. 1926 uchádzala o
učiteľské miesto v škole Na Dúbrave. Veľmi totiž túžila učiť deti a bývať v lese.
Kristína Royová ju však presvedčila, aby zostala pôsobiť ako jej spolupracov−
níčka.

A verím, že i väčšina žiakov chodila do tejto školy veľmi rada. Moja mama
určite.

Ing. Eva Tomisová

Pramene:
Články Heleny Lukáčovej v Star. Spravodajcovi „Od kedysi po dnešok“
Pamiatke 200. výročia postavenia evanj. toler. kostola v Starej Turej
Spomienky Mgr. Dariny Lukáčovej, rod Holovicovej a ďalších uvedených

priamo v článku
Fotoarchív autorky a Mgr.Lukáčovej
Pamätník slov. školstva od Žitavského z r. 1937
Článok zo Star. spravodajca od M. Rozsypalovej č.9/2001
Jarmila Slezáčková: Mária Rafajová

Budova školy Na Dúbra−
ve z r.1863 – jún 2009

Budova školy
Na Dúbrave
z r. 1885 – jún 2009

Šk.rok 1930/31, učiteľka Alžbeta Jankovičová
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SUSEDIA 7

Kopaničiari spomínajú
Tetka Kača a strýko Štefan sú už dávno na

pravde božej. V kopaničiarskych chalupách ví−
kendujú ľudia z mesta, alebo svoj vdovský ži−
vot dožívajú starenky pamätníčky, a tie, hoci si
ťažko pamätajú, či si ráno vzali svoju dávku tab−
letiek, vďačne rozprávajú a spomínajú, ako sa
žilo na kopaniciach pred desiatkami rokov.
Niektoré si dokonca pamätajú aj na našich zná−
mych susedov a ich spolunažívanie.

Tento príbeh je ešte z čias, keď žil aj tetkin
muž Juro. Vtedy vraj na ich dvoroch panoval
aký – taký pokoj. Chlapi si občas postáli každý
na svojom dvore a ponad nízky prútený plôtik
preberali pred večerným kŕmením počasie, cho−
roby i prírastky na dobytku. Aj obe ženy tento
vzťah a toto prímerie rešpektovali. Aby tetka
Kača ukázali dobrú vôľu, zašli k Štefanovej Zuz−
ke so slamienkou vajec. „Dušenka milá, ty máš
takého frčkárskeho kohúta, vyhangluj mi pár vaj−
jéc.Zuzka vajcia vymenila, ale keď suseda odišla
zašomrala: „Bosorka jedna! Do vidzel o takém−
to čase potsípat sljepku. Chcela len vedzet, čo
varím“. Chlapi, teda Štefan a Juro si navzájom
aj pomáhali. Keď hájnici začali vydávať „komi−
šie“, čiže lístky na drevo, spolu išli do hôr chys−
tať kopy pre obe rodiny. A potom ho aj spoloč−
ne vozili. Najprv doviezli a zložili „fóru“ dreva
na Štefanovom dvore. Gazdiná ich ráno napa−
kovala jedlom na celý deň a prichystala aj dob−
rú večeru pre obidvoch.

„ Ná, Juro, nebol si hlanný?“ Naoko sa trápila
tetka Kača, „Čo vám hentá nachystala“ a rukou
opovržlivým gestom ukázala na susedov dvor.
„Šak vjéš jaká je lakomá, aj z dlane chup by
vytrhla.“ Nasledujúci deň išli chlapi po dreva pre
Jura. Kača ich vyprevádzala až na cestu. „Len
icte, icte v mene božjém a ščastlivo sa vrácte.
Navarím vám pšenových opatancov. Vjem od
Zuzky, že ich aj ty Ščefán máš rád. V podvečer
sa utrmácaní chlapi a strhané kone vrátili z hôr,
až odkialsi z Ježovej. Drevo nechali na voze a
Juro zostal opatriť kone. Štefan vošiel do kuchy−
ne za Kačou, aby tam naňho počkal. „Jój dušen−
ko milá, takých opatancov som vám navarila,
plná misa ich je. Hentej sa hrejú na peci, aby
boli teplé. Pochucíte si.“ Štefan sedel na lavici
pri dverách a oči mu hneď padli na tú pec. Lebo
na peci bola veľká plechová misa a v nej ležal
do klbka skrútený kocúr. Po chvíli vošiel do ku−
chyne aj Juro a pozval Štefana k stolu. „No, gaz−
diná, daj nám aj niečo vypiť, šak sme sa narobili
jak tie hoviatka.“ Juro ponalieval, štrngli si, vypili.
„A sem s tými opatancami“. Štefan zvedavo ča−
kal, čo bude nasledovať. Kača podišla k peci, a
akoby sa nič nestalo, rukou vydúrila kocúra uve−
lebeného na teplých opatancoch. „No vidzíš ho,
jaké su len teplučké, budú vám chucit,“ a položi−
la veľkú misu do prostred stola. „Ber si, Ššefán,
šak si též hlanný, pravda?“ A kopcovitá lyžica
opatancov zmizla v Jurových ústach. Štefanovi,
ktorý videl, ako boli opatance kocúrom ohrieva−
né, hlad náhle prešiel. Vyhovoril sa, že ho bolí
žalúdok. „Kačko daj mi raččjé ešče jeden pohá−
rik, jak by mi tí bolesci prešli a idem domom spat.“
A tie teplučké opatance zjedli samy dvaja. Juro
o kocúrovi nevedel a Kači to asi nevadilo. His−
torka sa však čoskoro dostala do verejnosti a
ústnym podaním sa zachovala až dodnes. A te−
raz je už aj zapísaná.            Alžbeta Cibulková

