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Z obsahu:

1. máj – 15. máj – Aktivity MO SRZ  na VN Dubník 1 a Dubník 2 – v čísle

3. a 7. máj − Pietne spomienky na Bradle − pozvánka v čísle

6. máj – Spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny – Námestie slobody

8. máj – Deň matiek – 15. 00, DK Javorina

8. máj – Zájazd na výstavu kvetov do Vežiek ČR – DK Javorina

14. máj – Podjavorinská 50−ka –  štart od 7. 00 pri MsÚ, KST Stará Turá

� Z rokovania MsZ

� Ocenenie práce učiteľov

� Pripravujeme sa na sčítanie...

� Rekonštrukcia CMZ

� Aktivity v ZŠ a CVČ

� Májové zamyslenie

� Partizán Ján Vráblik –
spomienky

� 140 r. Pomocnej pokladnice

� Úspechy SOŠ Stará Turá

� Informácia odborovej
organizácie Chirana

� Kultúra, šport, matrika...

Aj máj sa poponáhľal...
Akoby sa aj tá príroda kdesi ponáhľala... Kedysi

sme v prvý májový deň čakali, či zakvitnú stromy
čerešní. Tento rok sme sa toho dočkali už v polovici
minulého mesiaca a dnes máme v záhradách už
malé plody sliviek a jabloní. Aj na lásky čas sme
akosi zanevreli− na Máchove verše si už pamätajú
iba „pamätníci“, Deň matiek (spoločne s MDŽ), hoci
v presile, prehráva s komerčným Valentínom... Celý
svet túži po mieri a pokoji, rovnako sa celý svet ne−
ustále a bez prestávky zmieta vo vojnových konflik−
toch. V súčasnosti však tak, ako málokedy od naj−
strašnejšej vojny. Apelujú mocnári, i tí najmocnejší,
apelujú hlavy cirkví na veriacich i neveriacich. Všet−
ko v rovine slov a všetko márne. Znova nad všetkým
vyhrávajú peniaze... Viem, silné slová, ale pravdivé.
Kedysi sme brali mier ako samozrejmosť... Veľmi sa
bojím vysloviť to, čo si myslím: Už je tu dávno čas,
kedy musíme brať vojnu ako samozrejmosť. Tiež sil−
né slová, ale tiež pravdivé. Možno i preto sa akosi
stráca význam dňa, ktorý bol kedysi (možno sa mi
to iba zdá) vo väčšej úcte (Deň víťazstva nad fašiz−
mom – deň pracovného pokoja). Nechcel som vám
kaziť radosť a pohodu v mesiaci, ktorému právom
patrí prívlastok najkrajší a verím, že sa mi to ani ne−
podarilo. Nádherný máj pre všetkých...         (J.M.)
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Dňa 14. apríla 2011 sa uskutoč−
nilo V. zasadnutie MsZ, ktoré otvoril
primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15.00
hod.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
vzalo na vedomie správu z kontroly
uznesení prijatých na III. a IV. za−
sadnutí MsZ.

V úvodne časti rokovania poslanci
schválili návrh na zriadenie Mater−
ského centra Žabka v Starej Turej v
priestoroch bývalých detských jaslí
na Jiráskovej ul. Taktiež vzali na ve−
domie návrh na zriadenie denného
stacionáru pre seniorov v priestoroch
bývalej ZUŠ.

V rámci rokovania o majetkových
záležitostiach MsZ schválilo:

− žiadosť spoločnosti Elster s.r.o.,
Stará Turá o odkúpenie pozemku,

− žiadosť spoločnosti E.P.E.,
s.r.o., Bratislava o zriadenie vecné−
ho bremena,

− žiadosť p. Márie Slukovej, by−
tom Stará Turá o odkúpenie pozem−
ku.

Nebola schválená žiadosť p. Jána
Tareka, bytom Pezinok o majetko−
voprávne vysporiadanie pozemkov.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
prerokovalo a vzalo na vedomie in−
formáciu o vlastníctve pozemkov na−
chádzajúcich sa pod škvarovým ih−
riskom.

V ďalšej časti rokovania bol
schválený Záverečný účet mesta
Stará Turá za rok 2010 a schválené
vyhodnotenie plnenia rozpočtu mest−
ských príspevkových organizácií
Domu kultúry Javorina a Technic−
kých služieb Stará Turá za rok 2010.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na
vedomie Informáciu o plnení hospo−
dárskeho plánu za rok 2010 dcér−
skych spoločností mesta – Lesotur
s.r.o., Technotur s.r.o. a AQUATUR
a.s. Rovnako vzalo na vedomie In−
formáciu o plnení hospodárskeho
plánu spoločnosti Mestský športový
areál s.r.o., Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo delegova−
lo do Rady školy Súkromnej hotelo−
vej akadémie Stará Turá Mgr. Soňu
Krištofíkovú a schválilo návrh na zria−
denie spoločného školského obvo−
du s obcou Poriadie.

Boli schválené dve všeobecne zá−
väzné nariadenia mesta, a to:

− VZN č. 2/2011−Nar. Zásady hos−
podárenia s majetkom mesta Stará
Turá,

− VZN č. 3/2011−Nar., ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 2/2009−Nar.
o podmienkach usmerňovania čin−
ností v oblasti obchodu a služieb na
území mesta Stará Turá.

Poslanci prerokovali a schválili
návrh zmeny Rokovacieho poriad−
ku komisií Mestského zastupiteľstva
Stará Turá a návrh dodatku č. 1 k
Rokovaciemu poriadku Mestského
zastupiteľstva Stará Turá.

V ďalšej časti rokovania poslanci
vzali na vedomie Informatívnu sprá−
vu o spolupráci DK Javorina so Že−
lezničným múzeom Stará Turá a
Návrh hlavných zámerov k zmene
rozpočtu mesta pre rok 2011 a za−
bezpečenie ich financovania.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh naviac nákladov pre stavbu
„Revitalizácia CMZ Stará Turá“ v cel−
kovej výške 50 000 eur. Neschválilo
žiadosť p. Vladislavy Bednárikovej,
bytom Stará Turá, o predbežný sú−
hlas k výstavbe predajne „Vinotéka“.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh na zmenu uznesenia MsZ Sta−
rá Turá č. 24−II I /2011 zo dňa
24.2.2011, ktorým sa pre úlohu „vo
všetkých miestnych častiach umiest−
niť verejné tabule“ mení pôvodný ter−
mín realizácie tejto časti predmetné−
ho uznesenia 14.4.2011 na nový ter−
mín 31.7.2011. Taktiež schválilo ná−
vrh na zmenu uznesenia č. 25−IV/
2007 z 26.4.2007, ktorým sa mení
výška paušálneho poplatku na úhra−
du nákladov pri uzatvorení manžel−
stva na ktoromkoľvek inom vhodnom
mieste mimo úradne určenej obrad−
nej siene MsÚ zo sumy vo výške
331,93 eura na sumu vo výške 150
eur.

V záverečnej časti rokovania po−
verilo Mestské zastupiteľstvo Ing. Ju−
raja Gavača, predsedu

Komisie výstavby, ÚP a dopravy
MsZ, nájdením riešenia realizácie re−
konštrukcie pavilónu ZŠ Komenské−
ho.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Spomienka na príchod slobody

Kvetná nedeľa pred 66−imi rokmi priniesla  do nášho
mesta slobodu. Bola  vykúpená  životmi rumunských
vojakov, partizánov v horách Javoriny i strachom a
utrpením  prostých ľudí na našich  kopaniciach. Tohto−
ročný 8. apríl si mesto Stará Turá  tradične pripome−
nulo spomienkovou slávnosťou pri pamätníku padlých
rumunských vojakov. K účastníkom sa prihovorili pri−
mátor mesta Ing. Ján Kišš, veľvyslanec Rumunska v
SR  Jeho Excelencia  Frorin Vodita a poslanec NR
SR Jozef Bublavý –  ich slová mali veľa spoločného:
svet je stále vo vojne, nikdy by sme nemali zabudnúť
na hrôzy druhej svetovej vojny a nedopustiť, aby sa
takéto utrpenie opakovalo.

Na podujatí predniesla báseň Nicole Jašáková z 9.
roč. ZŠ a účinkoval dychový orchester DK Javorina

Text a foto Ján Mikláš

Kontakt na Mestskú políciu Stará Turá

Mestská polícia Stará Turá opätovne zverejňuje svoje te−

lefónne čísla, na ktoré môžu občania telefonovať 24 ho−

dín denne podľa potreby.

Pevná linka: 776 00 77

Mobilný telefón: 0907 772 868

MsP Stará Turá
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Vítame Ťa pani Jar!
Opakovane, už po siedmykrát, sme spojili Vítanie Jari

s veľkonočnými trhmi. Počasie v úvodnej časti symboli−
zovalo odchádzajúcu zimu chladivým a veterným pred−
poludním, ale veselým spevom detí sa akoby prebudila

pani Jar a hrejivým slnkom nás uistila, že sa už pevne
chytá svojho žezla.

Slniečko prinieslo dobrú náladu nielen remeselníkom,
ale i ľuďom, ktorí prichádzali potešiť sa pohľadom na
zaujímavú ponuku, kúpiť si niečo pekné na skrášlenie
svojich príbytkov, prípadne potešiť darčekom svojich prí−
buzných alebo priateľov. Tradičnou ponukou korbáčov
sme určite potešili veľkonočných šibačov, kraslicami pre−
dovšetkým dievčatá a ženy.

Morena, symbol odchádzajúcej Zimy, sa za lúčov sln−
ka lúčila so svojou mocou a uvoľnila priestor novému,
radostnejšiemu a teplejšiemu obdobiu. Radosť z prícho−
du jari bolo cítiť i z veselých piesní detí zo ZUŠ, ktoré sa
už tradične zhosťujú úlohy vynášania Moreny a prináša−
nia Jari. Krásnym spevom detí získa celé podujatie nový
rozmer, poteší srdcia nielen rodičov, ale i všetkých náv−
števníkov. Teší nás, že lásku k spevu dokáže p. uč.
Michalcová odovzdať deťom, pre ktorých spev zostáva
celoživotným potešením. Radosť a dobrú náladu roz−
prúdila i folklórna hudba Čančatá, Polun a Malý Turan−
ček – všetky pod vedením Zuzky Pilátovej.

Máme radosť z podujatí, na ktoré sa ľudia tešia a
radi sa opakovane vracajú. Ukončením Vítania Jari
sa už myšlienkami prenášame do letného trhu – Re−
mesiel našich predkov. Veríme, že ako vždy sa počas
leta stretneme v dobrej nálade a s očakávaním zaují−
mavých ponúk od remeselníkov, ktorí nám budú po−
núkať možnosť vyskúšať si vlastnú šikovnosť a obrat−
nosť.                    Organizátori podujatia, foto J.M.

„Učitelia sú tí, čo použí−
vajú samých seba ako mos−
ty, po ktorých pozývajú krá−
čať svojich žiakov. Potom, ak
im umožnia prejsť, radostne
sa uvoľnia a povzbudzujú ich
znovu, aby stavali svoje
vlastné mosty“

V stredu 30. marca 2011
sa v obradnej sieni nášho
mesta konalo už tradičné
stretnutie učiteľov a vycho−
vávateľov staroturianskych
škôl a školských zariadení pri
príležitosti sviatku Dňa uči−
teľov. Príjemnú atmosféru
hneď v úvode stretnutia na−
vodili krásnym spevom žiač−
ky ZUŠ spolu so svojou uči−
teľkou spevu pani Boženou
Michalcovou a žiaci ZŠ mi−
lým divadielkom, ktorým
všetkých príjemne pobavili.

V úvodnom slove zástup−
kyňa primátora mesta Mgr.
Soňa Krištofíková vyjadrila
vďaku a uznanie všetkým,
ktorých zásluhou funguje
školstvo v našom meste.
Ocenila profesionálny a ľud−
ský prístup k žiakom, k prá−
ci a k prezentácii škôl na ve−
rejnosti.

Primátor mesta Ing. Ján
Kišš vo svojom príhovore
zhodnotil postavenie učiteľa
v spoločnosti. Poďakoval
všetkým učiteľom i vychová−
vateľom za ich neľahkú prá−
cu., ktorú svedomito vykoná−
vajú napriek nespočetným
prekážkam a problémom.

Ocenenie z rúk primátora
mesta si v tomto roku pre−
vzali:
PaedDr. Janka Hazuchová, ZŠ
PaedDr. Beáta Puškárová, ZŠ
Viera Bokorová, ZŠ
Danka Michalcová, MŠ
Adriána Gašparíková, MŠ
Zuzana Pilátová, ZUŠ

Všetkým oceneným sr−
dečne blahoželáme.

Mgr. Soňa Krištofíková

foto M. Medňanský

Slávnostné stretnutie učiteľov

Dni jarnej čistoty v číslach
V dňoch od 4. do 15. apríla sa na území mesta a v priľahlých osa−

dách konali dni jarnej čistoty.

Počas dvanástich dní bolo v meste i v osadách pristavených 12

veľkoobjemových kontajnerov, do ktorých mohli občania bezplatne vha−

dzovať objemný odpad. Podľa preplnenosti boli kontajnery priebežne

vyvážané. Spolu sa odviezlo 33,94 ton objemného odpadu.

9. apríla bol vyhlásený zber odpadu s obsahom škodlivín, kedy mohli

občania nosiť svoj nepotrebný elektroodpad a iné nebezpečné odpady

zdarma na vopred určené stanovištia. Celková váha odovzdaného elek−

troodpadu na zhodnotenie bola 5,97 ton.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí sa

zapojili do zberov, a taktiež aj do upratovania svojho okolia.        TSST
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v
Slovenskej republike sa uskutoční v čase
od 13. mája 2011 – 6. júna  2011. Údaje
sa budú zisťovať k rozhodujúcemu okami−
hu sčítania, ktorým je polnoc z piatku
20.mája na sobotu 21. mája 2011. Po prvý
raz v histórii dostanú obyvatelia možnosť
vybrať si, či vyplnia sčítacie formuláre v
listinnej podobe alebo v elektronickej for−
me. Sčítacie formuláre v listinnej podobe
bude možné vyplniť od 21.mája do 6.júna
2011. Čas na elektronické sčítanie bude
kratší, od 21. mája do 29. mája 2011.

