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Lipy nám zakvitli skôr...
Obyčajne spríjemňujú atmosféru jarmoku,

ale tento rok sa celá príroda akosi ponáhľa,
ako my, ľudia! Náš jarmok má 18−tiny, už ho
možno bez obáv nazvať tradičným. Posled−
ný júnový deň „odštartuje“ očakávané prázd−
niny a dovolenkové obdobie. Obdobie, kedy
začína mnohé fungovať „na pol plynu“ a všet−
ko je tak trocha hore nohami: ten, kto od
začiatku roka pracuje, teraz nepracuje. A nie−
kedy naopak, nie je to však pravidlo, pretože
niekto pokračuje v „nepracovaní“ od začiat−
ku roka− chcene, či nechcene. Tým, čo ne−
pracujú nechcene želám skorú a dobrú prá−
cu, aby aj oni mali úprimnejší dôvod na nao−
zajstný oddych. Iba nedávno sme na našom
námestí vítali nový rok a už sme z neho ukrojili
prvú polovicu. Nech je tá druhá pre všetkých
vás ešte šťastnejšia!                            J.M.

Národná transfúzna stanica Tren−
čín uskutoční dňa 8. júna 2009 od
8,00 do 10, hodiny v kaviarni DK Ja−
vorina Dobrovoľný odber krvi.

8. jún − Odber krvi v DK Javorina

12.−13. jún − 18. ročník Staroturianskeho jarmoku

20. jún − Mestský športový deň − 1. ročník

27. jún − Country deň na Papradi

− Z rokovania MsZ
− Je tu jarmok!
− Vážme si pietne miesto!
− Mons. Formánek− osobnosť nášho mesta
− K sviatku detí trocha inak...
− Z našich škôl
− Kultúra, šport matrika
− ...a iné
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Viacúčelové ihrisko otvorené!
Hoci viacúčelové ihrisko v mestskom športovom areáli na

Hurbanovej ulici už niekoľko týždňov funguje, jeho oficiálne otvo−
renie v pondelok 18. mája sa nieslo v slávnostnej atmosfére za
prítomnosti predstaviteľov strany SMER−SD na čele s premié−
rom vlády Róbertom Ficom. Medzi prítomnými hosťami boli po−
slanci NR SR, europoslanci − tí súčasní i tí, ktorí kandidujú v
nadchádzajúcich voľbách do EP. Primátorka mesta Ing. Anna
Halinárová zdôraznila význam tohto projektu nielen pre naše
mesto, ale aj pre celé Slovensko − je to očakávaná a vítaná
ponuka na zmysluplné trávenie voľného času. Poďakovala za
príspevok, bez ktorého by ihrisko mesto nepostavilo. Premiér
Fico naopak zdôraznil aj spoluúčasť samospráv na financovaní
viac ako 400 doteraz vybudovaných podobných ihrísk na Slo−
vensku. Diváci však najviac očakávali futbalový súboj medzi
družstvami SMERU SD a Starou Turou. Dramatický zápas, v
ktorom hostia preukázali dobrú
kondíciu, nakoniec aj vyhrali v
pomere 4:3. Hoci sa zápas ne−
skončil remízou, kopali sa aj po−
kutové kopy, v ktorých zasa zví−
ťazili „naši“ v pomere 4:2. Podu−
jatie spríjemnili vystúpenia špor−
tovcov zo ZŠ, súborov zo zá−
kladnej umeleckej školy a ukáž−
ka aktivít CVČ. Nad všetkým ale
zvíťazila dobrá vec − pri príjem−
nom počasí a výbornej atmosfé−
re, vytvorenej diváckou kulisou,
strávili všetci prítomní príjemné
chvíle...

Ján Mikláš

Dňa 24. marca 2009 sa uskutočnilo
XXII. zasadnutie MsZ, ktoré otvorila pri−
mátorka mesta Ing. Anna Halinárová o
15.00 hod. Privítala poslancov, vedúcich
a riaditeľov organizácií ako i občanov
mesta, ktorí boli prítomní na rokovaní.

Úvodom rokovania navrhla primátor−
ka mesta zmenu rokovacieho programu.
Ako prvý bod navrhla prerokovať bod
č. 11, Návrh VZN č. 2/2009 – Nar. o pod−
mienkach usmerňovania činností v oblas−
ti obchodu a služieb na území mesta Sta−
rá Turá, nakoľko sa k tomuto bodu dosta−
vilo na rokovanie niekoľko občanov mes−
ta. K problematike tohto VZN zasadla ko−
misia pre podnikateľské aktivity viackrát.
Predmetom rokovania bola najčastejšie
problematika okolo zariadenia Arkádia na
Dibrovovej ulici. V diskusii vystúpili obča−
nia p. Uherčík, p. Dunajčík, p. Dunajčíko−
vá, p. Brida, ktorí sa sťažovali na rušenie
nočného kľudu návštevníkmi tohto zaria−
denia. Do diskusie sa zapojil aj jeden so
spolumajiteľov zariadenia Arkádia p. Med−
ňanský.

Primátorka na záver diskusie uviedla,
že verí, že p. Medňanský urobí vo svojom
záujme všetko preto, aby eliminoval ne−
gatívne dopady na prevádzku jeho zaria−
denia. Pokiaľ dôjde k porušovaniu, nastú−
pia sankcie a obmedzenie času prevádz−
ky. Mesto urobí kroky, aby sa tam umiest−
nili obmedzujúce dopravné značenia.

MsZ zobralo na vedomie Správu z kon−
troly plnenia uznesení prijatých na XXI.
riadnom zasadnutí MsZ dňa 26.2.2009.

V ďalšej časti rokovania sa poslanci
zaoberali návrhmi na riešenie majetkových
záležitostí.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
− žiadosť spoločnosti Oberbank Lea−

sing s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava o
zriadenie vecného bremena z dôvodu ulo−
ženia vodovodnej, kanalizačnej a elektric−
kej prípojky pri čerpacej stanici na Mýtnej
ul. v Starej Turej,

− žiadosť pána Blahoslava Ilušáka, Sta−
rá Turá o odkúpenie pozemkov parc.
č. 187 – zast. plochy o výmere 23 m2 a
parc. č. 186/2 – zast. plochy o výmere
186 m2 za cenu 1000 euro,

− žiadosť pani Ľubice Belákovej, bytom
Trenčín o odkúpenie pozemku parc. č. 16847/
4 – zast. plocha o výmere 7 231 m2, ktorý je
súčasťou areálu domova sociálnych služieb
Domicile na Papradi, za účelom úpravy ih−
riska a prístavby objektu pre sociálne služ−
by, poslanci schválili odpredaj za 1euro,

− žiadosť pána Mgr. Karola Idesa, by−
tom Stará Turá o zrušenie uznesenia č. 9
– XXI/2009 zo dňa 26.02.2009, ktorým bol
schválený odpredaj spoluvlastníckeho po−
dielu z pozemku parc. č. 542/2,

− návrh majetkového oddelenia na
zmenu záložného práva v prospech Štát−
neho fondu rozvoja bývania z budovy Ob−
chodného domu na Ul. SNP 111 v Starej
Turej na bytový dom Ul. Mýtna 537,

− žiadosť pána Ing. Ľuboša Chudého,
bytom Stará Turá o zriadenie vecného bre−
mena na pozemku parc. č. 542/1 – zast.
plocha o celkovej výmere 3937 m2 z dô−
vodu uloženia inžinierskych sietí, prístu−
pových chodníkov a podpernej konštruk−
cie previsov na fasáde budovy,

− výsledky verejného ponukového ko−
nania na odkúpenie nehnuteľností – bu−
dovy súp. č. 155 nachádzajúcej sa na Ul.
Hurbanovej a pozemku parc. č. 53 – zast.
plocha o výmere 199 m2, ktoré bolo vypí−
sané do 31.3.2009, na základe predlože−
ných ponúk výberová komisia vybrala naj−
vyššiu cenovú ponuku, ktorú predložil
Ing. Vladimír Dúbrava.

MsZ vzalo na vedomie prehľad majet−
kového oddelenia na základe uznesenia
č. 21 – XX/2008 zo dňa 11.12.2008 pre−
hľad vlastníckych vzťahov v lokalitách Drá−
hy II. a Nad štadiónom.

Neboli schválené nasledovné žiados−
ti:

− žiadosť pána Jána Porubana, bytom
Stará Turá o odkúpenie pozemku parc. č.
4025/26 – ostatné plochy o výmere 165
m2,

− žiadosť pána Jána Martáka a manž.
Viery, Stará Turá o odkúpenie časti po−
zemku parc. č. 4481/2, ktorý nie je kniho−
vaný,

− Žiadosť pána Vladimíra Ravingera,
Bratislava o zámenu časti pozemku parc.
č. 1680/111 – trvalé trávne porasty o cel−
kovej výmere 854 m2 (diel 2) za časť po−
zemku parc. č. 1680/101 – trvalé trávne
porasty o celkovej výmere 9761 (diel 1,
3,).