Vo vianočnej atmosfére...
Dvakrát v roku naše mesto pozýva obča−

nov, ktorí sa v príslušnom polroku dožili život−
ného jubilea 70 a 75 rokov. V utorok 15. de−
cembra prijalo pozvanie do obradnej siene mes−
ta 30 jubilantov. Na malej slávnosti im zablaho−
želala primátorka mesta Ing. Anna Halinárová,
vyzdvihla ich účasť pri budovaní mesta v ro−
koch ich aktívnej práce i záujem o dianie v meste
v súčasnosti. V predvianočnej atmosfére im po−

V poslednej dobe začala mestská polícia
evidovať zvýšený počet sťažností, týkajúcich sa
majiteľov psov. Nejedná sa iba o majiteľov, kto−
rí nechávajú počas venčenia svojich miláčikov
voľne pobehovať po verejných priestranstvách,
alebo si nesplnia povinnosť vyzberať výkaly po
svojom psovi. Jedná sa tiež o chovateľov , ktorí
chovajú svojho miláčika bez toho, aby bol riad−
ne prihlásený v evidencii mesta. Teda prirodze−
ne a opodstatnene sú niektorí občania rozhor−
čení nad tým, že nie všetci dodržujú zákonom
stanovené podmienky. V tomto prípade sa jed−
ná o Všeobecne záväzné nariadenie 9/2002 (o
podmienkach držania psov).

Na základe podnetov od občanov a zistených
skutočností bude od januára 2010 zo strany MsP
vykonávaná intenzívnejšia kontrolná činnosť, za−
meraná hlavne na tieto skutočnosti:

− prihlásenie psa do evidencie
− označenie psa známkou
− vodenie psa na vôdzke
− vodenie psa na miesta kde je to zakázané
− nerešpektovanie povinnosti bezprostredné−

ho odstránenia výkalov.
Tí občania, ktorí chovajú svojich miláčikov a

,, pozabudli,, na svoje povinnosti, môžu tak urobiť
ešte v mesiaci december.

Z VZN 9/2002 vyberám...
§2

1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90
dní na území mesta podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete.

§3
5) Voľný pohyb psa v rámci územného ob−

vodu mesta je zakázaný:
a) na verejných komunikáciách a chodníkoch
b) v obytných častiach (zónach) mesta
c) na plochách verejnej zelene, ktoré sú sú−

časťou obytných častí a zón resp. nachádzajú
sa v bezprostrednej blízkosti bytových domov
týchto zón (vrátane mestských parkov alebo ich
častí).

6) Vstup so psom na území mesta je zaká−
zaný na:

a) mestské cintoríny
b) mestská tržnica
c) detské ihriská a pieskoviská

d) Mestský športový areál pri ZŠ na Ul. Hur−
banovej

e) pláž rekreačnej oblasti Dubník I. v období
od 15.5. do 30.9.

f) športoviská mestského štadióna
g) všetky budovy verejne prístupné vrátene

priľahlých areálov škôl, školských a predškol−
ských zariadení, zdravotníckych zariadení, za−
riadení soc. starostlivosti a pod.

§4
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo vý−

kalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bez−
prostredne odstrániť.

§5
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie

je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovlá−
dať ho v každej situácii.

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka
d) neoznámi odcudzenie, zničenie, alebo

stratu známky
e) nezabezpečí opatrenie na zabránenie jeho

úteku
f) nezabezpečí opatrenia proti rušeniu noč−

ného kľudu.