Tri sčítacie formuláre (A. Údaje o oby−
vateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje  o
dome), ktoré sú prílohami opatrenia, ob−
sahujú spolu 52 otázok. Najvýznamnejšou
novinkou formulára A. Údaje o obyvateľo−
vi je popri trvalom pobyte zisťovanie ob−
vyklého bydliska, teda miesta, na ktorom
sa zdržiava prevažnú časť roka, kde zvy−
čajne trávi denný alebo nočný odpočinok.
Cieľom tohto ukazovateľa je spoznať sku−
točný počet obyvateľov jednotlivých člen−
ských krajín a zamedziť tak započítavaniu
toho istého obyvateľa do počtu obyvate−
ľov vo viacerých štátoch. Informácie o ob−
vyklom bydlisku umožnia zistiť aj reálny
počet obyvateľov v Slovenskej republike.
Tento údaj môže byť dôležitý pre obce,
ktoré sú financované podľa počtu obyva−
teľov prihlásených na trvalý pobyt, čo nie
vždy zohľadňuje skutočný stav. Pri sčítaní

Slávnosti na Javorine sa pripravujú
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine sú naj−

väčším podujatím na spoločnej hranici − aj svojou históriou, aj
svojim rozsahom. Ich organizácia má každoročne svoju po−
stupnosť − pre každý rok sa začínajú plenárnym zasadnutím
predstaviteľov obcí a miest, na ktorom sa volí prípravný výbor
slávností na príslušný rok. Začiatkom marca sa zišli v Myjave −
Turej Lúke predstavitelia samospráv, zhodnotili minuloročné
slávnosti a zvolili prípravný výbor pre organizovanie slávností v
tomto roku. V piatok 15. apríla 2011 sa stretnutím prípravného
výboru v Bzinciach pod Javorinou − v miestnej časti Hrubá
Strana − začala realizácia tohtoročného veľkolepého podujatia.

Tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javo−
rine sa uskutočnia v poslednú júlovú nedeľu − 31.7.2011.

Prípravný výbor tvoria štatutári obcí a miest: ČR − Uherské
Hradiště, Uherský Brod, Nivnice, Kunovice, Dolní Němčí, Nová
Lhota, Strání, Veselí nad Moravou, Boršice u Blatnice. SR − Nové
Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Lubina,
Moravské Lieskové, Myjava, Brezová pod Bradlom, Skalica, Trenčín

Predsedom prípravného výboru sa stal Ing. Pavel Bahník −
starosta obce Bzince pod Javorinou, jeho zástupca za stranu
SR − Ing Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom a
za stranu ČR − Ing. Bohuslav Vávra , starosta Boršic u Blatnice.

 Prípravný výbor sa zaoberal predovšetkým financovaním
podujatia, zložením jednotlivých komisií (finančnej, dopravnej,
technickej a pod.) a rôznymi organizačnými záležitosťami. Bu−
dúce stretnutie PV sa uskutoční 13. 5. v Boršiciach u Blatnice.

Ján Mikláš, hovorca slávností

Termín Staroturianskeho jarmoku sa blíži
V dňoch 17. a 18. júna 2011 bude Stará Turá opäť na no−

hách. Pre niekoho to bude radostná a príjemná udalosť, lebo sa
teší na rôzne gurmánske špeciality, ktoré sa budú predávať po
obidva jarmočné dni v priestoroch tržnice, niekto je rád, že si
dobre nakúpi a postretáva známych, ktorých celý rok nevidel.
Niekto sa teší na kultúrny program, ktorý si každý rok rád pozrel.
No poniektorí už teraz šomrú, že tu budú preplnené parkoviská,
že tu bude hluk z kolotočov, ale i preplnené ulice cudzími moto−
rovými vozidlami. Každý má pravdu − tú svoju. Ale prípravný
výbor Staroturianskeho jarmoku sa už 20 rokov snaží, aby bolo
vyhovené väčšine a s každým prípadom sa vždy individuálne
zaoberá. Tento rok budeme mať sťažené podmienky z dôvodu
rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, kde sme prišli o veľa
priestoru pre umiestnenie predajných stánkov. I tak sa budeme
snažiť vyhovieť všetkým záujemcom o predaj, aby mal návštev−
ník jarmoku čo najširší výber sortimentu.

Preto by sme prosili Vás všetkých o zhovievavosť pri nadmer−
nom hluku z kolotočov, veď tie deti sa tešia na ne celý rok, pri
hľadaní parkovacieho miesta, ktorých bude určite nedostatok.

Jarmok trvá dva dni − my, organizátori vám želáme, aby ste
si ho užili každý po svojom a úprimne si želáme, aby ten dvad−
siaty skutočne vyšiel a bol takým menším sviatkom všetkých
staroturancov.     Prípravný výbor Staroturianskeho jarmoku

v roku 2011 budú obyvatelia odpovedať aj
na novú otázku, aký jazyk najčastejšie
používajú na verejnosti a v domácnosti.
Novými sú tiež otázky súvisiace s úrov−
ňou počítačových znalostí.

Vo formulári B. Údaje o byte došlo v
porovnaní s minulým sčítaním k podstat−
nému zúženiu otázky o vybavenosti do−
mácnosti. Cieľom sčítania nie je zisťova−
nie rozsahu majetku obyvateľa, teda koľ−
kými mobilnými telefónmi, osobnými počí−
tačmi a osobnými autami domácnosť dis−
ponuje, ale informácia, či je týmito vyba−
venými predmetmi domácnosť vybavená.

Novými zisťovanými údajmi vo formu−
lári C. Údaje o dome je obdobie rekon−
štrukcie a tepelná izolácia domu.

Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v
súčasnosti možné získať z iných zdrojov.
Sčítanie je preto mimoriadnou príležitos−
ťou prispieť k tvorbe uceleného obrazu o
demografickej a sociálnej situácii a život−
ných podmienkach obyvateľov.

Odpovedať úplne, správne, pravdivo a
včas na všetky otázky zo sčítacích formu−
lárov je preto povinnosť, ktorá každému
obyvateľovi vyplýva zo zákona č.263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011.

V meste Stará Turá bolo vytvorených
37 sčítacích obvodov. V týchto obvodoch
vykoná sčítanie 28 sčítacích komisárov.

Správne odd. MsÚ

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

V súlade s požiadavkou zákona o so−
ciálnych službách spracováva oddelenie
sociálnych vecí v súčinnosti s komisiou pre
sociálne veci a bývanie Komunitný plán
rozvoja sociálnych služieb mesta Stará
Turá. Ide o strategický dokument, ktorý
bude analyzovať stav sociálnych služieb v
našom meste, navrhne priorioty pre roz−
voj v tejto oblasti, zhodnotí potreby obča−
nov v sociálnej oblasti a navrhne spôsob
rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných so−
ciálnych služieb vrátane koordinácie po−
nuky a potreby v tejto oblasti.

Cieľom komunitného plánovania je
potreba dosiahnuť čo najväčšie zosúla−
denie potrieb občanov s možnosťami po−
skytovateľov a zabezpečiť potrebné fi−
nančné zdroje na ich realizáciu. V záuj−

me naplnenia tejto predstavy je potreb−
ná spolupráca širokej verejnosti, ku kto−
rej touto cestou vyzývame našich obča−
nov – dobrovoľníkov všetkých vekových
kategórií, ktorí by svojimi pripomienkami
a spoluprácou vedeli napomôcť pri spra−
covaní tohto významného dokumentu
mesta a jeho realizácii.

Členovia pracovnej skupiny, založenej
komisiou pre sociálne veci a bývanie, s
radosťou medzi sebou privítajú občanov
mesta. Prosíme záujemcov o spoluprácu
v tejto oblasti, aby svoj záujem oznámili
na sociálnom oddelení mestského úradu,
č.tel. 7461645 alebo 7461646. Tešíme sa
na spoluprácu.

Ing. Viera Zapletalová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

V Ý Z V A

  Haiku
Až v dospievaní,
až keď vytušíš čo máš,
vieš čo ukrývať.

KALENDÁRIUM
Daniel Neumann (8.5.1831 Nové Mesto nad Váhom –

13.12.1909 Modra), od r. 1853 bol prvý učiteľ na novej cirkev.
evanj. škole na Papradi. Otec Jozef, matka Katarína, rod. Sze−
lencseyová, traja bratia, dve sestry, manž. Anna, rod. Roháč−
ková. Študoval tri roky na gymn. v Modre, pokračoval v Prešo−
ve, potom bol notár. pomocník na Starej Turej, Turej Lúke, na
Myjave. Od r. 1863 učiteľ v Modre−Kráľovej.

Štefan Siťaj (29.5.1911 Stará Turá − 18.9.1990 Piešťany),
lekár − reumatológ, člen korešpondent Slovenskej akadémie
vied, zakladateľ Národného ústavu reumatických chorôb v Pieš−
ťanoch, pionier európskej reumatológie. Otec Béla Szittyay,
notár. Študoval na Gymnáziu v Novom Meste n. V., Lekársku
fakultu UK v Bratislave a tiež v zahraničí. Pôsobil v Trenčian−
ských Tepliciach, v Piešťanoch. Získal veľa vedeckých titulov a
hodností z celého sveta. Uplynulo 20 rokov od jeho úmrtia.

Ing. Gustáv Rumánek

Dňa 21. marca priestory DBH ožili
džavotom našich najmenších spoluobča−
nov. No len
do chví le,
keď ich zve−
davé pohľady
upútal talen−
tovaný báb−
koherec Mar−
t in Žák so
svojim diva−
dielkom O
pyšnej Mar−
garétke. Spoločne s ním sme tu smeli
zažívať nové dobrodružstva záhradníko−
vej kvetinky Margarétky, videli sme, ako
sa hrajú lienky, no spoznali sme i to, že
niekedy nám treba robiť aj veci, ktoré sú
nám proti srsti. Predstavenie nepochyb−
ne patrilo medzi najmilšie podujatia
nášho občianskeho združenia. A Martin
Žák sľúbil, že niekedy ešte príde.

Dňa 15. apríla tu MUDr. Martin Pecka
prednášal, ako si vylepšiť zdravie a posta−
vu, znížiť telesnú hmotnosť, zväčšiť silu sva−
lov a pohyblivosť kĺbov. Prednáška bola
spojená s ukážkami jednoduchých cvikov
na posilňova−
com zariadení.

Dňa 16.
apríla nás poc−
tila návšteva
Rogera Nelso−
na. Tento
americký he−
rec hral vo
všetkých štá−
toch USA a
takmer v celej
Európe. Do−
vedna odohral približne 1 400 predstavení.
V príjemnej atmosfére DBH sme spolu dis−
kutovali o jeho i našom divadelnom pôso−
bení.                                         SLUHA

Z Domova bielych hláv
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Ranné májové zamyslenie
Poznám život jednej poetky, spisovateľky a sociálnej

pracovníčky. Po prvej svetovej vojne mladá, zaľúbená,
očakávala na jednej zo železničných staníc svojho snú−
benca vracajúceho sa z ruského frontu. Zbadala ho na
nástupišti vychádzať z vlaku. Chcela mu pobehnúť v ústre−
ty, ala na veľké jej prekvapenie, pozorujúc opodiaľ, zistila,
že s ním vystúpila z vlaku i žena, ktorá držala v náručí
dieťa. Pre našu poetku to bola trpká chvíľa sklamania,
ktorá ju poznačila na celý jej život. No nezúfala si. Z rodi−
čovského domu dostala hodnoty, ktoré jej pomohli preko−
nať poníženie, bolesť, sklamanie. Po neľahkom hľadaní
východiska sa stretla s Ježišom Kristom a počítajúc straty
a nádeje, našla nový zmysel života. Poznala Božiu lásku
a jej odovzdaných ľudí. Poznala, že nie je sama, dokonca
Boh ju priviedol do spoločenstva inej zbožnej ženy s po−
dobným životným osudom. Stali sa blízkymi v službe Bohu
a blížnym, dokonca
po jej smrti v tomto
diele pokračovala.
Viedli sirotinec a
starobinec, v druhej
svetovej vojne po−
máhala partizánom
v horách, v útulku
pre deti zachránila
sedem židovských
detí, vydávala časo−
pis, vydala niekoľko básnických zbierok, prekladala z via−
cerých rečí. Nebolo treba banovať za vlastnými deťmi,
mala ich okolo seba dosť.

Je ešte máj, mesiac lásky. Je to len mesiac tých,
čo im to v láske vyšlo? Nie všetky lásky sa zmestia do
básnických zbierok o láske. Nie všetky lásky končia
pred oltárom alebo na radnici. Dokonca ani tie zvia−
zané pred Bohom, či pred zákonom nekončia vždy v
prístave pokoja.

Medzi nami žije veľa žien a mužov, čo svojmu šťastiu
dali inú podobu. Oni svoje šťastie, zmysel života spojili s
Bohom, ktorý je tiež Láska. Nie sú to len ľudia, ktorí žijú v
celibáte. Nevieme ich na prvý pohľad zaradiť. Ale ak sú
takí, ako ich vidíme dnes už častejšie v obleku mníšky či
diakonisy, alebo v habite mnícha či v kňažskom rúchu, to
nie sú len tí, čo sa sklamali v prvej láske, čo nenašli – ako
sa hovorí – toho pravého alebo tú pravú. Opačne. To sú
väčšinou tí, čo dospeli v zhode so svojim osobným Bo−
hom k neľahkému rozhodnutiu a prijali pozvanie do zvlášt−
nej služby. A keď ich stretnete, neľutujte ich preto, že sa
dokázali zrieknúť toho, čo iní pokladajú za potrebné. V
pluralite života má Boh rôzne poverenia. Aj takéto pove−
renia majú svoje krídla radosti a šťastia. Nebojte sa tejto
pravdy, Bohu vďaka, že máme takýchto rozhodných slú−
žiacich uprostred bolesti zaslzaných očí. Sú to veľmi čas−
to tí Boží anjeli bez krídal. To sú tí, čo dokážu stierať slzy
iných. Tak, ako to robila aj oná poetka, ktorej čas lásky
bol májom lásky na celý jej život. Začalo to na železničnej
stanici so slzami v očiach. Nádherným životom lásky k
Bohu a službe ľuďom to skončilo.