V ďalšej časti rokovania MsZ vzalo
na vedomie stanovisko hlavnej kontro−
lórky k záverečenému účtu mesta ako i
správu nezávislej audítorky z overenia
ročnej účtovnej závierky a schválilo ce−
loročné hospodárenie mesta za rok 2008
bez výhrad. Taktiež poslanci vzali na
vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu
mesta Stará Turá za rok 2008 a jeho prí−
spevkových organizácií DK Javorina Sta−
rá Turá a Technických služieb mesta Sta−
rá Turá, informáciu o plnení hospodár−
skeho plánu za rok 2008 spoločností
Lesotur s.r.o., Technotur s.r.o., AQUA−
TUR s.r.o. a Mestský športový areál s.r.o.
za rok 2008.

Poslanci vzali na vedomie materiál In−
formácia z vykonaných kontrol v ZUŠ a
CVČ, schválili návrh na nového kronikára
mesta.

MsZ prijalo VZN č. 3/2009 – Nar. Šta−
tút Mestskej polície Stará Turá. MsZ vza−
lo na vedomie informácie o činnosti komi−
sií MsZ za obdobie rokov 2007 – 2008,
a to:

− komisie MsZ pre rozvoj
  podnikateľských aktivít,
− komisie ZPOZ,
− komisie pre financie, rozpočet
  a majetok mesta,
− komisie pre sociálne veci a bývanie,
− komisie pre nezlúčiteľnosť funkcií,
− komisie pre životné prostredie.
V záverečnej časti rokovania poslanci

schválili materiál Návrh na doplnenie ko−
misie pre školstvo a kultúru o nového čle−
na. Stal sa ním Mgr. Milan Trúsik, ktorý
bude v komisii zastupovať SOŠ Stará
Turá. Ďalej schválili Návrh na zabezpe−
čenie nákupu zametacieho vozidla pre
Technické služby mesta.

Záverečná časť rokovania patrila ná−
vrhom a otázkam poslancov.

Bc. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA



Staroturiansky spravodajca č. 6 − jún 2009 www.staratura.sk 3.

Všeobecne záväzné nariadenia
Mesta Stará Turá sú po schválení
Mestským zastupiteľstvom a po na−
dobudnutí účinnosti zverejňované na
úradnej tabuli a na webovej stránke
mesta, aby boli kedykoľvek prístupné
pre občanov. Tieto nariadenia, vydá−
vané vo veciach územnej samosprá−
vy, sú dokumenty právne záväzné v
územnom obvode mesta a bez−
prostredne sa dotýkajú života obča−
nov a svojím pôsobením ovplyvňujú
jeho kvalitu. Ide napr. o stanovenie
výšky mestských daní a poplatkov,
spôsob užívania verejných priestran−
stiev, podmienky chovu a držania
psov, užívanie komunikácií, ochranu
životného prostredia a pod.

Jedným z nariadení, ktoré nespor−
ne ovplyvňujú život v našom meste je
aj všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2009−Nar. o podmienkach usmerňo−
vania činností v oblasti obchodu a slu−
žieb na území mesta Stará Turá a o
zmene všeobecne záväzného naria−
denia, ktoré poslanci Mestského za−
stupiteľstva Stará Turá prijali na svo−
jom zasadaní dňa 23.4.2009 schvá−
lením uznesenia č. 23−XXII/2009 a
ktoré nadobudlo účinnosť dňa
8.5.2009.

Vplyv tohto nariadenia je evident−
ný nielen v oblasti usmerňovania pod−
mienok pre vykonávanie podnikateľ−
ských aktivít v oblasti obchodu a slu−
žieb v meste Stará Turá, ale nariade−
nie sa dotýka aj podmienok, v ktorých
ľudia žijú a bývajú, napr. ustanove−
niami o usmerňovaní podnikateľskej
činnosti v oblasti obchodu a služieb,
o podmienkach umiestňovania pre−
vádzkarní obchodu a služieb ale naj−
mä ustanoveniami, ktoré určujú nie−
len podmienky ale aj stanovujú čas
predaja a čas prevádzky služieb v
konkrétnych častiach územného ob−
vodu mesta, ktoré predstavujú jednot−
livé ulice mesta Stará Turá.

Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2009−Nar. je nové nariadenie , kto−
ré nahradilo dovtedy platné VZN č.
8/2006−Nar. o podmienkach usmerňo−
vania ekonomických činností v oblas−
ti obchodu a služieb na území mesta
Stará Turá (úplné znenie).

Ako dôvody vypracovania nového
všeobecne záväzného nariadenia pre
usmerňovanie činností v oblasti ob−
chodu a služieb, ktoré nahradilo do−
teraz platné VZN č. 8/2006−Nar. pred−
kladateľ návrhu nového nariadenia
uviedol nasledujúce skutočnosti:

− VZN 8/2006 bolo zastarané z po−
hľadu vývoja a zmien, ku ktorým do−
šlo v súvisiacich právnych predpisoch,
ktoré upravujú podmienky v oblasti ob−
chodu a služieb,

− VZN 8/2006 bolo príliš rozsiahle
a podrobné a obsahuje ustanovenia,
ktoré neboli v praktickom živote vôbec
využívané (napr. povinnosti podnika−
teľských subjektov pri ochrane spotre−
biteľa, reklama a propagácia, iné po−
vinnosti podnikateľských subjektov,
podomový predaj, ambulantný predaj,

regulačné opatrenia a pod.) a činili
používanie nariadenia ťažkopádnym,

− v súvislosti s podaniami občanov,
ktoré sa týkali rušivého pôsobenia a
dôsledkov prevádzky niektorých za−
riadení pohostinských a reštauračných
služieb na život obyvateľov mesta,
najmä obyvateľov Dibrovovej ulice, a
ktoré pretrvávali už dlhšiu dobu, vznik−
la potreba aktualizácie nariadenia naj−
mä v oblasti úpravy pravidiel času pre−
vádzky a podmienok prevádzkovania
prevádzkární pohostinských a rešta−
uračných služieb s cieľom eliminovať
tieto negatívne dôsledky na minimál−
nu možnú mieru. Jednalo sa predo−
všetkým o obťažovanie obyvateľov
hlukom z prevádzky diskoték v noč−
nom čase cez víkendové dni najmä
na Dibrovovej a Mýtnej ulici (vrátane
živých koncertov) a negatívne poznat−
ky z prípadov požívania alkoholických
nápojov mladými ľuďmi v súvislosti s
prevádzkou niektorých pohostinských
zariadení (najmä na Mýtnej ulici).

V návrhu nového nariadenia boli
zohľadnené a prevzaté aj skúsenosti
a poznatky Mestskej polície v Starej
Turej z minulého obdobia a výsledky
riešenia petičných podaní občanov v
minulom období, týkajúcich sa rušivé−
ho vplyvu týchto prevádzkární na ži−
vot občanov napr. na Ul. Kozmonau−
tov a na Družstevnej ulici uplatnené
už aj vo VZN č. 8/2006−Nar.

Princíp regulácie prevádzkového
času prevádzkární pohostinských a
reštauračných služieb (§ 7) v rámci
územných obvodov tvorených ulica−
mi rešpektuje ust. § 4 ods. 2, písm. i
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zria−
dení v znení nesk. predpisov, ktoré
hovorí, že obec pri výkone samosprá−
vy určuje nariadením pravidlá času
predaja v obchode, času prevádzky
služieb.

Prvý návrh VZN č. 2/2009−Nar. bol
predložený na rokovanie MsZ dňa
26.2.2009 – prerokovanie tohto návr−
hu VZN bolo stiahnuté z programu za−
sadania MsZ s tým, že bude predme−
tom rokovania Komisie MsZ pre roz−
voj podnikateľských aktivít za účasti
poslancov MsZ.

Na rokovaní komisie MsZ pre roz−
voj podnikateľských aktivít dňa
10.3.2009 za účasti poslancov MsZ,
boli v návrhu nariadenia prijaté zme−
ny, ktoré sú premietnuté vo VZN č.
2/2009−Nar. V rámci odporúčaných
zmien bolo komisiou okrem iného pod−
porené aj prijatie návrhu prevádzko−
vateľa penziónu Arkadia na zmenu
prevádzkového času pohostinských
zariadení na Dibrovovej ulici.

Veríme, že nová úprava podmie−
nok vykonávania činností v oblasti ob−
chodu a služieb v meste Stará Turá,
obsiahnutá vo všeobecne záväznom
nariadení č. 2/2009−Nar. prispeje zá−
sadným spôsobom k odstráneniu
problémov, ktoré mesto dlhodobo rie−
šilo vo vzťahu obyvateľov a podnika−
teľov v tejto oblasti.