2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa
vedie ak:

a) neohlási svoje meno ,priezvisko a adresu
trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol

b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovoko−
vaný

d) evidenčnou známkou nepreukáže totož−
nosť psa

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom ale−
bo zákaz voľného pohybu psa podľa §3 odst.5
a 6

f) nerešpektuje povinnosť bezprostredného
odstránenia znečistenia podľa §4

Za porušenie VZN 9/2002 môže mestská
polícia uložiť blokovú pokutu do výšky 30
eur a mesto do výšky 166 eur.

V. Michalec, MsP

A zasa psy...

priala príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Každý z účastníkov dostal pamätný list a zapí−
sal sa do pamätnej knihy mesta. K príjemnej
atmosfére prispela aj poézia a piesne v podaní
členiek zboru pre občianske záležitosti. Po sláv−
nosti sa konalo malé posedenie pri čaji , ktoré
prítomní využili na neformálne rozhovory s pri−
mátorkou mesta a jej zástupcom o problémoch
života v našom meste.                 Ján Mikláš
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Záhradkárske okienko
Vážení čitatelia, záhradkári,
touto cestou sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú

ste nám v minulom roku svojimi návštevami a nákupmi prejavi−
li. Veríme, že rozširovaním kvalitného sortimentu Vás ani v tomto
novom roku 2010 nesklameme a Vy sa stanete našimi spokoj−
nými zákazníkami. Sme si vedomí, že dôvera zákazníkov sa
ťažko získava, ale ľahko stráca.

Cestu semienka po kvitnúcu a plodiacu rastlinku ovplyvňuje
mnoho faktorov – pôda, vlhkosť, teplota, choroby, škodcovia,
svetelné podmienky, stanovisko... Všetky tieto faktory môžu
semienko alebo mladú rastlinku poškodiť, zdecimovať i zničiť.
Niekedy sú tieto faktory „neviditeľné“ a keď sa hľadá príčina
neúspechu, semienko je prvé na rane. Preto je výber odrody
prvoradý a mal by sa riadiť hlavne podmienkami pestovania.

Papriky a rajčiny už dnes nechýbajú v žiadnej záhradke a
ich pestovanie je v centre našej pozornosti.Preto kladieme veľ−
ký dôraz na sortiment a kvalitu ponúkaných semien. Bližšie
podrobné informácie k jednotlivým odrodám môžete získať už
teraz, v predsezóne, priamo v predajni.

Pre orientáciu sme Vám ponúkané odrody zoradili v poradí
podľa dopytu − úspešnosti predaja a sú rozdelené v základných
skupinách. Semená budú dodávané do predajne postupne, podľa
distribúcie dodávateľských firiem.

PAPRIKA
na rýchlenie: Duval F1, Luca F1, Nova, Superamy F1, Pi−

rouet F1, Andrea, Fatima, Folika, Nigra, Pikanta, Zuzka, Ore−
my F1, Samurai F1, Sandra, Beatrix, Cynthia, skorá na pole:
Slovakia, PCR, Citrina, Pola, Superamy, Rubinova, Granova,
Blava, Amy, Boneta, Petra, Zlata, Slovana, Sonar, Anka, Baj−
ka, Karina, Aurea, Eva, Lydia, Maryša, Saskia, špeciálne ostré:
Damián, Kilián, Kristián, Jalahot, novinka: Parade – kápia, Artist
– kozí roh, Dráky F1 − ostrá

Odporúčame odskúšanú odrodu: Pirouet F1 – skorá, aro−
matická, svetlozelená až oranžová, fólia + pole

RAJČIAK
fólia: Tipo F1, Dafne, Tajfun, Uragan, Pedro, kolíkový: Start

S F1, Tornádo F1, Sláva porýnia, Toro F1, Orkádo, Stupický
poľný skorý, Darinka F1, Mili F1, Niki F1, Dona F1, Akron,
kríčkový: Salus, Toma, Odeon, Bejbino F1, Hana, Topspin,
Venus, Vilma, kečup: Šejk, Pavlína, Denár, novinka: Ateron
F1 − kolíkový, Homestead − veľkoplodý

Odporúčame odskúšanú odrodu: Start S F1 – kompromis
pre jej chuťové vlastnosti, odolnosť a stabilnú úrodnosť

Teraz, počas sezónneho voľna, si môžete odskúšať i pred−
pestovať JAHODY zo semienka a ušetriť nemalé finančné
prostriedky. A možno dokážete susedovi, že tie tzv. metrové –
katalógové sú len fotomontáž a tie Vaše i lepšie chutia.

Rujana − je odroda bohate kvitnúca, so silnou násadou drob−
ných aromatických plodov. Kvitne už v prvom roku. Je vhodná
i do truhlíkov a závesných nádob.