ThDr. Miroslav Kýška
Odznelo v Slovenskom rozhlase, máj 1997

Na začiatku školského roka sme
sa rozprávali o tom, aká dlhá doba
nás čaká, kým sa tých desať ťažkých
mesiacov skončí. A pozrime sa ! Ani
sme sa nenazdali a apríl je za nami
spolu s hodnotením našej práce za
trištvrte roka. Aby sme však nepred−
biehali, pedagogická rada sa zíde až
po uzávierke nášho časopisu a pre−
to sa jej výsledky dozviete až v na−
sledujúcom čísle.

Takže pekne po poriadku. Na za−
čiatku mesiaca sa v hoteli Lipa stretli
zamestnanci ZŠ, SOŠ, ZUŠ a CVČ,
aby spolu oslávili Deň učiteľov. Máme
veľkú radosť z toho, že táto akcia bola
taká úspešná, že to vyzerá tak, že si
ju na budúci rok radi zopakujeme.

V ten istý deň − 1.4. − prišla za žiak−
mi 4. ročníka pani Oľga Pazzerini, kto−
rá sa s nimi rozprávala o zdravom ži−
votnom štýle. Získala si pozornosť i
sympatie našich štvrtákov. Bola to
krásna a v dnešnej uponáhľanej dobe
plnej stresov užitočná akcia, za ktorú
vďačíme aj pánovi S. Slamkovi, ktorý
nás s pani Olinkou zoznámil.

Myslíme si, že každý človek by mal
vedieť plávať. Možno, že niekedy na
tejto zručnosti bude závisieť záchra−
na jeho alebo iného života. A preto v
našej škole každoročne organizujeme
plavecký výcvik so žiakmi 3. ročníka.
Trvá celý apríl a začiatok mája.

Dňa 4.4. si do školskej družiny po−
zvali mestského policajta, aby sa s
deťmi porozprával o právach a povin−
nostiach občanov.

V ten istý deň prišla na druhý stu−
peň pani Kĺbiková, prednášala a
besedovala o škodlivosti omamných
a iných návykových látok, vrátane
alkoholu, ktorý je v podstate tvrdá
droga, ktorá je však spoločnosťou to−
lerovaná. Jej nebezpečnosť to však
neznižuje a tak chceme deti varo−
vať. Ak poznajú nebezpečenstvo,
potom je len na nich čo urobia. Či
sa rozhodnú pre plnohodnotný život
alebo pomalé umieranie za pomoci
drogy. Úprimne dúfam, že tí, ktorých
sme takto varovali, zvolia správnu
cestu života.

Aj apríl bol bohatý na súťaže, v kto−
rých sme obstáli so cťou. Žiaci pod
vedením p. učiteľky Bajjaniovej získa−
li hlavnú cenu na celoslovenskom fes−
tivale dramatických vystúpení v ang−
lickom jazyku v Nitre. Vzhľadom k
tomu, že konkurencia v tejto súťaži
bola veľká, im patrí pochvala za vzor−
nú reprezentáciu školy a naše poďa−
kovanie. Rovnaké poďakovania patrí
aj Jakubovi Barszczovi, ktorý pod ve−
dením p. uč. Bajjaniovej získal 4.
miesto v olympiáde v anglickom jazy−
ku. Je to úžasný úspech a tešíme sa
spolu s ním. Výsledky krajských kôl
matematickej a fyzikálnej olympiády
sa dozviete v budúcom čísle.

V Lubine sa každoročne uskutoč−

ňuje okresné kolo v rétorike Holuby−
ho Lubina. Malí rečníci súťažia v dvoch
kategóriách a ja vám môžem s pote−
čením oznámiť, že v obidvoch kate−
góriách sme získali 1. miesto. Repre−
zentovali nás Valentínka Masárová a
Nicole Jašáková. Pod vedením p. uč.
J. Roháčkovej sa teraz pripravujú na
krajské kolo. Blahoželáme a do ďal−
šej súťaže želáme veľa šťastia.

Aj v mesiaci apríli sme organizo−
vali niekoľko exkurzií – štvrtáci boli v
Bratislave. Starší žiaci navštívili SOŠ
v Uherskom Brode, odkiaľ prišli uveli−
čení z úrovne vybavenia školy vďaka
fondom EÚ.

Nemenej úspešnou je každoročne
exkurzia na výstavu prác stredoško−
lákov – Gardénia, ktorá sa koná v
Nitre. Žiaci sa na ňu vždy tešia a ja sa
im nečudujem, lebo aj mne sa tam
veľmi páčilo.

Kam idú na súťaž naši strelci, od−
tiaľ prinesú veľmi dobré výsledky. V
tomto mesiaci boli na dvoch súťažiach
v Kunoviciach. Ako to dopadlo sa tiež
dočítate.

Pre deviatakov bol tento mesiac
veľmi dôležitý. Museli sa definitívne
rozhodnúť, do ktorých 2 škôl pošlú
svoje prihlášky. Verím, že sa rozhodli
dobre a štúdium na vybraných ško−
lách ich bude baviť.

Keď píšem tento článok a občas
pozriem cez oblok, vidím krásne mod−
ré nebo a zlaté lúče jarného slnka ako
pohládzajú našu zem. Poviem si ko−
nečne, veď sme si užili zlého počasia
a v duchu poďakujem našej modrej
planéte za ten dar. Mám pocit, že nám
ho darovala symbolicky vtedy, keď
sme oslavovali jej deň− Deň Zeme.
Deň našej planéty, ktorú tak usilovne
my, najmúdrejšie bytosti, ničíme a ona
sa tomu, chvalabohu, zatiaľ úspešne
bráni. Aby sme sa jej aspoň máličko
odvďačili, vzali sem s našimi žiakmi
rukavice a vrecia a poďho čistiť svoje
okolie. Niektoré triedy pracovali v
meste, iné boli na Dubníku a jedna
dokonca v Dúbrave. Niekto si môže
povedať, že deti odpratávajú smeti po
dospelých a niečo pravdy na tom
bude. Ale mali ste vidieť akú s toho
mali mnohí radosť!

A napokon chcem napísať, že sme
mali rodičovské združenia. Na tom nie
je nič zvláštne, mávame ich pravidel−
ne Čo však je naozaj zvláštne a keby
som sa to nedozvedela od kompetent−
ných osôb, ani neuverím. Na Komen−
ského ulici niekto počas rodičovské−
ho združenia ukradol 2 fľašky tekuté−
ho mydla, ktoré tam pani upratovač−
ka tesne predtým dala. No nezostáva
vám nad tým rozum stáť? Takže, vá−
žený čistotný človeče! Nech vám váš
„ úlovok“ dobre poslúži, len porozmýš−
ľajte, či s čistými rukami príde aj čisté
svedomie.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Novinky zo ZŠ

Poradenská služba
Vzhľadom k značnému rastu nezamestnanosti v

našom regióne, rastu cien a tým zhoršujúcej sa sociál−
nej situácie občanov zriadil mestský klub SMER – so−
ciálna demokracia v záujme pomoci občanom pora−
denskú službu, ktorú môžu občania využiť každú stre−
du od 10.00 hod do 15.00 hod v priestoroch Klubu
dôchodcov, Ul. M. R. Štefánika,  (bývalé detské jasle).

Dr. Marian Mesiarik, vedúci klubu
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ČO SME ZAŽILI OD POLOVICE MARCA

DO POLOVICE APRÍLA 2011?

• Pondelky boli vyhradené pre športovo−pohy−
bové aktivity pre deti zo školských klubov.

• Zorganizovali sme výtvarnú súťaž pre deti MŠ
a ZŠ ku Dňu vtákov pod názvom: Čo má krídla,
všetko letí. Zúčastnilo sa jej takmer 60 detí. Víťa−
zom sa stal päťročný Timotejko Stuchlý, ktorý svo−
jou prácou očaril i odborníkov vo výtvarnom odbo−
re. Všetky práce mohli záujemcovia vidieť v piatok
1.4., kedy z prác bola usporiadaná výstava.

• V termíne od 12. do 19. 4. prebehlo niekoľko
výukových programov pre deti I. stupňa ZŠ s té−
mou: Netradičné využitie voľného času.

• Environmentálne oddelenie CVČ v spoluprá−
ci s Detským parlamentom mesta Stará Turá zor−
ganizovali 21. 3. besedu ku Dňu lesov. Členky
výboru pre životné prostredie tu predstavili svoju
prezentáciu o ochrane životného prostredia a vlast−
nú besedu viedol Ing. Martin Beňatinský − horský
sprievodca .

• V dňoch 23. a 24. 3. sa v priestoroch CVČ
vystriedalo na výukových programoch vyše 70 detí
z MŠ, ktoré s nami oslávili Deň vody.

• V piatok 8. 4. sa v CVČ vyrábala Morena.
• V sobotu 9. 4. sme sa v miestnej plavárni

podieľali na aktivite ZŠ Pláva celá rodina.
• Vo štvrtok 14. 4. sme 117 deťom II. stupňa

ZŠ pripomenuli, že sa blíži Svetový deň rodiny a
ponúkli sme im možnosť vyjadriť svoj vzťah k rodi−
ne a k jej hodnotám v ankete s 11 otázkami. Vý−
sledky ankety uvádzam zvlášť.

ČO PRIPRAVUJEME V MESIACI MÁJ 2011?

• V piatok 6. 5. sa uskutoční ďalšie riadne za−
sadanie Detského parlamentu mesta Stará Turá.

• Na sobotu 14. 5. sme naplánovali v rámci
projektu Rodinný futbal futbalové podujatie pre
malých futbalistov a ich rodičov. Čas a miesto budú
spresnené na webstránke CVČ a na plagátoch.

• Streda 18. 5. sa bude niesť v olympijskom
duchu. Pre maličkých škôlkarov sme totiž pripravi−
li Netradičnú olympiádu.

• Už tradičnou aktivitou environmentálneho
oddelenia je májová exkurzia do útulku Nádej v
Novom Meste nad Váhom. Akcia je určená pre
deti ZŠ a je naplánovaná na piatok 20. 5. v popo−
ludňajších hodinách. Presný čas odchodu včas
zverejníme.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

13. MÁJ – SVETOVÝ DEŇ RODINY

Na vzťahy v rodine a vlastné pocity zo vzájom−
ného spolunažívania som sa opýtala tých, o kto−
rých sa dnes hovorí v tom zmysle, že si ničoho
nevážia a nemajú žiadnu úctu k základným ľud−
ským hodnotám – pubertiakov. S anketou v ruke
som vstúpila priamo do „jamy levovej“ – navštívila
som základnú školu, žiakov 7. – 9. ročníkov a do
môjho malého prieskumu som zahrnula 117 detí,
z toho 46 dievčat a 71 chlapcov. A ako moje skú−
manie dopadlo? Posúďte sami, ako to cítia mladí
Staroturania.

1. Prvou vetou, ktorú mali deti doplniť bola veta:
Moja rodina je miesto, kde...
Z doplnení deti sa dalo vyčítať a vcelku je možné
povedať, že sa v rodine cítia dobre. V odpove−
diach sa vyskytovali i také slová ako istota a bez−
pečie alebo tam, kde sa cítim najlepšie. Len (ale−
bo až?) zo 4 odpovedí boli cítiť smútok a nepoho−
da.

2. V druhej otázke mali deti odpovedať na to,
čo pre nich vlastná rodina znamená.
Tu boli podobné odpovede, ako v prvej otázke.

Veľa detí odpovedalo slovami: moja rodina pre mňa
znamená všetko alebo veľmi veľa.
Ďalšie otázky som spracovala percentuálne (so
zaokrúhlením na celé percentá).

3. Pre moju rodinu chcem...
− len dobré, to najlepšie: 74 %
− zdravie, šťastie, lásku: 16 %
− urobiť všetko, čo je v mojich silách: 3%
− pokoj 2 %
Nezaradené alebo žiadne odpovede:
5% (napr. psa, peniaze)

4. V mojej rodine je zakázané...
− cigarety, alkohol, drogy: 34 %
− klamať, nadávať, kričať, kradnúť: 15 %
− neviem alebo žiadna odpoveď: 15 %
− skoro nič, nič: 14 %
− neposlúchať: 11 %
− vzájomné posmechy a urážky: 2 %
− sex: 2 %
Nezaradené odpovede:
7 % (napr. jesť nad notebookom, organizovať
párty, ničnerobenie, zviera atď.)
Odpoveď, ktorá sa mi páčila?
V mojej rodine je zakázané robiť to,
čo nechceme, aby robili nám.

5. V mojej rodine sa cítim...
− veľmi dobre, dobre, najlepšie apod. 82 %
− v bezpečí: 8 %
− divno, nie moc dobre, hrozne apod.: 6 %
− normálne: 2 %
Nezaradené odpovede:
2 % (napr. ako na návšteve u kamarátky)
Odpoveď, ktorá ma prekvapila?
V mojej rodine sa cítim správnym človekom.

6. Milujem chvíle, keď sa v mojej rodine...
− stretneme všetci spolu: 21 %
− rozprávame, smejeme sa a hráme hry: 13 %
− oslavuje a zabávame sa: 13 %
− máme radi a je pohoda: 10 %
− neviem alebo žiadna odpoveď: 10 %
− je „kľud“, nikto sa neháda a nič
  zlé sa nedeje: 9 %
− niečo dobré deje: 8 %
− varí a obedujeme spolu za 1 stolom: 4 %
− hrám na PC: 3 %
− darí: 3 %
− spí: 2 %
Nezaradené odpovede:
4 % (napr. narodí bábätko, všetko milujem,
nič nedeje)
Odpoveď, ktorá ma potešila?
Milujem chvíle, keď sa v mojej rodine spieva.