Organizačné oddelenie MsÚ

Úprava prevádzkového času v obchode a službách
ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

pozemok parc. č. 443/1
na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej.

Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na od−
predaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu, ktorá sa nachádza na
Ul. Hlubockého v Starej Turej. Jedná sa o pozemok parc. č. 443/1–zast.
plochy o výmere 598 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidovaný na
liste vlastníctva č. 1.

Minimálna cenová ponuka je 66,40 euro/m2 (2 000,− Sk/m2)
Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
− identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko,

dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb
alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb

− súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely
zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará
Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení ne−
skorších predpisov,

− výpis z obchodného registra alebo iného registra (v prípade práv−
nických osôb) nie starší ako 3 mesiace,

− cenovú ponuku záujemcu (minimálne vo výške 66,40 euro/m2/2000,−
Sk/m2)

− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového ko−
nania.

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spia−
točnou adresou záujemcu a heslom

„Výstavba bytového domu Ul. Hlubockého − NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2,
916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 15.6.2009. Na ponuky doručené
po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.
UPOZORNENIE:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu

Mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje
právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
KD Topolecká súp. č. 2117 v Starej Turej.

 Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na od−
predaj nehnuteľnosť – objekt KD Topolecká nachádzajúci sa v miestnej
časti Topolecká č. 2117 v Starej Turej. Jedná sa o budovu súp. č. 2117
postavenú na pozemku parc. č. 8604/10, pozemok parc. č. 8604/10 –
zast. plocha o výmere 536 m2 a pozemok parc. č. 8604/9 – zast. plochy
o výmere 552 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidované na liste
vlastníctva č. 1.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
− identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko,

dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb
alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb

− súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely
zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará
Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení ne−
skorších predpisov,

− výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade práv−
nických osôb), nie starší ako 3 mesiace,

− cenovú ponuku a podnikateľský zámer,
− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového ko−

nania.
Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spia−

točnou adresou záujemcu a heslom
„KD Topolecká – NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2,
916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 15.6.2009. Na ponuky doručené
po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.
UPOZORNENIE:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu

Mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje
právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.
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Z činnosti majetkového oddelenia
Majetkové oddelenie zabezpečuje legalizáciu jestvujúceho

vodovodu v miestnej časti Papraď, ktorý bol zrealizovaný pred
cca 30 rokmi. Stavba vodovodu prechádza cez 240 pozemkov.
Majetkové oddelenie identifikovalo všetkých vlastníkov uvede−
ných pozemkov, z toho so 160 – timi vlastníkmi boli uzatvorené
zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne zmluvy o budú−
cej zmluve o zriadení vecného bremena (za mnohými vlastník−
mi bolo potrebné vycestovať do Bratislavy, Trnavy, Hlohovca,
Senice, Uherského Hradišta...). 16 pozemkov nie je knihova−
ných a tieto sú zo zákona majetkom SR – Správa slovenského
pozemkového fondu Bratislava. Okrem uvedeného sme zistili,
po preverení všetkých možností, že na uvedených pozemkoch
sa nachádza 54 neznámych vlastníkov. Na troch pozemkoch
prebieha dedičské konanie a nie je známe, kto sa stane ich
vlastníkom. Čo sa týka neknihovaných pozemkov a pozemkov
neznámych vlastníkov, požiadali sme o súhlas k vydaniu kolau−
dačného rozhodnutia Slovenský pozemkový fond Bratislava,
regionálny odbor Trenčín. K vydaniu súhlasného stanoviska
požadujú zriadenie odplatného vecného bremena podľa ust.
§ 151 písm. Občianskeho zákonníka na základe geometrické−
ho plánu a znaleckého posudku vyhotoveného pre tento účel.
V súčasnej dobe zabezpečujeme požadované doklady pre Slo−
venský pozemkový fond Bratislava. Legalizácia jestvujúceho
vodovodu sa robí z dôvodu, že až po jeho kolaudácii je možné
odovzdať ho do správy vodárenskej spoločnosti.

Od 1.1.2009 sme vypísali niekoľko verejných ponukových
konaní na odpredaj prebytočného a neupotrebiteľného majet−
ku. V súčasnej dobe mesto ponúka na odpredaj zo svojho
majetku bývalý Kultúrny dom v miestnej časti Topolecká, ktoré−
ho údržba a následná rekonštrukcia je pre mesto nerentabilná
a finančne náročná. Toto verejné ponukové konanie bolo viac−
krát neúspešné a neprihlásil sa žiaden záujemca. Úspešné bolo
verejné ponukové konanie na odpredaj výmenníkovej stanice
na Ul. Hurbanovej č. 155. Do verejného ponukového konania
sa prihlásili traja záujemcovia a vybraná bola ponuka s naj−
vyššou ponúkanou cenou.

Mesto súčasne ponúka na odpredaj pozemok na výstavbu
bytového domu na Ul. Hlubockého a to pozemok parc. č.
443/1 (pod bývalým internátom).

V tomto roku majetkové oddelenie zrealizovalo osem kúp−
nych zmlúv, jednu záložnú zmluvu, dve nájomné zmluvy, dve
zmluvy o zriadení vecného bremena, jednu zámennú zmluvu a
jednu zmluva o výpožičke. Od 01.01.2009 sme preverili 32 žia−
dostí o predĺženie nájmu v obecných bytoch. Všetkým žiadate−
ľom bolo vyhovené. Na základe žiadostí fyzických a právnických
osôb pravidelne predkladáme spracovaný materiál na prejedna−
nie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej.

Majetkové oddelenie MsÚ

V májovom čísle, na strane 3, v článku
Výstavba pokračuje, pisateľka Ing. Jana
Mináriková o. i. píše, že „...zabezpečuje−
me prípravu ďalších investičných akcií a to
najmä... Revitalizácia Centrálnej mestskej
zóny v Starej Turej“...

Neupieram dobrú snahu autorky príspev−
ku o informovanie nášho občianstva, ale v
tomto prípade o tak zásadnom (mnou tuše−
nom) zásahu do centrálnej časti mesta pred−
sa mohla uviesť i viac. Z týchto dôvodov,
keď mi chýba podrobnejší opis riešenia a
nechcem, aby nebolo azda neskoro, vychá−
dzam zatiaľ z domnienky, z tušeného rieše−
nia. Podľa môjho úsudku by takto naznače−
ná prestavba vyvolala radikálny zásah, naj−
mä do dopravy v našom meste v smere
osi, ktorú tvorí v strede mesta tok potoka a
mala by veľmi závažný, ak nie i katastrofál−
ny dopad pre rovnobežné okrajové obytné
zóny, cez ktoré vedú jediné dve náhradné
cesty, v prípade výpadku ul. SNP. Predpo−
kladám, že zámer revitalizantov je utvoriť
pešiu zónu v smere Dom kulúry Javorina –
Rímskokatolický kostol a azda nie zrušiť aj
priebežnosť ešte aj ľavobrežnej ul. SNP pre
dopravu!? Kam ale s ňou? Na ul. M. R. Šte−
fánika, či na ul. J. M. Hurbana? Asi na obe!
Toto prípadné riešenie považujem za viac,
ako katastrofický scenár a jeho dôsledky
nechcem si ani domýšľať. Pre krátkosť len
dva fakty: čo s úzkou Štefánikovou ulicou a
načo sa budoval kruhový objazd pred hote−
lom Lipa, keď by mal slúžiť iba ako križovat−
ka tvaru „T“.

Myšlienka prepojenia plochy parku a
plochy pred Rímskokatolickým kostolom je
správna. Budú na seba ešte viac prizerať
dva symboly, dve z katedrál ducha na Sta−
rej Turej. Stačí ak sa odstránia architekto−
nické bariéry, ktoré doteraz opticky robia
delenie týchto plôch a pod. a ak sa cez

cestu vybuduje dostatočne nadimenzova−
ný bezbariérový prechod pre peších riade−
ný svetlami. Možno by bola žiadúca, ak
nie i potrebná, konzultácia s architektom!
A hlavne, aby prestavbe nepadol za obeť
žiadny strom! To by mohlo byť všetko! Za
ušetrené peniaze by sme mali čím skôr vy−
budovať pamätník – sochu, v (čiastočne)
nadživotnej veľkosti, nedávno zosnulému
Ing. Miroslavovi Nerádovi, za jeho nespo−
chybniteľné celoživotné zásluhy o budova−
nie tohto mesta a okolia! Mohla by byť situ−
ovaná na zatrávnenom svahu medzi ná−
mestím a činžiakom č. 366 s čelom k prie−
myslovému areálu Chirana.