Tempation − je veľkoplodá, veľmi chutná a previslá odroda,
výborná do nádob i na záhon. Rastlinky sú náročné na vlahu a
výživu, zvlášť v dobe kvitnutia a tvorby plodov. Osvedčili sa i
samozavlažovacie truhlíky.

Grandian F1 − je veľkoplodá, stále rodiaca odroda. Rastlinka
vyžaduje priame slnko, pravidelnú závlahu a odstraňovanie boč−
ných výhonov. Plody prináša rastlinka až do prvých mrazov.

Delician F1 – novinka, je veľmi aromatická odroda. Sám
názov ju radí medzi gurmánske špeciality, je lahodnej chuti a
vône. Rastlinka vyžaduje priame slnko, pravidelnú závlahu,
výživu a rodí až do prvých mrazov.

Podobne sa s úspechom predpestovávajú v tomto období
zo semienok i muškáty / červený, ružový, biely, páskatý /, pre−
vislé muškáty – mix a petúnie. Kvalita takto dopestovaných
sadeníc sa prejaví hlavne v kvitnutí a vysoko prevyšuje sadeni−
ce dopestované z odrezkov.Chce to len trošku zručnosti a šťas−
tia pri prvom pestovaní, ale výsledok Vás určite nesklame.

Pokiaľ ste i Vy mali v minulom roku dobrú skúsenosť s pes−
tovaním a chcete sa s ňou podeliť s ostatnými čitateľmi, napíšte
alebo prineste nám Váš tip do pre−
dajne a my ho radi čitateľom spro−
stredkujeme.

tel.:7763485

Váš partner nielen pre záhradu

Biele Karpaty s priľahlými kopcami
Slobodná, Mičovka, Hrebák a ďalšími
tvoria severozápadný golier lemujúci
naše mesto Starú Turú. Možno, že
bielym to horstvo nazvali podľa bledej
farby kôry lesných bučín, ktoré tvoria
jeho väčšinu. O význame lesa pre spo−

ločenstvo ľudí sa veľa napísalo. My
však v našom článku zamerajme po−
zornosť z inej strany, na osobnosť, kto−
rá si to, viac ako kto druhý zaslúži, na
pána Františka Marka, obecného les−
ného, ktorý spravoval naše obecné
lesy úctyhodných 38 rokov a viedol si
pritom znamenite! Poďme však od za−
čiatku.

František Marko sa narodil 5. janu−
ára 1893 v Nitrianskej Novej Vsi. Bol
absolventom lesníckej školy v Liptov−
skom Hrádku. Na vojenskú službu
nastúpil 1.7.1913. Zastihla ho prvá
svetová vojna. Do civilu sa vrátil zdra−
vý až v polovici r.1919. K spravova−
niu našich lesov na Starú Turú do
Topoleckej nastupuje 1.7.1919 do
funkcie obecného lesného (do spra−
vovania patrili vtedy i obecné lesy v
Kostolnom a vo Vaďovciach).

František Marko v manželstve s
Gabrielou, rod. Mihálikovou (1897 –
1986), učiteľkou na rímskokatolíckej
škole U Búzikov mali syna a dcéru,
ktorí sa narodili v hájovne v Topolec−
kej. Na dôchodku žil v Novom Meste
n. Váhom, kde r.1979 i zomrel. Syn
František (1928 – 1990) bol rímsko−
katolícky kňaz, vysvätený r.1951. Pô−
sobil na viacero miestach, ako Šúrov−
ce, Piešťany, Spolok sv. Vojtecha v
Trnave, Rusovce. Posledne to bola
Bratislava – Dúbravka, kde zomrel.
Dcéra Marta (1929 – 1974), vyd. Mo−
ravčíková, učila na škole v Topolec−
kej, mala syna Jozefa, ktorý zomrel v
Žiline. Marta je pochovaná spolu s
rodičmi na cintoríne v Novom Meste
n. Váhom.

Obciam a mestám, ako vlastníkom

lesov, vždy veľmi záležalo na tom, aká
osobnosť obsadí miesto správcu tejto
nehnuteľnosti, nakoľko od jej výnos−
nosti sa veľakrát odvíjala jej rozhodu−
júca ekonomika. V lesnom hospodár−
stve je však to špecifikum, že les do−
siahne svoj úžitkový vek až asi o sto−
ročie, podľa druhu rastúcich drevín. To
je čas o ktorý sa posúva vyhodnote−
nie práce toho−ktorého obecného les−
ného. František Marko za svoje aktív−
ne pôsobenie v čase od 1.7.1919 do
31.12.1957, teda za spomínaných
viac, ako 38 rokov, zaslúži si naše
veľké uznanie a úctu za takúto dlho−
dobú a kvalitnú starostlivosť o naše
obecné lesy. Rozhodujúcim kritériom
hodnotenia je vždy súčasný stav le−
sov, ktorý je, vďaka len jemu, na vy−
sokej hospodárskej a odbornej úrovni
a to je to ovocie jeho práce začatej
pred viac desaťročiami. Je to zrkadlo
jeho vtedajšej starostlivosti, nakoľko
sa oň aktívne staral takmer polstoro−
čie, čo je takmer polovica spomína−
ného úžitkového veku lesa.