7. V mojej rodine chýba...
− nič, nikto: 44 %
− otec (tatík, tatko) 8 %
− zvieratko 8 %
− šťastie, láska, pochopenie: 7 %
− súrodenec: 7 %
− neviem alebo žiadna odpoveď: 7 %
− dedko, babka: 5 %
− pokoj a dobrá atmosféra: 4 %
− viac času jeden na druhého: 3 %
− dôvera a dobré vzťahy: 2 %
− peniaze: 2 %
Nezaradené odpovede:
3 % (napr. viac miesta, všetko)
Odpoveď, ktorá ma rozosmiala?
V mojej rodine chýba poriadny počítač.

8. Neznášam, keď sa v mojej rodine...
− hádky, krik a konflikty: 70 %

− klame: 4 %
− prihodí sa niečo smutné, zlé: 4 %
− neviem alebo žiadna odpoveď: 4 %
− pije, fajčí: 3 %
− niečo zakazuje: 3 %
− všetko mám rád: 3 %
− pokazí sa televízor, počítač: 2 %
− necítim sa dobre:  2 %
Nezaradené odpovede: 5 % (napr. tato
chrápe, zabíjajú sa zvieratá)
Odpoveď, ktorá mi pripadala „dospelácka“?
Neznášam, keď sa v mojej rodine nerobia veci
poriadne!

9. To najkrajšie, čo som v mojej rodine
zažil, je...
− žiadna odpoveď, neviem, nepamätám sa: 16 %
− spoločné výlety a dovolenky: 15 %
− Vianoce a oslavy: 12 %
− že mám svojich rodičov, mám svoju rodinu
  a všetky spoločné chvíle s nimi: 10 %
− všetko, každý deň som šťastný: 10 %
− narodenie ďalšieho člena rodiny: 9 %
− láska, radosť, úspech: 5 %
− zviera: 4 %
− keď som dostal peniaze: 3 %
− nič: 3 %
− moje narodenie: 2 %
− keď som bol doma sám: 2 %
− keď sme boli ešte celá rodina: 2 %
− pobyt u starých rodičov: 2 %
Nezaradené odpovede:
5 % (napr. moc toho nebolo, keď ma chvália)
Odpoveď, ktorá ma uzemnila?
To najkrajšie, čo som v mojej rodine zažil, je,
keď som hral na PC 13,5 hodiny.

10. To najhoršie, čo som v rodine zažil, je...
− hádky, bitky a krik (hlavne rodičov): 21 %
− smrť v rodine: 16 %
− nič: 16 %
− neviem, žiadna odpoveď: 15 %
− rozvod, skoro rozvod: 6 %
− utrpenie alebo smrť zvieraťa: 6 %
− úraz, choroba v rodine: 3 %
− utrpenie v rodine: 3 %
− domáce väzenie a iné tresty: 3 %
Nezaradené odpovede:
11 % ( napr. výlet s rodičmi, zaseknutie sa
vo výťahu, upratovanie, alkoholizmus)
Odpoveď, ktorá ma vystrašila?
Útek z domu a pokus o samovraždu.

11. Mojej rodine chcem zaželať, aby...
− mala to najlepšie, šťastie, zdravie, lásku: 51 %
− sme sa mali radi, dobre a držali spolu: 15 %
− sme boli celá rodina dlho spolu: 11 %
− to zostalo tak, ako to je, aby sa nezmenili: 8 %
− bolo ticho, žiadne hádky a viac lásky: 3 %
− viac peňazí, všetkého dosť: 3 %
− nič: 2 %
− sa zlepšila: 2 %
− bolo všetko v poriadku: 2 %
Nezaradené odpovede:
3 % (napr. aby sa rodičia cítili dobre, aby som
sa učil)
Odpoveď, ktorá ma dostatočne utvrdila v tom,
že som správne u „pubertiakov“?
Mojej rodine chcem zaželať, aby mi dala pokoj!

Tak čo na to hovoríte, Staroturania? Je naša
staroturianska mladá generácia naozaj taká bez−
citná? Ešte raz si pozorne prečítajte odpovede na
poslednú jedenástu otázku − dajú vám jednoznač−
nú odpoveď.

 Věra Tepličková

Z Centra voľného času Stará Turá
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Dňa 8.3.2011 v utorok od 16.00
hod. sa konala v ZUŠ Stará Turá
členská schôdza klubu Spoločnosti
priateľov Kuby na Slovensku v Sta−
rej Turej. Schôdzu otvoril predseda
klubu v Starej Turej Eugen Csás−
zár, ktorý privítal všetkých členov.
Následne sme naše prítomné ženy
pri príležitosti ich sviatku MDŽ od−
menili kvetom a malou pozornos−
ťou. Potom hospodár klubu Ján
Blaško predniesol správu o hospo−
dárení v uplynulom roku 2010, pri−
čom zdôraznil, že sa klub pomaly
rozrastá a v roku 2010 sme prijali
sedem nových členov. V súčasnosti
má klub Stará Turá 29 členov. Pred
informáciou o činnosti klubu v roku
2010, ktorú predniesol predseda
klubu Eugen Császár, vyzval prí−
tomných, aby si uctili minútou ticha
zosnulých predsedu Spoločnosti
pána Ing. Jaroslava Baláža CSc. a
podpredsedu Spoločnosti pána
Ing. Mateja Berenčíka, ktorí nás veľ−
mi náhle opustili.
Česť ich pamiatke.

Žiaci ZUŠ Starej
Turej sa v minulom
roku zúčastni l i
umeleckej súťaže
„Ľudoví t  Štúr a
José Martí naši ná−
rodný buditelia“,
ktorá sa uskutočni−
la pod záštitou Veľ−
vyslanectva Ku−
bánskej republiky.
Na tejto umeleckej
súťaži si žiaci zo
Starej Turej od−
niesl i  jedenásť
ocenení. Prítom−
ných informoval i o
ďalš ích poduja−
tiach, ktorých sme
sa zúčastnili ako
napr ík lad: pre−
hliadky Veľvysla−
nectva Kuby na
Slovensku, celo−
slovenského stret−
nutia členov spo−
ločnosti v železni−
č iarskom klube
Valčík, recepcie
usporiadanej pri
príležitosti Kubán−
skeho sviatku.

Keďže člen nášho klubu Viliam
Solovič bol v minulých dňoch oce−
není ako Osobnosť Podjavorinské−
ho kraja, predseda klubu Eugen
Császár mu poďakoval za jeho ne−
zištnú dlhoročnú prácu pre svoje
mesto Stará Turá i celý Podjavo−

rinský kraj. Počas svojho plodného ži−
vota ho nielenže so cťou reprezentu−
je, ale i zviditeľňuje svojimi článkami
do regionálnych médií. V mene klubu
mu odovzdal malú pozornosť.

Predseda klubu Spoločnosti v Sta−
rej Turej Eugen Császár sa podieľal
na založení ďalších dvoch klubov v
Myjave − osem členov pod vedením
pani Olinky Madluškovej a v obci
Melčice−Lieskové päť členov pod ve−
dením Milana Dedíka.

Predseda klubu navrhol členskej
schôdzi, aby sa 16.4.2011 celosloven−
skej konferencie Spoločnosti priate−
ľov Kuby na Slovensku zúčastnili títo
členovia klubu:

Predseda klubu Eugen Császár
ako člen výkonného výboru, predse−
da revíznej komisie klubu Ing. Vladi−
mír Mikláš ako delegát, člen klubu La−
dislav Grambál ako delegát, člen klu−
bu Viliam Solovič ako delegát, člen
klubu Jaroslav Závadský ako vodič a
kameraman.

Na záver sme si pozreli prezentá−
cie z podujatí na ktorých sme sa zú−
častnili a obrazový materiál pripravil
Jaroslav Závadský.

Ján Blaško
hospodár klubu Spoločnosti

priateľov Kuby

Členská schôdza klubu Spoločnosti priateľov Kuby

POZVÁNKA
Klub vojenské historie Slavičín, mesto Slavičín,

Železničné múzeum Stará Turá a Stredisko cezhra−
ničnej spolupráce Stará Turá Vás pozývajú na ver−
nisáž výstavy „Památník čekého a slovenského

odboje 1939 − 1945“, ktorá sa uskutoční v sobotu
28. mája 2011 o 15:00 v kaviarni DK Javorina.

Medzinárodný strelecký pretek žiakov
„O oslobodenie Kunovíc“

Dňa 15.4.2011 s v telocvični ZŠ Kunovice sa ko−
nal strelecký pretek žiakov zo vzduchových pušiek.
Naši strelci pod vedením trénera Petra Milatu vzorne
reprezentovali našu školu i mesto Stará Turá a
umiestnili sa na popredných miestach. Okrem diplo−
mov a medailí si priniesli i drobné sladkosti. Vďaka
patrí všetkým ,ktorí sa zaslúžili o krásne umiestnenie
i p. Čečotovi, ktorý nás na vlastnom automobile na
preteky odviezol. Smolu mal náš najmenší strelec

Martin Vaňo, ktorý zo zdravotných dôvodov nemo−
hol s nami cestovať a tak veľmi sa na túto súťaž tešil.
Milo prekvapila na tejto súťaži i najmladšia žiačka,
druháčka Nataška Blašková, ktorá dokázala streliť
po sebe krásnych päť desín. Po súťaži nasledoval
nákup v obchodnom dome TESCO a návrat domov,
kde nás už netrpezlivo očakávali rodičia.

Výsledková listina Ceny Osvobození Kunovic
15.4.2011

disciplína: VzPu 5 + 20 ležmo
kategória: mladší žiaci a starší žiaci
STARŠÍ ŽIACI:

1.Klčová Kristína 89 92 181 bodov ZŠ Stará Turá
2.Štefaník Jakub 81 87 168 ZŠ Červená cesta
3.Lorenc Tomáš 84 84 168 bodov ZŠ Červená cesta
4.Tomaštík Michal 62 67 129 bodov ZŠ Červená cesta

MLADŠÍ ŽIACI:
1.Andel Lukáš 81 89 170 bodov ZŠ Stará Turá
2.Chudík David 77 77 154 ZŠ Stará Turá
3.Bobocký Marcel 61 91 152 ZŠ Stará Turá
4.Čečot Rastislav 75 75 150 ZŠ Stará Turá
5.Blašková Nataška 80 65 145 ZŠ Stará Turá
6.Kosek David 64 73 137 ZŠ Červená cesta
7.Hanák Lukáš 54 52 106 ZŠ Červená cesta
8.Bunová Eva 43 62 105 ZŠ Stará Turá
9.Pehal Ondra 47 41 88 ZŠ Červená cesta

Hl. rozhodca Milata Peter A 201
PHK Jiří Jurásek
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Piatok 6. mája 19.00 h
TRON: DEDIČSTVO

USA dobrodružný film. Otvára a zbiera prvky sci−fi hi−tech filmov s obdob−
ne kultovým či kultovejším statusom a tendenciou hrať sa s filozofiami
života.
Vstupné: 2,20 eura 127 min. MP od 12 rokov

Streda 11. mája 19.00 h
BELLA

Nový Zéland – romantická dráma. Niekedy musíme stratiť všetko, aby
sme si vážili veci, na ktorých nám záleží.
Vstupné: 2,− eura 91 min. MP od 12 rokov

Piatok 13. mája 19.00 h
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

ČR komédia. Chcete vedieť, či je možné preliesť sqoshovou pálkou ?
Koľko štvorlístkov musíte nazbierať, aby ste prekonali rekord ? Koľko musíte
zjesť párkov, aby ste v tom boli najlepší? Hrajú: Aňa Geislerová, Jan
Hřebejk, David Švehlík, Wabi Daněk, Marek Taclík…
Vstupné: 2,10 eura 100 min. Mládeži prístupný

Nedeľa 15. mája 16.00 h
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ

Belgický animovaný film. Príbeh o jednej korytnačke a iných podmor−
ských živočíchoch.
Vstupné: 2,30 eura 88 min. Mládeži prístupný

Piatok 20. mája 19.00 h
VARIETÉ

USA muzikál. Slávna starnúca tanečnica Tess (Cher) bojuje, aby udržala
chátrajúce divadlo pri živote. Vďaka mladej servírke Alliá ( Christina Agui−
lera) udalosti nadobudnú rýchly spád.
Vstupné: 2,10 eura 110 min. MP od 12 rokov

Piatok 27. mája 19.00 h
GHOMEO A JULIA

VB, USA. Komediálno−dobrodružný romantický animovaný film.
Vstupné: 2,− eura 84 min. Mládeži prístupný

− 8. mája 2011 na výstavu kvetov do Věžok na Morave
− 14. mája 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla Kalich na muzikál

ROBIN HOOD, v réžii Jozefa Ďurovčíka. V hlavných úlohách Nora Pocis−
ková a Václav Noid Bárta. Vstupné + doprava: 40,− eur

− 10. septembra 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla Brodway na
muzikál: KAT MYDLAŘ. Hrajú: Daniel Hůlka−Bohuš Matuš−Marián Vojtko,
Zbyněk Fryc−Petr Kolař−Ladislav Spitka, Bohou Josef−Josef Vojtek, Kateři−
na Brožová−Ilojna Čáková−Olga Lounová, Alžbeta Bartošová−Radka Fiša−
rová−Marta Jandová. Vstupné + doprava: 27 a 33 eur

− 21. mája 2011 zájad do Noveho Targu, 12,5 eura.

16. mája 2011 o 18.00 hodine vystúpenie Radošinského naivného diva−
dla s hrou: NESLADÍM. Vstupenky v cene 10,− eur si môžete zabezpečiť už
teraz na sekretariáte DK Javorina, alebo telefonicky na čísle telefónu 776
3366.