Využívam túto príležitosť a prihováram
sa za vybudovanie pamätníka i našim bryn−
dziarom, ktorí dali Slovensku a svetu bryn−
dzu! Mohol by byť situovaný pred Mest−
ským úradom. Bolo by to oveľa dôstojnej−
šie, ako doterajší zámer pre osadenie iba
pamätnej tabule. Poučme sa z histórie, keď
Kristína Royová sa rozhodla vybudovať
Domov bielych hláv v dobe najväčšej hos−
podárskej krízy začiatkom tridsiatych rokov
minulého storočia. Pomohla si korunový−
mi zbierkami. A dielo dokončila. I my v tom−
to prípade konajme podobne, i keď pamät−
ník bryndziarom vybudujeme o niečo ne−
skôr, ako prípadnú pamätnú tabulu. Splň−
me si tak tento veľký dlh voči vlastnej his−
tórii. Pre Starú Turú akoby naši bryndziar−
ski priekopníci doteraz ani nejestvovali!
Vieme si aj vôbec niečo a niekoho vážiť?

Pozn.: Pre vylúčenie ťažkej dopravy
stredom mesta (hlavne z Poľnohospodár−
skeho družstva Stará Turá), bolo by žia−
dúce súčasne, ako náhradu, vyriešiť pre−
jazd pre akúkoľvek ťažkú techniku, optima−
lizovaním cestného napojenia ulíc Druž−
stevná a Hurbanova pri Mestskom úrade!

Gustáv Rumánek

Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny

Osemnásty pred nami...
Ani sa to nezdá − náš jarmok sa stáva dospelým! Po osemnástykrát mesto ožije

jarmočným ruchom, prípravy sú v plnom prúde a počet prihlásených predajcov ku
dňu písania tohto príspevku − takmer 3 týždne pred podujatím − napovedá, že ich
bude aspoň na úrovni minulého roka! Počasie sa „vybavuje“ a veríme, že sa vybaví
a teda vydarí. K tomu ostatnému, veríme, prispejete vy, staroturania. Dbajte, prosím,
na pokyny usporiadateľov už pred jarmokom, prispejete tak k dobrej organizácii,
prispejete k tomu, aby sme sa tu dobre cítili my domáci i hostia, ktorí do nášho mesta
počas jarmoku zavítajú. Opäť sme sa vrátili k pôvodnému dvojdňovému jar−
moku, opäť vás požiadame o uvoľnenie určených parkovacích plôch, zastáv−
ka SAD pri OD bude preložená od štvrtka 11.6. od 17.00 h do soboty, 13.6. do
22.00 h pri Dome kultúry Javorina na Ul. gen. Štefánika.

Na námestí si oddýchnete pri kultúrnom programe, v priestore tržnice ochutnáte
rôzne špeciality. Veríme, aj pričinením každého z vás prežijeme v pohode a bez
mimoriadnych udalostí dva jarmočné dni.

Kultúrny program na Námestí slobody:
Piatok 12. júna:

15.00 h Spevácke súbory ZUŠ, DĽH Malý Turanček
16.00 h DH Ladčanka
17.30 h DH Bodovanka
19.00 h Bukasový masív

Sobota 13. júna:
11.00 h DH Dubovanka
12.30 h ĽH Turanček
14.30 h DH Nadličanka
16.00 h Country band Neznámi
17.30 h Fanki rap Dharma i.n.c.

Za organizačný výbor Ján Mikláš, riaditeľ jarmoku

Ešte upozornenie pre voľby poslancov do EÚ
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v kto−

rého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť
voličský preukaz. Volič, alebo ním splnomocnená osoba môže
požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní  (od
7.5.2009 od 7.00 hod.), najneskôr však dva dni predo dňom
volieb v úradných hodinách obce (do 3.6.2009 do 16.00 hod.)

MsÚ − správ. odd.

Mesto má kronikárku!
Po dlhšom čase sa podarilo „natrafiť“ na tú správnu osobu−

na výzvu v Staroturianskom spravodajcovi reagovala p. Petra
Benianová a prejavila záujem vykonávať funkciu kronikárky
nášho mesta. Po bližšom oboznámení sa s úlohou, či poslaním
kronikárky jej žiadosť kladne posúdilo MsZ a na svojom zasad−
nutí 23. apríla 2009 ju menovalo do funkcie kronikárky mesta
Stará Turá. P. Benianová je staroturanka, bývajúca vo Vaďov−
ciach, t. č. na MD. Na druhý deň po svojom menovaní absolvo−
vala školenie kronikárov a navyše s podobným druhom činnos−
ti má už skúsenosti z predchádzajúceho zamestnania. Veríme,
že sa jej bude v tejto práci, vykonávanej na dohodu dariť, želá−
me jej veľa úspechov!

Ján Mikláš, kancelária primátorky mesta
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HAIKU
Bokom rozpory
pred chrámami poriadkov
prežitia rodu

NA�E TRVALKY
Ivan Hargaš (27.11.1922 Dolné Srnie − 30.6.2004 Stará

Turá), pedagóg, historik. Manželka Ľudmila, rod. Roháčková.
Absolvoval Štátnu slovenskú učiteľskú akadémiu v Bratislave.
Učil na východnom Slovensku, v rodisku, v Lubine U Kľačkov.
Od r.1954 pôsobí na Starej Turej ako učiťeľ a riaditeľ 1.ZŠ.
Neskôr bol inšpektor. Za výborné pedagogické výsledky obdr−
žal viacero vyznamenaní. Zveladil Mestské múzeum. Uplynulo
5 rokov od jeho úmrtia.

Alwína Hesse (13.6.1879 Sliezsko − 15.3.1952 Stará Turá),
staroturianská diakonisa nemeckej národnosti, vrchná sestra−
liečiteľka v nemocničke Modrého kríža. Do Starej Turej prišla
pomôcť Kristíne Royovej. Bola veľmi skromná, obetavá a dob−
rá, všetkým nezištne pomáhala uzdravovať telo i ducha. Jej
pohreb sprevádzalo zvonenie evanjelických a katolíckých zvo−
nov. Od jej narodenia uplynulo 130 rokov.

Juraj Chorvát (24.4.1862 Dolné Srnie − 13.6.1934 Dolné
Zárečie), hudobník, učiteľ, syn Juraja Chorváta a Zuzany, rod.
Trksákovej. Študoval na Gymnáziu v Martine, Trenčíne, Přero−
ve, Učiteľský ústav v Modre. Pôsobil na viacero miestach. Po
skončení Prvej svetovej vojny prišiel na Starú Turú a tu začal
skladať svoju Veľkú partitúru. Pôsobil i v Hrušovom. Kompono−
val hlavne chrámovú hudbu. Od jeho úmrtia je už 75 rokov.

Ján Poláček (19.4.1911 Dolné Srnie – 18.6.2004 Stará
Turá), pedagóg, osvetový pracovník. Manželka Paula, rod. Vik−
toryová, deti Viera, Jarmila, Ján a Miroslav. Základné vzdelanie
získal v rodisku, maturoval na gymnáziu v Novom Meste
n. Váhom a absolvoval Učiteľský ústav v Modre. Učil na viacero
školách, od r.1938 Stará Turá – Paprad, kde bol všestranne
aktívny. Tento mesiac uplynulo 5 rokov od jeho úmrtia.

August Roy (18.1.1822 Lazy pod Makytou − 16.6.1884 Stará
Turá), evanjelický farár, národovec, manželka Františka, rod.
Holuby. Mali päť detí: Máriu, Kristínu, Boženu, Jaroslava a Ľud−
milu. Študoval o. i. v Bratislave a v Halle (Nemecko). Od r.1847
bol farárom v Starej Turej, cirkev a obec sa vzmáhali, boli stre−
diskom vlastencov. Veľa budoval. Prínos A. Roya nebol dote−
raz docenený! Od jeho úmrtia je tomu 125 rokov.

Spracoval Gustáv Rumánek

Je to naozaj tak? Patrí cintorín, ktorý je
označovaný aj ako „katolícky,“ medzi po−
kojné miesto posledného odpočinku zosnu−
lých? Pokojné miesto určite nie!