František Marko ako správca obec−
ných lesov zachoval po sebe tiež vzác−
ne, dnes už doklady historického cha−
rakteru. Patria sem mapy lesov z r.
1884, ako i hospodárske plány a k nim
i evidencia od r.1896 až po r.1952 v
dvadsaťročných intervaloch a protokol
s písomnosťami. V následnom obdo−
bí, od r. 1952 do r.1995, spravovanie
obecných lesov prevzala organizácia
Štátne lesy.

Tieto horeuvedené historické dokla−
dy našťastie zachovali sa pre budúce
generácie ako príklad o spôsobe vte−
dajšieho riadenia, hospodárenia,
ochrany či hájenia (napr. je k dispozí−
cii evidencia lesných hájnikov od r.
1910 do 1957). Po r.1995, kedy lesy
boli vyňaté spod štátnej správy a vrá−
tené pod riadenie mesta Stará Turá,
sú tieto uložené v archíve organizácie
LESOTUR s.r.o. Stará Turá, keď pred−
tým nikdy neboli vydané štátnej sprá−
ve. Tu hrozilo aktívne nebezpečenstvo
(ako napr. v r.1958 až 1960), kedy boli
vyhodené na povalu napospas pove−
ternostných vplyvom.

Bolo šťastím, že na podnet p. Fran−
tiška Marka sa záchrany tejto doku−
mentácie iniciatívne ujal vedúci pole−
sia p. Imrich Boledovič. Tieto pretrie−
dil, spracoval a tak zachránil pre ďal−
šiu históriu. Tiež vlastnou iniciatívou
zistil a doplnil rodinné životopisné dáta
Markovcov v podobe, v ktorej Vám ich
predkladám. Za to všetko mu patrí sr−
dečná vďaka nás všetkých!

Z podkladov Imricha Boledoviča
spracoval Gustáv Rumánek

Obecný lesný FRANTIŠEK MARKO
(1893 − 1979) − Tento mesiac by sa dožil 117 rokov
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Kolkári uzatvorili jesennú časť súťaže
Staroturianski kolkári majú za sebou jesennú časť

súťažného ročníka 2009/2010, v týchto dňoch si pre−
mietajú úspechy i neúspechy a pripravujú sa na druhú
polovicu svojho pôsobenia v kolkárskych ligách. Nie
všetci naši ligoví zástupcovia môžu byť spokojní, tabuľ−
ky sú nekompromisné. Náš A− tím hrajúci v 1. lige je po
niekoľkých nešťastných prehrách a nepresvedčivých vý−
konoch na nelichotivom 12. mieste. „Béčko“ sa v dru−
hej lige usadilo na 11. priečke, len C− družstvo je v
tabuľke tretej ligy na 2. mieste s najlepším priemerom v
lige. Dorastenci sa udržiavajú v prvej trojke svojej ligy,
momentálne na tretej priečke.

Treba spomenúť i úspechy našich hráčov a pamät−
né momenty. C− tím prekonal v predposlednom kole
jesennej časti rekord domácej kolkárne, jeho hodnotu
zvýšil na 2051 kolov  Ľubomír Bednár si zapísal nový
rekord jednotlivcov v počte 557 zvalených kolov. Re−
kordy sa prekonávali aj v mestskej lige, kde aktuálnym
najvyšším výkonom je 1040 kolov zvalených družstvom
Technoturu, jednotlivcom kraľuje Magdaléna Garafová
s výkonom 296. Naši hráči Lenka Gordíková a Peter
Nemček ml. prevzali na benefičnom  koncerte 6. 12.
ocenenie „Športovec mesta.“

Hráči majú asi mesiac na prípravu na jarnú časť roč−
níka, medzitým ich čakajú klubové prebory jednotliv−
cov 2. a 3. januára a majstrovstvá kraja o týždeň ne−
skôr. Medzitým odohrajú hráči niekoľko turnajov a verí−
me, že jarná sezóna bude oveľa pozitívnejšia.

Zdenka  Stejskalová

Zimná krása na Dubníku II. (áš)