10. júna 2011 o 19,00 hodine koncert hudobnej skupiny MAXIM TUR−
BULENC. Vstupenky v cene 12,− eur si môžete zabezpečiť už teraz na
sekretariáte DK Javorina.

Dom kultúry Javorina, ZŠ a ZUŠ Vás pozývajú

8. mája 2011 o 15.00 hodine do veľkej sály

Domu kultúry Javorina na slávnostný program

ku DŇU MATIEK.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
BELETRIA

Ivančáková Ivana: Veľké baby neplačú, Bielik Branislav: Niečo na
tých ženách je, Tekelyová Emma: Chlapi neštvite nás už!, Khi−
dayer Emíre: Príbehy zo Sumhuramu, Hoffmannová Vladislava:
Odsúdený, Štrauchová Beata: Amnestia v nebi, Smallová Bertri−
ce: Koruna osudu

POÉZIA

Hudecová Katarína: Nebobelásky, Hudecová Katarína: Pozbiera−
né pri cestách

DETEKTÍVKY

Theorin Johan: Ozveny mŕtvych, Karika Jozef: V tieni mafie
NÁUČNÁ LITERATÚRA

Lacika Ján: Národné parky, Lacika Ján: Chránené krajinné ob−
lasti, Klátil Lubomír: Chov zlatohlávků a nosorožíků, Ondrejka Kli−
ment: Rekordy Slovenska, Koromházová Vanda: Jak dokonale
zvládnout tenis

DETSKÁ LITERATÚRA

Juráňová Jana: Ježibaby z Novej Baby, Juráňová Jana: Iba baba,
Stone Jeff: Tiger

Naši jubilanti v mesiaci máj 2011

Matričné okienko

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA

Kevin Koch, Katarína Illová, Michaela Schindlerová, Lukáš Schin−
dler, Alžbeta Šípošová, Kristína Poláková, David Štepanovic, Lu−
cia Mikulcová

UZATVORILI MANŽELSTVO

Bc. Miroslav Lacho z Krajného a Martina Moravcová zo St. Turej
Ing. Miroslav Vajzer z Trenčína a Adriana Pevalová zo St. Turej

ROZLÚČILI SME SA

Pavel Ondrášik, Emília Benková, Vladimír Koštial, Milan Molec,
Vlasta Gavačová

Milan ŤAŽKÝ, Boris HOGH, Štefan KIRIPOLSKÝ, Ing. Emil
RECKÝ, Terézia ZAŇÁTOVÁ, Pavel  ZVONČEK, Elena DLHÁ,
Šimon CHUDÍK, Oľga HANICOVÁ, Peter HERÁK, Zuzana
HUČKOVÁ, Alžbeta MIKLÁŠOVÁ, Janka KRIŠTOFOVÁ,
Alžbeta MALÁRIKOVÁ, Magdaléna HVOŽĎAROVÁ, Jozef
DUĎÁK, Alžbeta DINGOVÁ, Ľudmila NÁHLIKOVÁ, Marie BRI−
DOVÁ, Anna SADLOŇOVÁ, Pavel MICHALEC, Oľga ŠULÁ−
KOVÁ, Rudolf PAŠKA, Michal GAVAČ, Milan ILUŠÁK, Emília
HOMOLOVÁ, Monika VRCHKÁ, Katarína KOŠTIALOVÁ

Účastníci  bábkového predstavenia O pyšnej Margarétke. (Píše−
me o nej v článku Z Domova bielych hláv na str. 4).
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Smútočná spomienka
Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Tvoj hlas a kroky v ňom.
Už len ticho prichádzame k Tvojmu hrobu
a s láskou spomíname.
Dňa 23.mája 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš
otec, dedko, brat
Michal DUREC.
S láskou spomína syn Miroslav, dcéra Janka s rodinou,

vnúčatá Miško a Monika, rodina Durcová a susedia

Smútočná spomienka
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád a koho miloval vie čo
je to bolesť a žial.
Dňa 18.5.2011 uplynie 5 rokov čo navždy nás opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Jaroslav ALUŠIC.

S láskou spomína manželka synovia s rodinami
a ostatná rodina

Smútočné spomienky
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale v našich srdciach
budeš stále s nami.
Na hrobe Tvojom kytica, kahanec svieti, spomienka manžel−
ky, vnukov a Tvojich detí.
Dňa 2.5.2011 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš dra−
hý manžel, otec, dedko a príbuzný
Bohumír BENO.

Zároveň si pripomíname 25. výročie smrti nášho svokra,
dedka a pradedka
Gustáva BENU.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Len kytičku kvetov vám z lásky na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok vrúcne priať a s bolesťou v srdci na
vás spomínať.
Dňa 20.4.2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
otec, dedko a pradedko
Štefan MATUŠÁK.

Zároveň si 23.6.2011 pripomenieme 5. výročie smrti našej
drahej mami, babičky a prababičky
Oľgy MATUŠÁKOVEJ.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.

S láskou spomínajú deti s rodinami

Smútočná spomienka
Tak náhle odišla duša Tvoja, nestihol si povedať ani zbo−
hom, rodina moja.
Dňa 26.5.2011 uplynie 31 rokov, čo nás navždy opustil náš
otec, svokor, dedko a pradedko
Pavel JURÍK.
Kto ste ho poznali spomínajte s nami.
Dcéra Oľga, Zdenka s manželom, vnúčatá a pravnúčatá

Smútočná spomienka
Dňa 18.5.2011 uplynú 3 roky čo nás vo veku 79. rokov
navždy opustila naša dobrá sestra,
Alžbeta ADAMIŠOVÁ.

S láskou a úctospomínajú
sestra, brat a ostatná rodina.

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujem všetkým príbuzným priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 14.4.2011 s milovanou manželkou,
mamou, sesternicou
Vlastou GAVAČOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 87 rokov.

Spomínajú dcéra a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Kto zomiera neodchádza, ale zostáva v srdciach tých, kto−
rí ho milovali a mali radi.
Dňa 20.5.2011 bude 8 rokov od úmrtia nášho drahého
manžela, tatu a dedka
Ivana BUNU z Durcovej Doliny.
Kto ste ho, poznali a mali radi, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, deti s
rodinami a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, navždy je od nás
preč ten, ktorého sme mali radi.
Dňa 7.4.2011 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec
Jozef UKROPEC.
Kto ste ho poznali a mali ho radi, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomína manželka,
syn Peter s manželkou a celá rodina

Smútočné spomienky
Ťažko je bez Teba tatinko žiť, keď nemá kto poradiť, potešiť.
Pracoval si do úmoru, kľud sám sebe nedoprial, srdce Tvoje
dobré bolo, každému si blaho prial.
Dňa 21. mája 2011 uplynú 2 roky čo nás
navždy opustil náš drahý tatinko a manžel
Ján OSLAY
S láskou spomínajú deti Martinka, Janko a manželka

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal rád nevie
zabudnúť.
Dňa 5. júna 2011 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec a dedko
Ján OSLAY z Trávnikov

S láskou spomínajú vnúčatá a nevesta

Zmena v zverejňovaní jubilantov

Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa v rubrike

naši jubilanti nebude zverejňovať pri mene jubilanta jeho

vek. Vek jubilanta je identifikačný údaj, ktorý podľa Zá−

kona č. 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

nemôžeme zverejňovať bez súhlasu príslušnej osoby.

Nakoľko tento údaj môže byť zverejnený iba so súhla−

som príslušnej osoby, budeme ho pri mene jubilantov

uvádzať iba u občanov, ktorí o to redakciu časopisu po−

žiadajú.                                           Redakčná rada

Smútočné poďakovanie
Odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas
Ale spomienky na Teba zostanú v nás...
Touto cestou chceme poďakovať všetkým príbuzným, pria−
teľom a známym, ktorí sa prišli 5.4.2011 rozlúčiť s našim
milovaným manželom, otcom, starým otcom, bratom
Milanom MOLCOM,
ktorý nás opustil vo veku 60 rokov.

Smútiaca rodina

Smútočné spomienky
Dňa 3. mája 2011 uplynie rok, čo nás vo veku 53 rokov
navždy opustil
Jaroslav SADLOŇ

Zároveň si v júni t. r. pripomenieme 6 rokov, čo nás navždy
opustil
Ján SADLOŇ
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku

S láskou spomínajú mama, sestra a brat s rodinami
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ÚVOD
Zoznam padlých hrdinov by

nemal mať svoje ani prvé a ani
posledné meno, lebo všetci oni
v okamihoch zomierania boli si
rovní, na oltár slobody rovnako
položili dary svoje najdrahšie.
Možno ak by takýto zoznam bol
do kruhu. Táto myšlienka ma
napadla pri čítaní mien meno−
slovu na mosadznej tabuli
umiestnenej vprostred mohyly
na vrchu Roh nad Lubinou, kto−
rú postavil vďačne ľud tohto pod−
javorinského kraja na večnú
pamiatku hrdinom padlým v boji
proti fašizmu. Posledné meno
menoslovu je Ján Vráblik, žiaľ,
pre ktorého v súčasnosti nemôž−
me nič viac vykonať, ako uve−
rejniť tieto riadky vďaky, nazna−
čiť, že o jeho najväčšej obeťi vie−
me a že nezabúdame. Veď mal
vtedy iba 21 rokov!

Ján Vrábl ik sa narodi l
1.10.1923 v Topoleckej matke
Anne Žákovicovej a otcovi Šte−
fanovi Vráblikovi k bratovi Ju−
rajovi a k sestrám Anne a Emí−
lii. Brat Juraj sa čoskoro osa−
mostatnil a začal bývať v Starej
Turej, v Hoštákoch. Bola to v
tom čase na dolnom konci za−
blatená ulica vedúca so Starej
Turej von, na zelnice smerom
k Vaďovciam. Po jej pravej stra−
ne konča obce začala sa bu−
dovať r. 1935 stojárska továreň.

Bojisko Bošaca − Španie
Priestor v okolí Bošáce bol

miestom vzniku, výcviku a tá−
borenia partizánského oddielu
Juraja Adamoviča. Už 4. októb−
ra 1944 bol oddiel reorganizo−
vaný a pomenovaný Rázus.
Štáb oddielu tvorili: veliteľ – ka−
pitán pechoty Juraj Adamovič,
komisár – nadporučík partizán
Ján Minarčic, náčelník štábu –
nadporučík Červenej armády
Nikolaj Simbircov, lekár – po−
ručík partizán MuDr. Pavol Ka−
menský – Wohlstein. Oddiel sa
cvičil v zaobchádzaní so zbra−
ňou, v hode granátom, streľbou
do terča. Vykonával aj strážnu
službu. Od 12.10.1944 oddiel
rozvíjal svoju činnosť priamo v
Španí v Bošáckej doline. Dňa
13. októbra vykonali prísahu

československého partizána.
Komisár Ján Minarčic, ktorý
pochádzal z blízkej obce Halu−
zice, vykonával agitačnú a or−
ganizátorskú činnosť v okolí, v
Zemianskom Podhradí, Bošáci

a v Moravskom Lieskovom.
Obyvateľstvo obcí prisľúbilo
pomoc partizánom potravinami
a odevom. Po agitačnej akcii
komisára Minarčica v okolí sa
prihlásili do oddielu noví parti−
záni, takže sa rozrástol na 60
mužov. Situáciu vo vyzbrojova−
ní si Adamovičovci vylepšovali
prepadovými akciami.

Dňa 17. októbra o 9. hodine
uskutočnil sa pohreb veliteľa
brigády plukovníka Iľju Danilo−
viča Dibrova, ktorý zahynul na
hrebeni Javoriny, za účasti ve−
liteľov a mužstva brigády. Hrob
bol situovaný na južnom okraji
lesa nad kopanicou Španie. Za
celú brigádu sa s mŕtvym roz−
lúčil  Jozef Brunovský (1922 –
2010), ktorého práve Ukrajinský
štáb partizánskeho hnutia v
Kyjeve vymenoval za veliteľa
brigády.

Dňa 20.10.1944 v skorých
ranných hodinách je nariadená
pohotovosť brigády a vypraco−
val sa plán na obranu v Španí.
Oddiely brigády mali určené
úseky v páse dlhom dva a pol
kilometra na okrajoch lesov nad
Zábudišovou a Španím. Na útok
proti II. Stalinovej partizánskej
brigáde sa sústredilo nemecké
vojsko z lokalít Ivanovce, Tren−
čianske Bohuslavice, Nové
Mesto nad Váhom, Dolné Sr−
nie, Moravské Lieskové, Bzin−
ce pod Javorinou, Lubina a

Trenčín. Do boja nasadil nepria−
teľ pešie jednotky a batériu de−
lostrelectva v celkovej sile asi
3000 mužov. Boli tiež vyzbro−
jení ťažkými guľometmi. Kapi−
tán Adamovič opísal tento naj−
väčší boj II. Stalinovej partizán−
skej brigády v denníku oddielu
Rázus. Podľa neho a kroniky
oddielu Hurban mal boj pri Bo−
šáci asi nasledovný priebeh:

Nástup Nemcov sa začal
20.10.1944 o 8. hodine ráno.
Nepriateľ postupoval na parti−
zánske postavenia z troch sme−
rov: severovýchodu, východu a
juhovýchodu. Prvý prúd útočil
po horskom hrebeni od Zábu−
dišovej na ľavé krídlo brigády,
druhý prúd útočil od Zemianske−
ho Podhradia po severnej stra−
ne Bošáckej doliny do stredu
partizánskeho postavenia. Tre−
tí prúd smeroval tiež od Zemian−
ského Podhradia, ale po ceste
na Predbošáčku zaujal vyčká−
vacie postavenie na severnej
strane cesty. Batéria ľahkého
delostrelectva sa rozostavila za
Zemianskym Podhradím.