Bývam v Starej Turej už viac ako 20
rokov a chtiac−nechtiac nedá mi, nevšim−
núť si správanie niektorých našich obča−
nov. Žiaľ, toto ich správanie má ďaleko od
slušného správania, aké si iste cintorín –
miesto posledného odpočinku zosnulých,
zaslúži. Niektorí naši spoluobčania si totiž
„pomýlili“ cintorín s miestom určeným pre
cyklistov, motoristov a miestom na pre−
chádzky so psami. Bez akýchkoľvek výči−
tiek svedomia nechajú svojich štvornohých
miláčikov vyšpiniť sa medzi hroby, na hro−
by − jednoducho tam, kde sa ich pes práve
zastaví. Pre pozostalých je to veľmi zraňu−
júce a bolestné. Uvedomujú si títo naši
občania ako je pozostalým, keď prídu na
hroby svojich blízkych a musia ich čistiť od
psích výkalov? Sotva. Týmto ľuďom ešte
asi nikto nezomrel a nevedia, aké to je. Je
to z ich strany hlboká neúcta voči zomre−
lým i pozostalým. Neuvedomujú si, že svo−
jim správaním dávajú príklad svojim deťom
a nie len im, ale všetkým, ktorí ich tam vi−
dia. I tu často platí: „Keď môže sused, pre−
čo by som nemohol aj ja?“

Ďalšou veľmi negatívnou skutočnosťou,
ktorú môžeme na našich oboch cintorínoch
vidieť, je vandalizmus. Vandalizmus je veľ−
kým problémom, proti ktorému je ťažké
bojovať, môžeme byť však nápomocní, ak
si budeme viac všímať, aké osoby sa na
cintoríne pohybujú. Z ich správania môže−
me často vidieť, že neprišli za účelom náv−
števy hrobu pozostalých.

Nebolo to inak ani v druhom májovom
týždni, kedy vandali na katolíckom cintorí−
ne poškodili náhrobné kamene na hroboch
rumunských vojakov, ktorí zahynuli pri oslo−
bodzovaní nášho mesta. Nezastavili sa a
vo svojom vyčíňaní pokračovali ďalej. Úpl−
ne zničili sochu Panny Márie, ktorá bola
umiestnená v lurdskej jaskyni, ktorá sa
nachádza na cintoríne v hornej časti za
kaplnkou. Keďže socha bola v minulosti
niekoľko krát poškodená vandalmi, bola
pred ňou umiestnená mreža, ktorá bola
zamknutá. Ani mreža však nezastavila van−
dalov pred ich zámerom a sochu neochrá−
nila.

Čo k tomu všetkému dodať na záver?
Nestretla som sa v žiadnom inom meste s
takým správaním ako tu v Starej Turej.
Väčšinou je všade umiestnený zákaz vo−
denia psov do cintorína, ktorý sa aj dodr−
žuje. Dodržuje sa aj zákaz jazdy na bicyk−
loch a iných dopravných prostriedkoch v
areáli cintorína. I v našom meste tento zá−
kaz platí. Pre tých, ktorí to nevedia: Zákaz
chráni nás, našich blízkych, majetok,...
zákaz je na to, aby sa dodržiaval.

Vandalizmus je žiaľ aj v iných mestách,
v našom meste môžeme proti nemu bojo−

vať vlastným príkladom a väčšou pozornos−
ťou, vnímavosťou na veci a ľudí okolo seba.
Svojou ľahostajnosťou a „strkaním hlavy do
piesku“ dávame priestor práve tým, na kto−
rých som chcela v tomto článku upozorniť.

Svojim postojom k problému a príkla−
dom môžeme začať už dnes. Čo zaseje−
me, to budeme žať.                  Jarmila L.

Cintorín � pokojné miesto posledného
odpočinku zosnulých...?

DEŇ MATIEK
Akéže to oči máš, mamička moja?
Z nich sa na mňa usmieva
dobrota tvoja.                                                 J. Domasta

Svoju vďaku mame vyjadrili 10. mája žiaci ZŠ, ZUŠ,
MŠ. Uvili kyticu z piesní, scénok, tancov, básní, aby po−
tešili svoje mamičky, babičky, aby im vyjadrili svoj veľký
obdiv za ich nehu a nevyčerpateľnú zásobu lásky.

Mamy, vy viete osušiť slzy cez telefón, poslať objatie
poštou a máte zázračné lepidlo, ktoré dá dokopy rozbité
veci – znelo sálou vyznanie detí.

V programe vystúpilo 120 účinkujúcich. Spevom po−
tešil Lukáš Trautenberger, slovom sprevádzali Lucka
Liptáková a Tomáško Pavlík.

Program pripravili p.uč. ZŠ Kovárová, Ambrušová,
ZUŠ reprezentovali p.uč.Petrovičová a Rakúsová, MŠ
p. učiteľky Hučková a Gašparíková. Réžiu mali p. učiteľ−
ky Šulová a Kovárová.

Poďakovanie patrí aj riaditeľke Domu kultúry Javori−
na p.Zigovej, ktorá zabezpečila deťom sladkú odmenu,
Majovi Raisovi a jeho kamarátom, ktorí sa postarali o
technickú stránku kultúrneho programu.

Program detí a príhovor primátorky mesta p. Ing. Ha−
linárovej určite potešil všetky mamičky.

Mgr. Katarína Kovárová, ZŠ Stará Turá

LES-PRÍRODA-ZÁHRADA
Vážení občania, priatelia lesa a prírody, srdečne vás pozývame do našej novej

predajne LES−PRÍRODA−ZÁHRADA umiestnenú v budove spoločnosti Lesotur s.r.o.,
Ul. SNP 72/36, Stará Turá. Ponúkame široký sortiment lesníckych a poľovníckych
potrieb špičkovej kvality od zahraničných a slovenských výrobcov. Tešíme sa na
vašu návštevu.                                                                 Ing. Ivan Durec, riaditeľ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pílčické potreby: pílčický oblek, prilba, štít...
Náradie: sekery, káľačky, mačety, rýle, záhradné nožnice...
Lesnícke potreby: značkovacie spreje, značkovacie štítky, priemerky, meracie prístroje...
Lesnícke a poľovn. oblečenie: vetrovky, nohavice, košele, mikiny, termo prádlo...
Pracovné oblečenie: vesty, bundy, montérkové súpravy a pod.
Pre deti: puzzle, motor. píla (maketa), detské pušky...
Pracovná, turistická obuv.
Kontakt: LES, PRÍRODA,ZÁHRADA, SNP 72/36, 916 01 Stará Turá
Tel/fax/: 032/776 30 99, mobil: 0907 754 230, e−mail:predajna@lesotur.sk
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Novinky zo Z�
Mesiac máj nám všetkým spríjemnil život dvoma predĺženými

víkendami, čo ocenili nielen deti, ale aj dospelí. Aj keď je pravda,
že dva neodučené piatky nám chýbajú. V škole totiž už cítime, že
sa pomaly blíži koncoročná klasifikácia. Popri preberaní nového
učiva začína koncoročné opakovanie, ktoré so sebou prináša čas−
tejšie preverovanie vedomostí.

Na druhej strane je mesiac máj mesiacom výletov a na tie sa
väčšina detí teší. Okrem týchto bežných činností sme aj v tomto
mesiaci pripravili niekoľko mimoriadnych akcií.

Dňa 5.5. sme si rozhlasovou reláciou pripomenuli veľkého člo−
veka, Slováka, ktorý patrí medzi legendy nášho národa –
M.R.Štefánika.

Keďže druhá májová nedeľa je tradične Dňom matiek a na tento
deň pripravujú naše deti pre všetky ženy nášho mesta kultúrny program
ako vďaku za všetko, čo robia, aké sú, za ich lásku a oddanosť. Aby
sa im v nedeľu lepšie vystupovalo, predviedli tento program žiakom I.
stupňa ZŠ formou verejnej generálky.

Dňa 8.5. oslavujeme deň víťazstva nad fašizmom. Je to síce
štátny sviatok, ale takmer stovka našich žiakov a ich rodičov sa ho
rozhodlo prežiť na turistickej akcii, ktorú voláme Pátrači. Počas
krásnej prechádzky jarnou prírodou deti plnili zaujímavé úlohy. Na
konci nášho pátrania čakalo vyhodnotenie a opekačka.

Od 10.5. do 29.5. sa konali zasadnutia predmetových komisií a
metodických združení. Pani učiteľky a páni učitelia na nich hodnotili
plnenie úloh, ktoré si stanovili na začiatku školského roka 2008/2009.

Dňa 18.5. zahrali členovia divadelného krúžku Štvorlístok diva−
delnú hru, ktorú napísala Mgr. Monika Ambrušová. Volala sa Dob−
rodružstvo mravca Eda. Bolo to veselé predstavenie, ktoré sa di−
vákom veľmi páčilo. Malí herci podali výborné výkony, kulisy boli
tiež veľmi pekné. Tance žiačok ZUŠ oživili hru a podčiarkli zážitok
z nej.