Nemci začali útočiť o 9.hodi−
ne prvým prúdom. Narazili tu
však na vysunuté postavenie
dobre zamaskovaného ruského
oddielu Gorianského. Krátka
prestrelka im spôsobila veľké
straty, zastavil svoj postup. Par−
tizánsky oddiel sa stiahol na kraj
lesa. O 10. hodine začal gene−
rálny útok na to isté krídlo a
stred postavenia brigády. Prvý
útok fašistov partizáni odrazili.
Útočník mal citeľné straty, pre−
to útok preniesol na opačné,
pravé krídlo, na oddiel Rázus a
Benkovičov oddiel. Z výšiny nad
Španím ťažké guľomety ostre−
ľovali partizánske postavenia.
Paľba bola však neúčinná pre
členitosť terénu. Do útoku na−
pokon Nemci nastúpili i od
Predbošáčky, kde dosiaľ vyčká−
vali. I tento útok bol už na za−
čiatku potlačený. Z ostatných
smerov sa útoky neopakovali,
lebo II. Stalinova partizánska
brigáda mala výhodné postave−
nia.

Medzi 11. a 15. hodinou sa
rozpútal v strede brigády tuhý
boj. Útočník sa snažil urobiť

obchvat ľavého krídla so silnou
podporou delostrelectva. Ťažis−
ko útoku znášal dobre vyzbro−
jený oddiel Hurban. I ten však
čiastočne musel ustúpiť hlbšie
do lesa. Tu si však nepriateľ
myslel, že partizáni utekajú.
Preto začal pechotou prudko
útočiť cez lesnú čistinu. Oddiel
Uher tu nechal však vyčkávať
zamaskovanú zálohu, ktorá do
odkrytých útočníkov nasypala
dávky olova. Na čistinke zosta−
li telá mŕtvych a ranených Ne−
mcov, útok pešieho vojska na
tomto úseku oslabol, v lese
však pokračoval. Nemci použí−
vali mínomety, no nepodarilo sa
im vniknúť do obranných radov
partizánskej brigády, keď táto
už pociťovala nedostatok streli−
va. Preto sa jej veliteľstvo roz−
hodlo čiastočne ustúpiť. Pod
guľometnou a mínometnou paľ−
bou len s námahou mohli parti−
záni zbierať svojich ranených.
Nemecké útoky po veľkých stra−
tách tiež ustali a boj pokračo−
val po 16. hodine 20.10.1944
miestnymi prestrelkami. Správy
o stratách na životoch u fašis−
tov sa rozchádzajú. Uvádza sa
160 mŕtvych a 60 ranených, iné
zdroje uvádzajú 250 mŕtvych a
niekoľko sto ťažšie a ľahšie ra−
nených.

Straty II. Stalinovej partizán−
skej brigády bolo 13 mŕtvych, a
7 ťažko ranených, z ktorých šty−
ria zomreli. Niekoľko bolo ľah−
šie ranených. V boji padli Vác−
lav Nemčický, Ladislav Kapica,
Juraj Berze, Ján Kubiš, Vojtech
Staško a Ján Vráblik.

Zoznam padlých hrdinov by
nemal mať svoje ani prvé a ani
posledné meno, lebo všetci oni
v okamihoch zomierania boli si
rovní, na oltár slobody rovnako
položili dary svoje najdrahšie.

Gustáv Rumánek

Použitá literatúra:
J. Súpková, Ing. Dušan Mar−

ták: Podjavorinský kraj v Slo−
venskom národnom povstaní.

Trenčianske múzeum Tren−
čín, Tatran, Bratislava 1989.

Evanjeliská cirkevná matrika
Stará Turá.

Archív autora.

Partizán Ján Vráblik
(Stará Turá 1.10.1923 –Bošáca, Španie 20.10.1944)
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V druhej polovici 19. storo−
čia na Slovensku vznikajú ústa−
vy ľudového peňažníctva−vzá−
jomné pomocnice a pomocné
pokladice – ktoré poskytujú úver
drobnému roľníckemu a živnos−
tenskému podnikaniu. V Starej
Turej v rokoch 1871 – 1948 vy−
víjala činnosť Pomocná poklad−
nica, o ktorej sme písali v STSP
3,4/2001 a 6,7/2009.

Pomocná pokladnica v Sta−
rej Turej bola založená dňa
5.marca 1871 z iniciatívy obec−
ného predstavenstva, ev. fará−
ra Augustína Roya a rk. kaplá−
na Andreja Pullmana. Hoci
predsedom ústavu bol A.Roy v
rokoch 1871−1874, hlavná čin−
nosť pravdepodobne spočívala
na pleciach Andreja Pullmana,
ktorý bol jej podpredsedom a v
rokoch 1877−1888 predsedom
správy. Sídlo Pomocnej poklad−
nice spočiatku bolo na rk. fare,
od roku 1889 na starom obec−
nom dome (Hurbanova ul.) a v
rokoch 1940−1948 vo vlastnom
dome (Ul. SNP). Prvé tri roky
viedol Pomocnú pokladnicu
A. Roy, ďalších jedenásť rokov
A. Pullman a po jeho preložení
do Radošiny v rokoch 1889−191
ústav videol rk. dekan, farár
Rudolf Alojz Lang. Od roku
1919 predsedom správy bol
Vojtech Mešťánek. V roku 1932
za predsedu správy bol zvole−
ný Ferdinand Pyšný, ktorý ukon−
čil túto činnosť v roku 1940. Až
do roku 1948 ústav vedie pod−
predseda Tomáš Roháček.
Predsedom správy Pomocnej
pokladnice od roku 1943 bol rk.
dekan, farár Alfonz Ščepko.

Andrej Pullman, rodák zo
Sobotišťa, založil pomocnú po−
kladnicu aj vo svojom rodisku v
roku 1874 a v Radošine založil
Úverné družstvo v roku 1895.
Pomocná pokladnica (ako aj
ostatné ľudové peňažné ústa−
vy) mala úšľachtilý cieľ – napo−
máhať obyvateľom v roľníckom
a živnostenskom podnikaní,
viesť ľudí k sporivosti a proti
alkoholizmu.

Na začiatku 20.storočia
23.februára 1902 bol utvorený
druhý peňažný ústav, Starotu−
ranský úverný spolok pod pred−
sedníctvom Ludevíta Čulíka. Tre−

tím ľudovým peňažným ústavom
v Starej Turej bola Roľnícka vzá−
jomná pokladnica otvorená
19.februára 1930. Vedúcim
úradníkom bol Ladislav Novo−
mestský. Všetky tri sporiteľne po
znárodnení priemyslu v roku
1948 boli zlúčené do jedného
peňažného ústavu pod názvom
Sporiteľna a pokladnica v Sta−
rej Turej. Po mene peňazí v roku
1953 a ďalších zmenách v ČSR
sa buduje sieť sporiteľní Česko−
slovenskej štátnej sporiteľne, do
ktorej je včlenená aj sporiteľna
v Starej Turej. Stáva sa poboč−
kou Štátnej sporiteľne v Novom
Meste n. Váhom a po územnej
reorganizácii v roku 1960 poboč−
kou Štátnej sporiteľne v Trenčí−
ne. Napokon po utvorení fede−
rácie v roku 1968 vzniká Slo−
venská štátna sporiteľna a pe−
ňažný ústav v Starej Turej je po−
bočkou Slovenskej štátnej spo−
riteľne v Trenčíne (SŠTSP).
Značný význam nadobúda SŠT−
SP od 1.januára 1990, kedy sa
transformuje na univerzálnu ko−
merčnú banku a získava univer−
zálnu licenciu na vykonávanie
všetkých bankových služieb.
Počnúc rokom 1992 rozvíja
vlastné aktivity v zahraničí a o
dva roky sa pretvára na Sloven−
skú sporiteľnu, akciovú spoloč−
nosť. V rokoch 2001 až 2007
bola sprivatizovaná poprednou
rakúskou Erste Bank a stala sa
100% súčasťou tejto banky. Ban−
ka prosperuje a má značný po−
diel na zvyšovaní životnej úrov−
ne obyvateľov.

V materiáloch, ktoré poskyt−
la Slovenská sporiteľňa v Starej
Turej sa uvádza, že Slovenská
sporiteľňa je bankou s najdlh−
šou tradíciou na Slovensku, kto−
rej korene siahajú až do 19.sto−
ročia. K týmto koreňom sa radí
aj Pomocná pokladnica v Starej
Turej, založená 5. marca 1871,
ktorá dĺžkou svojho trvania 77
rokov prekonala všetky ostatné
ľudové peňažné ústavy na Slo−
vensku a stala sa základom slo−
venskej sporiteľne, ktorá je jej
priamou nástupkyňou.

Od založenia Pomocnej po−
kladnice v Starej Turej uplynu−
lo 140 rokov.

Mgr. Vilma Truhlíková

Pomocná pokladnica v Starej Turej −

140. výročie zrodu

Susedia časť 16.

Ženský hnev - ako letná búrka
Tetka Kača nebola veru bársjaká kopaničiarska persóna.

Bol to priam „klenot kopaničiarskej kultúry“, hodný toho, aby
sa aj dnešné generácie čo−to dozvedeli z jej neľahkého kopa−
ničiarskeho života, ktorý spestrovala sebe i iným svojráznym
humorom. Strýko Juro, kým žili, si na Kačine bonmoty zvykli,
veď čo mu, chudákovi, iné zostávalo, ak sa nechcel s ňou
stále vadiť, alebo pánbohchráň, aj ju biť. Psí hlas do neba ne−
jde, bývala strýkova najčastejšia reakcia.

Lebo tetka bola ináč dobrá gazdiná, robotná, starostlivá,
len ten jazyk... A na tom jazyku bývalo niekedy aj viac ako na
srdci. Tetka Kača sa veru „neondzievala“ pred nikým. Svoje si
vedeli povedať nielen pred mužom, pred susedmi, ale aj na
úradoch, ba aj pre samým farárom. Lebo podľa tetky sa ani
farárovi nedá dycky verit. Do kostola síce chodzila, len tej spo−
vedzi sa jaksik vyhýbala. Keď jej to raz pán farár pripomenul,
(v nedeľu poobede zvykol odbavovať nešpory na kopaniciach)
tetka sa ohradila priam ateistickým argumentom: “Pán farár, k
vám ícit na spoved, to jako kebych sa čistú vodu umyla a špi−
navým ucerákom utrela.“

Učiteľke miestnej kopaničiarskej školy tiež povedala svoj
„pedagogický“ názor, keď sa táto odvážila pokritizovať písmo
malej Aničky, tetkinej dcérky.

„Pani učitelka, ná, toto že je škaredo napísané? A čo by ste
sceli od takého dzjéčata, čo má teprv desat rokóv!? Šak po
nem to neprečíta ani dzivá svina. A je to dochtor! Dožhovie, či
aj z mojjéj hepy nebude ráz dochtorka, ked už tak škaredo
píše.“

Ba boli situácie, keď tetka neušanovali ani sama seba. Keď
sa poriadne rozčúlili, čo bývalo veru dosť často, vtedy jej jazyk
pracoval rýchlejšie, ako stačila myslieť čo povie, kedy povie a
komu povie. Tetkin dvor býval zjari plný mladej hydiny, veď už
sme povedali, že tetka bola akurátna gazdiná, tmolili sa tu
aspoň dve kvočky s kuriatkami, kačičkami, nechýbali bucľaté
húsence a pomedzi túto gazdovskú chásku sa prikrádali vše−
tečné a vždy hladné vrabce, aby čo−to uchytili z krmy nasype−
néj hydine.

A boli tu ešte aj tetkine dievčence, ktoré mali strážiť toto
jarné bohatstvo pred krvilačným jastrabom, bitkárskym kohú−
tom či jedovatým gunárom. Dievčence si krátili čas „merkova−
nia“ prihadzovaním lopty. No v tom hmýrení toľkého drobizgu
nebol div, že pod nohou malej Aničky vyhasol jeden maličký
kurací život.

Nešťastné dieťa začalo jačať, čím vyvolalo na dvor nielen
matku, ale aj susedu tetku Zuzku. Tá sa stala očitým i ušitým
svedkom pokračovania nehody. Chúďa dievča dostávalo buch−
náty všade, kam zasiahla matkina milujúca a trestajúca ruka.
Veď smrť kuriatka znamenala o jeden paprikášový obed me−
nej. Buchnátovanie sprevádzali nadávky na adresu dievčaťa,
ktoré stálo ako soľný stĺp, vedomé si svojej viny. Bálo sa spra−
viť čo len krok, aby neprišlo o život ďalšie kurča. Tetka bola v
takom švungu a bola by, hádam, ešte dlho pokračovala, veď
zásoba ich nadávok bola priam nevyčerpateľná, keby sa nebo−
la ozvala suseda.

Tá však zakročila až vtedy, keď z úst tetky Kače vyšla taká−
to kliatba:

„Nech šlak trafí aj tú macer, čo ta ukocila!“
Tetka Zuzka, nezvyklá síce miešať sa do susediných vý−

chovných metód, tento raz nevydržala a so smiechom sa ozvala:
„Ná, Kačo, a nevieš, do je tú macerú, kerú tak preklínaš?“
Až vtedy sa tetka Kača zbadala, prebrala z amoku zlosti a

možno aj trochu zahanbená, že mali svedka, už krotkým hla−
som sa obrátila k dievčatám – bežte donútra, nech vás vácej
nevidzím. A k susede potom ospravedlňujúco: Šak ja viem, že
ich zdechne ešče aj vácej, ale ked to vie tak človeka najedu−
vat.“ Mŕtvolku kurčaťa odhodili na hnoj, zo šopy priniesli sla−
mienku zrna, nakŕmili hladný hyd a podišli k plotu na kus su−
sedskej reči.                                            Alžbeta Cibulková
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POZVÁNKA NA

Uplynulé teplé dni tohtoročnej jari
boli príjemné a mnohí si to náležite
užili. Jedni stihli záhradky dokona−
le nachystať a tí druhí i vysadiť. Čo
odporučíme v tomto období?