Dňa 18.5. sme boli spoluorganizátormi oficiálneho otvorenia
mestského viacúčelového ihriska pri budove ZŠ na Hurbanovej
ulici, na ktorom sa zúčastnil aj pán premiér Róbert Fico spolu s
niektorými členmi vlády a poslancami NR SR. Za to, že sme mohli
naozaj veľmi dobre splniť svoju úlohu, ďakujeme aj spolupráci s
hotelovou akadémiou. Pani profesorky a študenti tejto školy nám
veľmi pomohli pri príprave a realizácii recepcie. Ďakujeme tiež ma−
nažmentu hotela Lipa za požičanie dekorácie a samozrejme
všetkým zainteresovaným zamestnancom školy.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Divadlo po anglicky
Anglický jazyk opäť znel v dňoch 20. – 21.4.2009 v Aule Uni−

verzity Konštantína Filozofa na festivale žiakov ZŠ a SŠ v Nitre.
Téma tohtoročného festivalu bola „Divadlom k dialógu medzi kul−
túrami“. Našu školu reprezentovalo 35 žiakov, ktorí sa predstavili
dvoma vystúpeniami. Mladší žiaci príbehom zo Safari parku, v kto−
rom sa zvieratká dohadovali o tom, kto je na svete najdôležitejší.
Nakoniec prišli k poznaniu, že najdôležitejšie je priateľstvo a spo−
lupráca. Starší žiaci predviedli parodickú verziu známej rozprávky
O troch prasiatkach. Príbeh bol upravený tak, aby vyjadroval inter−
kultúrnu komunikáciu a rozvíjal interkultúrne povedomie. Na záver
žiaci spoločne zaspievali pieseň Paula Mc Cartneyho „Ebony and
Ivory“ o rasovej rovnoprávnosti a priateľstve.

Festival mal svoju porotu, ktorá spomedzi 12 vystúpení vyhlási−
la tie najlepšie podľa niekoľkých kritérií. Naši žiaci získali ocenenie
„Najlepšie kolektívne vystúpenie“.

V tomto roku žiaci reprezentovali naše mesto ešte na jednom
festivale.

V dňoch 23. – 24.4.2009 sa v Žiline konal 10. Divadelný festival
v anglickom jazyku pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci
7. , 8. a 9. ročníkov si pripravili známu hru Oscara Wilda „ Strašidlo
Contervilské“. Hoci festival bol nesúťažnou prehliadkou s 12 vystú−
peniami, každá skupina dostala písomné hodnotenie. Žiaci pred−
viedli takmer profesionálny výkon, ktorý ocenila aj porota.

Festival v anglickom jazyku bol výbornou príležitosťou pre žia−
kov precvičiť si anglický jazyk v priateľskom prostredí a zároveň sa
zabaviť na predstaveniach iných skupín.

Chceli by sme poďakovať Nadácii Život so sídlom v Starej Turej
za poskytnutie finančného príspevku, ktorý bol využitý na dopravu
do Nitry, ako aj Združeniu rodičov ZŠ za poskytnutie finančných
prostriedkov na cestu do Žiliny. Taktiež ďakujeme všetkým zúčast−
neným žiakom za usilovnú prípravu, zodpovedný prístup a vzornú
reprezentáciu našej školy a mesta.

PhDr. Ľ. Bajjaniová a Mgr. M. Čierniková, učiteľky AJ

Uplynul rok od doby, keď nám Nadá−
cia pre deti Slovenska v rámci programu
Hodina deťom schválila projekt na obno−
vu Jedle bielej v našich lesoch. Od prvej
myšlienky až po zasadenie posledného

stromčeka sme úzko spolupracovali s
pracovníkmi Lesoturu s.r.o. Keďže už
nejaký ten piatok chodíme k bunkru do
Vetešovho jarku, tip na „náš“ les nebolo
ťažké uhádnuť. Tu sme v priebehu roka
sústredili väčšinu svojich aktivít. Začali
sme na jeseň sadením prvých 400 strom−
čekov, ktoré nám pomohli sadiť účastníci

turistického pochodu Pamätníkmi Bielych
Karpát. Neskôr sme sa zúčastnili niekoľ−
kých vychádzok, kde sme napr. označo−
vali stromy, určené na ťažbu, selektovali
sme mladé náletové semenáčiky, ktoré

sa samé vysiali a teraz potre−
bujú pomoc, aby vyrástli. Pomá−
hali sme pri odhadzovaní halu−
ziny po ťažbe, ale najviac sme
sa všetci tešili na vtáčie búdky.
Rozvešali sme ich v „našom“
lese desať a radi by sme pokra−
čovali. Na jar sme vysadili ďal−
ších 400 stromčekov a teraz sa
začíname o ne starať. Vďaka
projektu sme nakúpili mladé
stromčeky, sekery, motyky, ko−
sáky a rebrík. Všetci sa tešíme
na to, až naše stromčeky bude−
me vidieť rásť. Budeme chodiť

sledovať vtáčie búdky, kto sa nám v nich
zahniezdil a samozrejme radi budeme po−
kračovať v úspešnej spolupráci s Lesotu−
rom. Tento projekt bol iba štartovacím za−
čiatkom prospešných aktivít našej orga−
nizácie pre prírodu. Už teraz máme veľa
nových nápadov, určite niektoré z nich v
budúcnosti ešte zrealizujeme.
Peter Ištoňa, Detská organizácia Fénix

Máme svoj les

V dňoch 16. – 18. apríla 2009 sa v
Nitre konala celoslovenská výstava stred−
ných škôl „MLADÝ TVORCA 2009“, kto−
rej sa zúčastnilo 85 škôl, z toho 11 škôl z
Trenčianskeho kraja.

SOŠ Stará Turá úspešne reprezen−
tovala nielen seba, ale aj mesto Stará
Turá a Trenčiansky samosprávny kraj, čo
ocenilo diplomom Ministerstvo hospodár−
stva SR. V expozícii školy boli propagač−
né materiály o možnostiach štúdia v na−
šej škole a úspešné súťažné práce žia−
kov z rôznych súťaží. Tieto exponáty pre−
zentovali ich autori – študenti SOŠ.

Výrobok „Pomocné riadenie vzducho−
vej dráhy“ Pavla Ostrovského, študenta
4.B triedy odboru elektrotechni−
ka, bol ocenený v súťaži TOP
výrobok výstavy.

Zaujal aj NF zosilňovač s
modulmi SPV 100 Lukáša Au−
gustu (4.B), ktorý jeho funkčnosť
dokumentoval svojím gitarovým
koncertom.

Odborníci – strojári oceňovali
kompletnú drevenú šachovnicu
i s figúrkami, ktorú navrhli a vy−
robili na školských CNC sústru−

hoch SUF 16 CNC a frézovačkách FC
16 CNC Ľubomír Kúdela a Lukáš Rehák
(4.M – mechanik nastavovač).

Pozornosť najmä najmladších náv−
števníkov upútali Ondrej Jelenovič (4.A)
a Peter Doupnik (1.P) svojimi modelmi
počítačom riadeného Lega.

Okrem uvedených žiakov prezentovali
svoje práce aj študenti Martin Chudý (4.B)
a Peter Malák (4.B).

Expozícii SOŠ Stará Turá udelil pred−
seda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH
„CENU PREDSEDU TRENČIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za najlep−
šiu expozíciu strednej školy trenčianske−
ho kraja“.                     Mgr. Milan Trúsik

MLADÝ TVORCA 2009
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Narodil sa chlapček Janko,
v okamihu – domapánko.
Zamrnčal či zaplakal
a akoby tým povel dal:
stávaj celá rodina,
vaša služba začína.

Dudulku chcem, papať, piť!
Musíte ma obriadiť!
Noste ma a čičíkajte!
Kde ste všetci? Ponáhľajte!

Zatancujte, ako písknem,
lebo do vás kopnem, stisnem.
Keď nedáte to, čo chcem,
nahnevám sa, rozplačem.

A rodina v dobrej mysli
skáče, plní, čo si zmyslí
synček, malý zlatúšik,
premilený pampúšik.

Rodičia zlosť tolerujú
a všetkým vôkol vysvetľujú:
veď je ešte maličký.
Pozrite, tie ručičky.

A dni letia, ide čas,
Jankovi podrástol vlas
a je z neho chlapec rúči.
Najbližších však stále mučí.

Všetko smie a nič nemusí.
Každý, kto len trochu skúsi
oponovať, poradiť,
hneď ho ide malý biť.

V obchode si dupol smelo
a takmer si rozbil čelo,
keď sa hádzal po zemi,
že chce nanuk mrazený.

A to by ste neriekli:
v škôlke, v škole odmietli
jeho truci, nálady
a v správaní závady.

Vraj sa niekde stala chyba,
vraj Jankovi niečo chýba,
vraj nech skúsi poradňu
lebo liečbu nákladnú.

No rodičia lamentujú:
Janíčkovi ubližujú.
Veď je ešte malý tak.
On sa chce len takto hrať!

To, čo všetko mu dnes dáme,
o synka sa postaráme,
isto sa nám vyplatí.
Raz nám všetko oplatí.

A zas išli dni a roky
a Jankove nadnároky
išli smerom dohora
(nebola tam závora).

Rodičia už nestačili
plniť všetko, čo si milý
Janko opäť vymyslel
− hocijaký nezmysel.

Konflikty len riešili
a problémy lepili,
čo Janíčko vyrobil,
keď sa flákal, neučil.

V každom vrecku cigaretky,
mobily a drahé tretky,
tetovanie musel mať
a tiež drogy vyskúšať.

Na Janka sa sťažovali
všetci, čo s ním kontakt mali.
Drzí bol a chcel sa biť,
nevedel sa pomestiť
do kože, čo malá bola.
Všetko stále dookola.

A rodičia lamentujú:
Janíčkovi ubližujú.
Veď je ešte mladý tak,
má právo sa zabávať.

Pri jednej z tých zábav však
musel nastať asi skrat,
Janko mame facku dal,
keď pýtal a – nedostal.

Čo sa stalo? Kde je vina?
Rodina len ruky spína.
Kde sa chyba mohla stať?
Kde vinníka pohľadať?

Janko mal vždy, čo len chcel,
zaslúžiť si nemusel,
rodičia mu všetko dali.
Čo je to, čo zanedbali?

Kde je to, čo čakali,
keď do Janka vkladali
nádeje a úspory,
bez vďaky a pokory.

Príbeh stále napreduje,
no moje pero protestuje.
Nechce ďalej pokročiť
a smutný príbeh dokončiť.

Nechám koniec otvorený,
vašim mysliam nastavený.
Skúste sami dopísať,
aký by to malo mať
KONIEC!

Len si všetci pamätajme:
ozaj deťom všetko dajme,
len ich treba naučiť,
čo si musia zaslúžiť.

Že pre život nestačí,
ruku svoju natrčiť
a hovoriť: dávajte,
okolo mňa skackajte.

Pokiaľ deti neučíme,
do ničoho nenútime,
všetko za nich riešime,
verte, že zle robíme.

Věra Tepličková

Sú našim najväčším pokladom...
Sú našim najväčším pokladom. Dali by sme im všetko,

čo im na očiach vidíme. Ale ...

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili v mesiacoch apríl – máj 2009

! CVČ v tomto roku usporiadalo ku Dňu Zeme pre deti a mládež súťaž v tvorbe
počítačových prezentácií o ochrane životného prostredia v Starej Turej a okolí pod ná−
zvom A takto si tu žijeme. Prezentácia výsledných prác prebehla 22.4.2009 v CVČ Stará
Turá. Víťazmi sa stali Filip Kovár a Janka Mádrová z 9.E.

! V piatok 24.4.2009 prebehli v CVČ dlho očakávané preteky detí ZŠ na koliesko−
vých korčuliach a kolobežkách. Húf detí vyzbrojených chráničmi a prilbami sa pokúsil
zdolať všetky nástrahy a prekážky, ktoré sme im na trase vymysleli a snažili sa získať čo
najlepší čas. Víťazmi sa stali Filip Bajjani, ktorý bol so svojou novučičkou kolobežkou
najšikovnejším jazdcom a Marcel Bobocký z 3. C, ktorý dokázal najlepšie zručnosti na
kolieskových korčuliach.

Škoda len, že si p. Nemcová z Mediny odmietla i na slušné požiadanie nášho pra−
covníka Miša preparkovať svoje auto z chodníka . Trasa mohla byť dlhšia, zaujímavejšia
a hlavne pre deti bezpečnejšia.

! V piatok 24.4. a v stredu 29.4. u nás absolvovali všetky triedy 3. ročníka ZŠ
(takmer 100 detí) výukový program pod názvom Aké je naše telo, kde si deti preverili
svoje prírodovedné znalosti v zábavných súťažiach a hrách. A verte, rozprávalo sa o
všeličom: o hmotnosti, predkolení, sluchu, pažeráku i svalovej hmote. Ani by ste neverili,
čo taký tretiak musí o ľudskom telo vedieť.

! Stredy 6. a 13.5. sme vyhradili pre 9. ročník. Deviataci u nás absolvovali výukový
program DROGY A ZÁVISLOSTI. V rámci prevenčného programu zhliadli i videofilm
Výťah do neba.

! V mesiaci máj sme vyhlásili súťaž ku Dňu rodiny – Rodokmeň mojej rodiny. Na
všetkých rodokmeňoch, ktoré sa k nám dostali bola vidieť aktívna spolupráca detí, rodi−
čov a starých rodičov, čo bolo aj hlavným cieľom súťaže. Rodokmene boli plné rokov,
zaujímavých informácií, a nádherných starých fotografií – isto pokladom každej rodiny.
Zo všetkých dýchala rodinná súdržnosť a akýsi pocit spolupatričnosti. Odmenené boli
rodokmene:

− rodiny Patrice Tomisovej (siahal až do r. 1760)
− rodiny Martina Medňanského (siahal do r. 1802)
− rodiny Renátky Galbavej (siahal do r. 1897)
Ďakujeme za účasť a blahoželáme. K cenám i nádherným rodinám.
! V piatok 15.5. sme v areáli CVČ pripravili pre deti zo školského klubu štafetové

súťaže. Zúčastnilo sa ich takmer 50 prváčikov, ktorí si vyskúšali zručnosti z rôznych
športových disciplín: z futbalu, z hokeja, z basketbalu a zo stolného tenisu. Za aktívnu
účasť patrí vďaka i p. vychovávateľkám Bokorovej a Milatovej.

Čo pripravujeme na mesiace jún – júl 2009
! V piatok 5.6. o 9.00 h sa na staroturianskom štadióne otvoria tradičné Podjavorin−

ské ľahkoatletické hry mládeže 2009. Počas 4 hodín si najlepší atléti zo 7 základných
škôl porovnajú svoje sily v 8 disciplínach a zabojujú o najlepšie umiestnenie svoje a
svojich škôl. Príďte sa pozrieť a povzbudiť mladých staroturianskych atlétov.

! CVČ Stará Turá už dnes pripravuje pre deti a mládež programy na leto 2009.
1. – 3.7.2009 − Dni otvorených dverí
(dvojhodinové aktivity pre deti do 12 rokov) – podrobný program bude uvedený od

15. júna na plagátoch a webových stránkach CVČ.
6. – 10. 2009 – Prímestský tábor
− tábor je pomocou pre rodičov, ktorí nemajú kam dať svoje deti počas svojich pra−

covných povinností a je určený pre deti do 12 rokov.
Rámcový program:
8.00 – 9.00 h príchod detí
9.00 – 11.00 h dopoludňajší program
11.00 – 12.30 h obed (deti sa budú stravovať v jednej zo starotur. reštaurácií)
13.00 – 15.00 h popoludňajší program
15.00 – 15.30 h odchod detí domov
Poplatok: 25,− eur/týždeň
V poplatku sú zahrnuté: poistenie, strava (desiata a obed), pitný režim, materiál na

aktivity, ceny do súťaží, prípadne cestovné, vstupné.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v CVČ najneskôr do 19.6.2009.
Tábor sa uskutoční v prípade minimálneho počtu záujemcov: 15.
13. − 17.7.2009 –Minimum pre táborových inštruktorov a pre mladých záujem−

cov o prácu s deťmi vo voľnom čase
− zábavný kurz v rozsahu 20 hodín (4 hodiny/deň) s programom, ktorý zahŕňa:
teoretickú prípravu a praktický výcvik záujemcov, základy bezpečnosti pri práci s

deťmi, základy prvej pomoci, zásobník hier a súťaží
Kurz prebieha v dopoludňajších hodinách.
Kurzovné: 10 eur/týždeň (v cene sú zahrnuté: materiál na aktivity, pitný režim)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v CVČ najneskôr do 19.6.2009.
Kurz sa uskutoční v prípade minimálneho počtu účastníkov: 15.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa mô�u prihlási� na sekretariáte DK Javorina
è.tel.: 032/7763366               www.dkjavorina.sk e-mail: dkstaratura@zoznam.sk

Program kina Javorina na jún 2009

Streda 3. júna 19.00 h
ANGLICKÉ JAHODY

ČR/SR Osudový príbeh generácií, ktorých sen o slobode a obyčajnom šťast−
nom živote bol práve v jednu augustovú noc násilne zničený... Hrajú: Ivan
Lupták, Viktor Preis, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Nela Boudová a iní
Vstupné: 2 euro /60,25 Sk 114 min. MP od 12 rokov

Streda 10. júna 19.00 h
NEBO, PEKLO, ZEM

SR/ ČR Hra na lásku a erotiku, na nedostupnosť a zodpovednosť, na
matku a milenku. Hrajú : Zuzana Kanócz, Bronislaw Wroclawski, Lukáš
Latinák, Jiří Korn a iní.
Vstupné: 2 euro /60,25 Sk 95 min. MP od 15 rokov

Streda 17. júna 19.00 hod.
KURIÉR

3 USA. Pravidlá hry sa menia okrem jedného. Neprekonateľný Jason
Stathan sa vracia v úlohe najrýchlejšieho a najspoľahlivejšieho kuriéra
Franka Martina, ktorý doručí všetko a nepýta sa na nič.
Vstupné: 2 euro /60,25 Sk 104 min. MP od 12 rokov

Streda 24. júna 19.00 hod.
NEDOD�ANÝ SĽUB

ČR/SR Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu prežiť dal sľub,
ktorý chcel splniť. Hrajú: Ondřej Vetchý, Samo Spišák, Marián Slovák,
Ivan Romančík, Dušan Kaprálik, Roman Luknár, Filip Renč, Juraj Nvota.
Vstupné: 2 euro /60,25 Sk 124 min. MP od 12 rokov

5. júna 2009 o 19,00 hodine predstavenie Radošinského naivného diva−
dla: STVORENIE SVETA. Vstupné: 6,80 euro a 7,30 euro

PRIPRAVUJEME NA JÚL:
Dňa 19. júla 2009 – autobusový zájazd do ZOO v Lešnej. Poplatok za

dopravu: 7,50 euro 225,90 Sk
22. júla 2009 o 19.00 hodine vo veľkej sále DK Javorina koncert obľúbe−

ných spevákov Evy a Vaška.