Muškáty presádzame do osved−
čených špeciálnych substrátov so
zapracovanými hnojivami a násled−
ne prihnojujeme podľa pokynov vý−
robcu na obale. Najskôr používa−
me tzv. rastové hnojivá s vyšším
obsahom dusíka a postupne pre−
chádzame na hnojivá s vyšším ob−
sahom draslíka. Surfíniam dopra−
jeme špeciálnu ľahšiu pôdu s
vyšším obsahom perlitu a železa.

Trávnik – po vyhrabaní /napr.
vertikutátorom/ môžeme pri silnom
machu postriekať celú plochu Ze−
lenou skalicou alebo posypať prí−
pravkom Machstop a začať prihno−
jovať kombinovanými dusíkatými
hnojivami /Travcerit, Expert, Krista−
lon trávnik.../ Na ochranu proti ne−
žiaducim burinám môžeme po vy−
rastení použiť postrekové a posy−
pové prípravky /Bofix, Triton Duo,
Lonstar.../

Zelenina a ovocie sa po vzídení
v rastovej fáze prihnojujú kombi−
novanými dusíkatými hnojivami až
do obdobia nasadenia kvetov. Bež−
ne používané sú granulované a
kvapalné hnojivá s hnojením nie−
len cez koreň, ale i cez list / NPK,
Slovcerit, Cererit, Kristalon štart,
Harmavit.../ Tento rok zákazníci
uprednostňujú hlavne prírodné
hnojivá, ako sú Maštaľný hnoj, Kon−
ský hnoj, Slepičince a tekuté Hu−
mifyt, Darina a Humix.

Zemiaky po zasadení prihnojí−
me /síran draselný, draselná soľ,
NPK.../ a po následnom prvom
ohrnutí ošetríme postrekom proti
burinám „ tekutá motyka“ /Senkor,
Afalon, Stomp.../. Tento postup si
v súčasnosti s úspechom osvojuje
čoraz viac záhradkárov .

Nežiaduce buriny v záhrade a
na chodníkoch likvidujeme ešte
pred vysemenením v čase rastu
buď vykopaním alebo postrekom
na list /Fondo, Roundup, Kaput.../
Drobné nežiaduce malinčie, drevi−
ny a stromky môžeme úspešne,
hlavne na jar, zlikvidovať postre−
kom na list, resp. nanesením na
odrezanú koreňovú časť /Garlon.../

I vy si chcete uľahčiť prácu v
záhradke a zvažujete výber kosač−
ky, či iného motorového pomocní−
ka? Pri výbere je vhodné najskôr
poznať veľkosť vašej záhradky,
svahovú dostupnosť, dostupnosť
elektrickej energie, žiadané funk−
cie a v neposlednom rade i pred−
pokladaný čas používania. Na zá−
klade týchto vopred známych pa−
rametrov vám určite radi poradia
v špecializovaných predajniach s
výberom vhodného motorového
náradia.

Váš partner nielen pre záhradu
tel.:7763485

Záhradkárske okienko

Úspech v Talline
V dňoch 10.−18.4. 2011 sa slovenskí reprezentanti

v čínskom bojovom umení Wushu Romana Schuber−
tová, Martin Császár, Ján Okrucký a Milan Surgoš
zúčastnili na 1. tradičných Majstrovstvách Európy,
ktoré sa uskutočnili v estónskom Tallinne. Išlo o his−
toricky prvú účasť Slovákov na Majstrovstvách Eu−
rópy vo Wushu, šampionát prvýkrát zavádzal nový
formát a navyše naši reprezentanti získali dve bron−
zové medaile!

Šampionátu sa zúčastnilo približne 300 pretekárov
zo 17 krajín. Naši športovci ako nováčikovia sa však
nestratili. V ťažkej konkurencii silných Rusov, či Po−
liakov, majstrov sveta a Európy, svojimi výkonmi za−
nechali dobrý dojem. Obzvlášť nás potešili Milan Sur−
goš v kategórii cvičenie bez zbrane− Šaolinská päsť a
Martin Császár v kategórii cvičenie s krátkymi južný−

mi zbraňami, ktorí získali v týchto kategóriách 3. mies−
ta! Ide pri tom o historicky prvé medaile z Majstrov−
stiev Európy vo Wushu pre Slovenskú republiku! Slo−
venská asociácia čínskeho Wushu tak za svoju krát−
ku existenciu slávi prvý výraznejší úspech. Naši re−
prezentanti týmto nadviazali na výsledky z predchá−
dzajúcich medzinárodných súťaží a potvrdili, že Wushu
na Slovensku má budúcnosť. Ďakujeme všetkým za
podporu a dúfame v ďalšie podobné úspechy!

Eugen Császár
manažér Slovenskej Asociácie Čínskeho Wushu
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Výstavba centrálnej mestskej zóny
Chceme len veľmi krátko informovať občanov o postupe prác

na rekonštrukcii centrálnej zóny. Vychádzajúc z otázok niekto−
rých občanov sme si považovali za potrebné napísať niektoré
doplňujúce informácie o prácach, ktoré sa „pridružili“ k pôvodné−
mu rozsahu plánovaných prác. Ide najmä o výmenu potrubia pre
stredotlak plynu, ktorý, ako sa ukázalo v časti pri bývalej pergole,
vykazoval známky značného opotrebenia. Keďže pôjde o výme−
nu cca 200 m potrubia, museli byť prerušené práce kladačské
(osadenie zámkovej dlažby).

Celkovo je rozsah rekonštruovaného územia veľký, takže sa
nemusela zastaviť celá stavba, ale práce môžu pokračovať v tých
častiach, kde k rekonštrukcii plynu nedôjde (priestor pred Domom
služieb, premostenia, priestor pred kostolom). Podľa zmluvy by
nemalo dôjsť k celkovému predĺženiu doby výstavby, nakoľko ukon−
čenie je plánované cca v novembri 2011. Ani rekonštrukcia plynu
tento termín nenaruší.

Ďalšia otázka, ktorú dostávame od občanov: prečo sa v trávnatom
území medzi Domom služieb a námestím robí krížny chodník? Tento
chodník bol navrhnutý najmä z dôvodu nového funkčného využitia
tohto priestoru. Keďže námestie poskytuje možnosť oddychu na lavič−
kách, ale neposkytuje dostatok priestoru pre matky s deťmi, ktoré sa
potom hrajú v záhonoch, kde rozhadzujú štiepku, lámu dreviny, prí−
padne hádžu predmety, kamene do fontány práve z týchto dôvodov
vznikla myšlienka na prepojenie námestia s trávnikovou plochou. V
týchto priestoroch by následne mali byť osadené hracie prvky. V tomto
roku budú ukončené stavebné práce na chodníkoch a ak to finančná
situácia mesta dovolí, tak zeleň a mobiliár (lavičky a hracie prvky)
budú zaradené v roku 2012 do rozpočtu.                              TSST

Po minuloročnom úspešnom
uvedení do života sa grantový
program Rodinný futbal roz−
rastie v tomto roku o ďalšie de−
siatky projektov. Západosloven−
ská energetika, a.s., člen sku−
piny E.ON v roku 2011 preroz−
delí medzi úspešných žiadate−
ľov rovnakú sumu ako v minu−
lom roku – 300 000 eur.

Minulý rok stál projekt na troch
pilieroch podpory – budovaní in−
fraštruktúry, organizácie rodin−
ných podujatí a podpore futbalo−
vej mládeže. V roku 2011 pribud−
ne na základe prieskumu a po−
žiadaviek aj štvrtá oblasť podpo−
ry – zvyšovanie kvality a motivá−
cie futbalových trénerov pre naj−
mladšie vekové kategórie.

„Nemecký energetický kon−
cern E.ON sa v minulom roku
zaviazal, že minimálne počas

3 rokov podporí na Sloven−
sku projekt, ktorý má vo verej−
nosti naštartovať nové vnímanie
futbalového prostredia. A prá−
ve preto je orientovaný na rodi−
ny a vybudovanie takého futba−
lového zázemia, aby sa čas
strávený s rodinou mohol stať
aj vďaka futbalu plnohodnotným
pre každého člena rodiny. Na
základe skúseností z mnohých
európskych krajín vieme, že je
to dlhoročný proces, no je krás−
ne vidieť, ak verejnosť pochopí,
že futbal je tu pre nich, a že
môže byť aktivitou, ktorá spája.
Takmer milión eur počas troch
rokov je naša podpora tomuto
regiónu, preto verím, že ak sa
k nám pridajú aj ostatní, spo−
ločnou synergiou dokážeme
ponúknuť našim zákazníkom
viac ako čakajú,“ povedal Kon−
rad Kreuzer, predseda predsta−
venstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant
úspešne uchádzalo 54 žiadate−
ľov, ktorí na základe predlože−
ných projektov získali podporu
pre svoje projekty až do výšky

40 000 eur. Medzi najväčšie
projekty sa pochopiteľne zara−
dili corgoňligové kluby FK Se−
nica, ViOn Zlaté Moravce, Spar−
tak Trnava či FC Nitra. Základ−
nou požiadavkou na udelenie
grantu bolo predloženie zmys−
luplnej a kontinuálnej koncep−
cie pri výchove mládeže a pod−
pore futbalového prostredia.

Výnimočnosťou grantového
programu Rodinný futbal je do−
stupnosť a otvorenosť užitoč−
ným a skvelým nápadom.
Okrem masívnej podpory cez
prvoligové kluby, sa desiatky
projektov zrealizovali aj v men−
ších mestách a obciach, kde vý−
sledok spoločného úsilia ener−
getickej spoločnosti a samo−
správy, bude slúžiť verejnosti po
dlhé roky. Rekonštruované tri−
búny, nové striedačky a lavič−
ky, osvetlenie futbalových
plôch, či detské ihriská vo fut−
balových areáloch – to boli naj−
častejšie aktivity, ktoré sa po−
darilo v minulom roku zrealizo−
vať. Viac o minuloročných pro−
jektoch sa dozviete na
www.rodinnyfutbal.sk. Možnosť
žiadať o grant je do 21. apríla.

ZSE TALENT LIGA
V rámci napĺňania základ−

ných cieľov programu a dlho−
dobého posolstva, ktoré má za
úlohu podporiť zmenu pohľadu
na futbalové prostredie, sa ZSE
rozhodla začať práve tam, kde
sa tvoria a vyrastajú budúce
hodnoty slovenského futbalu.
Od ročníka 2011/2012 sa preto
ZSE stane oficiálnym partnerom
ligy všetkých futbalových prípra−
viek v bratislavskom a západo−
slovenskom regióne (U9 – U11)
pod názvom ZSE talent liga (55
družstiev).

Partnermi projektu sú Alpine
Pro a Respect Sport, mediálny−
mi partnermi azet.sk a rádio
Viva.

ZSE dodá energiu Rodinnému

futbalu aj v tomto roku

Poďakovanie
vyslovujem všetkým vám, s ktorými som mohol pôsobiť, pra−

covať, pretvárať a posúvať „dopredu“ veci, týkajúce sa života v
tomto meste. Všetko plynie, čo sa raz začalo, speje ku zmene.
Mojou aktuálnou zmenou je ukončenie pôsobenia v samospráve
a na mestskom úrade Stará Turá po takmer 17−ich rokoch.
Prajem tomuto mestu, jeho vedeniu, organizáciám, inštitú−
ciám, zamestnávateľom i jeho obyvateľom všetko najlepšie.

Ján Mikláš
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Svetový týždeň rešpektu k
pôrodu alebo
pôrod s dulou

Každoročne Frankofónna aliancia
pre rešpekt k pôrodu (AFAR) vyhla−
suje Svetový týždeň rešpektu k pôro−
du. Cieľom je zlepšovať služby pre
matku a dieťa a zavádzať do praxe
postupy a poznatky, ktoré tomuto
zlepšovaniu napomáhajú. Uskutočňu−
je sa vždy v máji, v roku 2011 je tým
týždňom 16.−22. máj. Stanovená býva
vždy aj nosná téma.

Tohoročnou témou je:
„Roďte, kde chcete, ako chcete

a s kým chcete!“
/Birth where you want, the way you

want and with whom you want/
Z príležitosti tohto týždňa sa vám

chcem predstaviť a zároveň vám pri−
blížiť aj prácu duly. Volám sa Petra
Benianová, pochádzam zo Starej
Turej, no už 10 rokov bývam vo Va−
ďovciach. Mám tri deti a sprevádzala
som dvakrát sestru pri pôrode. V tom−
to regióne pôsobím ako dula vo vý−
cviku, čo znamená, že ešte nemám
ukončené štúdium a certifikát. Mamič−
ky sa môžu už teraz na mňa obrátiť
so sprevádzaním tehotenstvom, pô−
rodom a následne aj pomocou s no−
vorodencom. Keďže pôsobím aj ako
certifikovaná laktačná poradkyňa,
môžu sa mamičky obracať na mňa s
problémami ohľadom dojčenia. Rada
každej pomôžem a poradím.

Kto však je tá dula?
„Dula“ je starý grécky názov, ozna−

čujúci špeciálne vyškolenú ženu, kto−
rá pomáha ženám počas tehotenstva,
pôrodu, šestonedelia a dojčenia. Jej
služby spočívajú najmä v psychickej a
fyzickej podpore mamičky, jej novej ro−
diny a v sprostredkovaní informácií, v
ktorých musí mať prehľad.

Ťažisko práce duly je počas pôro−
du ženy, ktorú sprevádza do pôrodni−
ce . Dula sa snaží ponúknuť rodičke
nepretržitú psychickú a fyzickú pod−
poru a hľadá prostriedky, ako jej pô−
rod uľahčiť. Nenahraditeľnú úlohu má
pri sprevádzaní žien, ktoré pri pôrode
nesprevádza partner ani iná blízka
osoba. Dula v žiadnom prípade nie je
náhradou otecka. Dula vie otecka
usmerniť, vie mu naznačiť, čo a ako.
Čím je muž pokojnejší, vyrovnaný a
uvoľnenejší, tým viac podpory môže
poskytnúť svojej partnerke. Výhodou
duly pri pôrode je to, že je s matkou
počas celého pôrodu, je tam pre ňu a
pre jej potreby. V nemocnici máme
veľa odborníkov, ktorí majú na starosti
viacej rodičiek a nemôžu sa venovať
len jednej. Dulu si žena hľadá už po−
čas tehotenstva. Dula však nie je zdra−
votnícky pracovník, nezasahuje do pô−
rodného deja, neurčuje diagnózy, ne−
robí lekárske rozhodnutia a nenesie
žiadnu zodpovednosť za zdravotný
stav matky. Občianske združenie Slo−
venské duly pôsobí na Slovensku od
roku 2004.

Viac informácii o práci dúl nájdete
na stránke združenia: www.duly.sk.

Petra Benianová, Certifikovaná
laktačná poradkyňa

Dula vo výcviku

Číslo 13 znamenalo šťastie pre študentov i pra−
covníkov SOŠ Stará Turá. 13. kalendárny týždeň
(28.3. − 1.4.2011) im priniesol celý rad úspechov.

V priestoroch Galérie Miloša Alexandra Ba−
zovského v Trenčíne sa v pondelok 28. marca
2011 stretlo 21 vybraných pedagógov zo škôl a
školských zariadení v pôsobnosti TSK, kde ich
predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, pod−
predseda TSK Ing. Milan Panáček a riaditeľ Úra−
du TSK Ing. Vladimír Buzalka ocenili pri príleži−
tosti Dňa učiteľov odovzdaním ďakovných listov
za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu. Medzi
ocenenými bol aj Mgr. Milan Trúsik, zástupca ria−
diteľa SOŠ Stará Turá.

V stredu 30.3. slávnostne otvoril predseda TSK
MUDr. Pavol Sedláček, MPH obnovený 12. roč−
ník výstavy Učeň – Stredoškolák. Celkovo sa na
výstave predstavilo 50 škôl a školských zariade−
ní. K Trenčianskemu a Žilinskému samospráv−
nemu kraju sa v podpore tohto podujatia v tomto
roku pripojil aj Banskobystrický samosprávny kraj.
V sprievodnom programe výstavy nechýbali ukáž−
ky manuálnej zručnosti žiakov, módne prehliad−
ky a kultúrne vystúpenia a vyhodnotenie ocene−
nia o Najlepší exponát výstavy. Predseda TSK z
22 prihlásených exponátov udelil 4 spomínané
ocenenia, medzi nimi aj audiosystém 2.1 z diel−
ne žiakov SOŠ v Starej Turej Jakuba Pavlíka,
Lukáša Ščerbáka a Jakuba Pánika.

Novinkou bolo aj termínové a priestorové pre−
pojenie tejto výstavy s iným populárnym poduja−
tím − so 6. ročníkom medzinárodného Trenčian−
skeho robotického dňa, ktorý prebúdza záujem
mladých o technické poznatky a zručnosti. Štu−
denti SŠ, ale aj žiaci zo ZŠ a VŠ súťažili so svo−
jimi modelmi robotov v 3 súťažných kategóriách:

1. Driver − úlohou robota je prejsť po dráhe
vopred neznámeho tvaru od štartu do cieľa za
najkratší čas.

2. „Freestyle“ − súťažiaci v tejto kategórii po−
čas stanoveného času predvedie funkcie svojho
robota, ktorý nesmie byť postavený zo stavebni−
ce (napr. Lego, Fischertechnik, Merkur) a môže
byť diaľkovo ovládaný.

3. Skladačky robotov – robot musí byť posta−
vený zo stavebnice, môže byť diaľkovo ovládaný.

Kategóriu „Freestyle“ vyhral Martin Valášek,
študent 3. ročníka odboru elektrotechnika, ktorý
nedávno zvíťazil aj na celoslovenskom kole sú−
ťaže ZENIT v elektrotechnike a už publikuje svo−
je práce aj v renomovaných elektrotechnických
odborných časopisoch.

V kategórii Skladačky robotov víťazstvom prí−
jemne prekvapili Dominik Gozora, študent 2. roč−
níka odboru mechanik počítačových sietí a Mar−
tin Hajdin, študent 2. ročníka odboru informačné

a sieťové technológie . Odborná porota ocenila
nielen ich dynamický funkčný model vysokozdviž−
ného vozíka zo stavebnice LEGO, ale aj doko−
nalý prejav pri vysvetlení pracovného postupu a
naprogramovania robota.

Víťazi už majú predstavu nových robotov, s
ktorými chcú súťažiť v budúcom ročníku súťaže.
Okrem nich sa Trenčianskeho robotického dňa
aktívne zúčastnil Jakub Bukovčák, študent 2. roč−
níka odboru informačné a sieťové technológie,
ako člen technického združenia AMAVET z No−
vej Dubnice.

Vo štvrtok 31.3. SOŠ Stará Turá už tradič−
ne organizovala krajské kolo 33. ročníka po−

pulárnej Stredoškolskej odbornej činnos−
ti. Do každého zo 17 odborov postúpili len
po dve najlepšie práce z troch regiónov
TSK (1. – TN, NMnV, MY 2. – BN, PD, PA
3. – DCA, PB). V krajskom kole mala SOŠ
ST zastúpenie v 3 odboroch, v dvoch naši
študenti postúpili do celoslovenského kola
z prvej priečky.

V odbore 02 – matematika, fyzika zvíťa−
zil Milan Kubíček, študent 4. ročníka odboru
elektrotechnika, so svojou prácou „Výroba
elektrickej energie pomocou Peltierových
článkov“. S touto prácou zvíťazil aj v kraj−
skom kole súťaže stredných škôl ENERSOL
SK – využívanie alternatívnych zdrojov ener−

gií, ktorá sa uskutočnila v 24. marca 2011 v SOŠ
Piešťanská ul. v Novom Meste nad Váhom. Sú−
ťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na
celú súťaž odborne dohliadali predseda krajskej
komisie súťaže za Trenčiansky kraj Ing. Ján Har−
gaš, PhD. Tejto súťaže sa zúčastnilo 14 študen−
tov zo stredných škôl v Handlovej, Považskej Bys−
trici, Prievidzi, Starej Turej a Nového Mesta nad
Váhom. V dňoch 14. − 15. apríla 2011 bude nás
(i celý Trenčiansky kraj) reprezentovať v celoslo−
venskej súťaži v Senici.

V odbore 12 – elektronika zvíťazil Martin Va−
lášek, ktorý nadviazal na svoje predchádzajúce
už vyššie spomínané prvenstvá.

V odbore 09 – strojárstvo prezentovali model
traktora, naprogramovaný a vyrobený na CNC
obrábacích strojoch, študenti 3. ročníka odboru
mechanik nastavovač Mário Luchava a Peter
Harnoš. Aj keď ich práca nepostúpila, pochválil
ju pri návšteve SOŠ prof. Ladislav Gulán, PhD.,
prodekan zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Týždeň úspechov SOŠ Stará Turá v piatok 1.4.
ukončilo spoločné slávnostné stretnutie zamest−
nancov ZŠ, ZUŠ a SOŠ v Starej Turej v priesto−
roch hotela Lipa. V príjemnej atmosfére zástupky−
ňa primátora mesta Mgr. Soňa Krištofíková vyjad−
rila vďaku a uznanie všetkým, ktorých zásluhou
funguje školstvo v meste Stará Turá.          SOŠ

Týždeň úspechov SOŠ

Predseda TSK Pavel Sedláček pri expozícii našej SOŠ.

Medzi ocenenými pedagógmi bol aj zástupca
riaditeľa SOŠ Stará Turá Mgr. Milan Trúsik.
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V májovom vydaní STAROTU−
RIANSKEHO SPRAVODAJCU a tiež
v týždenníku KOPANIČIAR EXPRES
Vás zvykneme informovať o uskutoč−
není STRETNUTIA DÔCHODCOV v
uplynulom roku. Ako sme Vás už vo−
pred informovali, v roku 2010 sa
STRETNUTIE DÔCHODCOV ne−
uskutočnilo z organizačných dôvodov.
V tomto roku naopak STRETNUTIE
DÔCHODCOV budú mať všetci naši
dôchodcovia – zo všetkých pracovísk.
Stretnutie je naplánované v druhej
polovici septembra 2011, o presnom
termíne a rozdelení podľa pracovísk
Vás budeme včas informovať.

Dlhoročnou tradíciou je už orga−
nizovanie jednodňových zájazdov pre
dôchodcov, veľmi obľúbené sú tema−
tické zájazdy, ktoré sa organizujú cca
od roku 1991, kedy p. Peprníková
Mária zorganizovala zájazd 2 auto−
busov do DETVY. Počiatky vzniku a
histórie bryndze sú neodlučiteľne
späté s históriou Detvy, o čo sa po−
staral p. Ján Vagač (1759 – 1835),
rodák zo Starej Turej, tunajší majiteľ
mäsiarne a zakladateľ prvej bryn−
dziarne na Slovensku.

Odvtedy sa každý rok organizo−
vali zájazdy – 1 tematický a 2 na ter−
málne kúpalisko. S klesajúcou člen−
skou základňou dôchodcov sa obme−
dzil od roku 2009 počet zájazdov na
2. A kde všade sme už boli? Z mno−
hých zájazdov spomeniem: Banská
Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen,
Kremnica, Žilina, Čičmany, Lednické

Rovné, Považská Bystrica, kaštieľ Or−
lové, Klobušice, Nitra, Piešťany, Bra−
tislava, Pezinok, Bojnice, Komárno,
Trnava, Smolenice, Levice – Brhlov−
ce, Pukanec, Bohunice, Martin, Čer−
vený Kameň, Oravský podzámok,
Strečno, Brezová pod Bradlom, Veľ−
ké Leváre, Holíč, Skalica, Lednice a
Valtice. Z termálnych kúpalísk sme
navštívili: Diakovce, Podhajská, Du−
najská streda, Štúrovo, Chalmová,
Veľký Meder. Pochodili sme dosť ši−
roké okolie, no ešte vždy je čo obja−
vovať a preto privítame každý dobrý
a zrealizovateľný podnet. Podotýkam,
dopravu hradí ZZO OZ KOVO CHI−
RANA−PREMA, všetky vstupenky si
hradia účastníci zájazdov.

Tento rok sa organizujú zájazdy
v termíne:

8.6.2011 (streda) poznávací zájazd
− ARBORÉTUM Mlyňany − aj s odbor−
ným výkladom, Nitra − zabezpečená
je prehliadka miestnym vláčikom, Hlo−
hovec − exkurzia vo hvezdárni.

10.8.2011 (streda) termálne kúpa−
lisko VINCOV LES

ODCHOD AUTOBUSU na obidva
zájazdy je o 7.00 hod. spred adminis−
tratívnej budovy CHIRANY. Záloha pri
prihlasovaní − 2,00 eura, ktorá bude
vrátená pri nástupe do autobusu. Pod−
mienkou účasti na zájazdoch je zapla−
tenie členského príspevku na rok 2011.

Bližšie informácie na sekretariáte
ZZO OZ KOVO CHIRANA−PREMA −
p. Chachulová V. – č.t. 032/7752674
alebo 0917629313.

ODBORÁRSKE OKIENKO
Stavokomplet víťazom mestskej kolkárskej ligy
Staroturiansky mestský kolkársky klub každoročne organizuje mest−

skú kolkársku ligu (MKL), kde si môžu zmerať sily neregistrovaní priazniv−
ci kolkárskeho športu. Tohtoročný v poradí 16. súťažný ročník bol drama−
tický až do posledného kola. O víťazovi rozhodol vzájomný duel najlep−
ších tímov, v ktorom Sta−
vokomplet porazil Injektu a
zabezpečil si celkové pr−
venstvo.

Každoročne je MKL
prehliadkou zvyšujúcich sa
výkonov amatérskych hrá−
čov aj celých tímov. Tento
rok medzi sebou súťažilo
15 družstiev, do hry sa za−
pojilo 97 hráčov a hráčok
všetkých vekových kategó−
rií. Zúčastniť sa mohli aj re−
gistrovaní ligoví hráči, no
ich výsledok bol upravený
koeficientom.

Víťazným mužstvom je
teda Stavokomplet, druhá
skončila celoročne vedúca
Injekta a tretie miesto vy−
bojoval tím Javorina. Spo−
medzi jednotlivcov skončil
na prvom mieste Erik Gordík (Leoni), druhá priečka patrí Milanovi Same−
kovi (MY−Sartech) a tretie miesto obsadil Branislav Bies (Injekta). Organi−
zátori MKL vyhlásili víťazov, odovzdali ceny a už sa pomaly pripravujú na
ďalší, v poradí 17. ročník populárnej kolkárskej súťaže.

Výsledné poradie tímov MKL
1. Stavokomplet, 2. Injekta, 3. Javorina, 4. Copystar, 5. Rotex, 6. Hur−

banstrasse, 7. Sensus, 8. Leoni, 9. Elster, 10. Medical, 11. Dievčatá, 12.
Nadcent, 13. MY− Sartech, 14. Poliši, 15. Chaos

Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá
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Advokátska kancelária
JUDr. Daniela Mašánová

so sídlom Stará Turá, Ul. SNP 148 nad cukrárňou RITMO
a Slovenskou sporiteľňou, poskytuje občanom komplexné
právne služby a právne poradenstvo najmä v oblasti ob−
čianskeho a trestného práva, kúpno−predajné zmluvy, daro−
vacie zmluvy, závete, dohody o vyporiadní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov a iné zmluvy v zmysle občian−
skeho práva, rozvody, zastupovanie v trestných a občian−
sko právnych sporoch.

Kontakt: 0905 659 025 − advokát
0908 744 998 − vedúca kancelárie − kontaktujte
pre dohodnutie stretnutia s advokátom

Otvorené každý pracovný deň od 09.00 h.

www.staratura.sk