Rumánková, E.M.: Za tajomstvom
pečatí. Historely zo Starej Turej II.
(Voľné pokračovanie knihy Zakvitli lipy
pod Drahami)
Rumánek, G. Zdvihnutá minca.
(Zbierka básní).
Tieto publikácie sme dostali darom od
autorov, za čo im srdečne ďakujeme.
BELETRIA
Weissová, Gabina: Diagnóza F 50.
skutočný príbeh bulimičky liečenej na
psychiatrii: otvorená spoveď ženy,
ktorá sa takmer vyhladovala na smrť.
Lucká, Táňa: Alkoholičky
Baloghová Mary: Hriechy lásky
Kleypasová, Lisa: Jarná vášeň
Phillipsová, Susan Elizabeth: Iba
moje dieťa
Šimulčíková, Jana: Jed nášho milo−
vania

POÉZIA
Rúfus, Milan: Ako stopy v snehu.
DETEKTÍVKY
Larsson, Stieg: Millennium 1. Muži,
ktorí nenávidia ženy
Larsson, Stieg: Millennium 2. Diev−
ča, ktoré sa hralo s ohňom
Beckett, Simon: Chémia smrti

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Dierschke, V.: Aký je to vták? Nový
sprievodca prírodou.
DETSKÁ LITERATÚRA
Funkeová, Cornelia: Atramentové srd−
ce
Paolini, Christopher: Brisingr 3.
Owen, James A.: Hľadanie Červené−
ho draka
Oldfieldová, Jenny: Čierny blesk a iné
dobrodružné príbehy o koňoch

OZNAM − Od 1.6. − 31.8.2009 bude knižnica otvorená v pondelok, stredu
a piatok od 12.00 − 18.00 hod. V utorok a štvrtok bude zatvorená.

Kultúrny dom Papraď, Neffe s.r.o. a Crazy shop
pozývajú priaznivcov country na Country deň Papraď, ktorý sa uskutoční v
sobotu 27. júna 2009 od 14,00 hodiny pri kultúrnom dome Papraď. Pre
deti je pripravený zábavný program s rôznymi súťažami. O 19,00 hodine
začína v kultúrnom dome country zábava so skupinou Pltníci. Počas celé−
ho programu vám ponúkame bohaté občerstvenie.

VARIANT, NIE VARIANTA
Na pomenovanie odchýlnej podo−

by niečoho, obmeneného znenia,
obmeneného spracovania niečoho
často používame z latinčiny prevzaté
slovo variant, ktoré je mužského rodu.
Niekedy môžeme toto slovo počuť aj
v podobe varianta, teda ako podstat−
né meno ženského rodu. V spisov−
nej slovenčine je však správna po−
doba mužského rodu variant, teda
druhý variant, bez variantu, predložiť
ďalší variant, prísť s novým variantom,
dva varianty, bez prijateľných varian−
tov, vyskytuje sa v dvoch variantoch,
zaoberať sa ďalšími variantmi.

ZADARMO A ZDARMA
Nezriedka čítame oznamy typu

vstup zdarma, občerstvenie zdarma,
inzercia zdarma, predplatné získate
zdarma, čím sa chce povedať, že za
vstup, za občerstvenie, za inzerciu,
za predplatné nič nezaplatíme. Prí−
slovka zdarma sa v našich jazykových
príručkách hodnotí ako prostriedok
administratívneho štýlu. Nezabúdaj−

me na to, že okrem nej máme na
vyjadrenie uvedeného významu spi−
sovný neutrálny prostriedok, ktorým
je príslovka zadarmo. Preto môžeme
aj povedať: vstup je zadarmo, občer−
stvenie je zadarmo, inzercia je zadar−
mo, predplatné získate zadarmo.

VZHĽADOM NA TO, NIE
VZHĽADOM K TOMU

V rečovej praxi sa pomerne často
používa predložkový výraz vzhľadom
na, ktorým sa vyjadruje zreteľ a ktorý
sa spája s akuzatívom, teda vzhľa−
dom na niečo, napr. vzhľadom na
dosiahnuté výsledky, vzhľadom na
zvýšený počet ochorení, vzhľadom na
svoj vek. Popri väzbe s predložkou
na s akuzatívom sa stretáme aj s väz−
bou s predložkou k s datívom, napr.
vzhľadom k tomu, vzhľadom ku sku−
točnosti. V spisovnej slovenčine je
však správna iba väzba s predložkou
na s akuzatívom, teda vzhľadom na
to, vzhľadom na skutočnosť.

Zdroj: Dr. Matej Považaj, Sloven−
čina na slovíčko             Vybral −áš−

Niečo zo slovenčiny

Stará Turá je dáma, ktorej patrí
kompliment. Týmito slovami vzdáva
poklonu nášmu mestu Gusto Rumá−
nek vo svojej najnovšej básnickej
zbierke v bibliografickom vydaní. Zbier−
ka sa nazýva Zdvihnutá minca. Že
Starej Turej takýto kompliment právom
patrí, dokazuje aj nová knižka E. M.
Rumánkovej Za tajomstvom pečatí. Sú
to historely zo Starej Turej II.

Obe tieto diela našich literárne čin−
ných spoluobčanov manželov Rumán−
kových boli dňa 18. máj 2009 vyslané
do sveta čitateľov a pokrstené – nuž
čím iným v takom krásnom slnečnom
májovom dni – ako lupienkami červe−
nej pivónie. Krstnou mamou im bola
primátorka Ing. Anna Halinárová. Au−
torom zaželala veľa tvorivých síl a veľa
inšpirácií do ďalšej práce. A krsteným
knižkám priala čo najviac vnímavých
čitateľov, ktorí sa budú cez prítomnosť
dostávať k minulosti Starej Turej. A tá

je naozaj zaujímavá a bohatá. Po kniž−
ke Za tajomstvom pečatí by mali siah−
nuť najmä mladí ľudia, lebo ktosi múd−
ry povedal, že kto nepozná svoju mi−
nulosť, nezaslúži si budúcnosť. Knižka
je voľným pokračovaním predchádza−
júcich historel, ktoré vyšli pred piatimi
rokmi pod názvom Zakvitli lipy pod Dra−
hami. Ukážka z obidvoch diel veľmi pre−
cítene čítala pani M. Adamusová.

Prezentácia literárnych prác man−
želov Rumánkovcov sa konala dňa 18.
mája 2009 v kaviarni Kultúrneho domu
Javorina za prítomnosti vyše 90 hostí.
Medzi nimi boli napr. senior M. Kubík
s manželkou, pán farár R. Vařák, pri−

mátorka Ing. Halinárová, exprimátor
Ing. Ján Kišš, primátorka Brezovej p.
Bradlom Anna Denková a rodáci žijú−
ci mimo Starej turej: MVDr. L. Novo−
mestský, Ing. Vladimír Bibze a M. Ne−
mec.

Réžiu prezentácie mala riaditeľka
DK Javorina p. Zuzana Zigová. O hu−
dobné oživenie sa postarali pedagó−
govia a žiačky Základne umeleckej
školy v Starej Turej. P. učiteľka B. Mi−
chalcová s doprovodom dievčat za−
spievala pieseň, ktorej text i melódiu
zložila pani Rumánková.

Autori kníh dostali okrem množ−
stva kvetov aj niekoľko hudobných
darčekov. Dr. L. Novomestský zo
Serede zahral a zaspieval dve pies−
ne. Bol to biblický žalm a znárodne−
ná pieseň Hojže, Bože...

Spevák a skladateľ Pavel Pav−
lech z dychovej hudby Vlčovanka im
venoval vlastnú pieseň Za Kálnicu

tri doliny...
Koncertná klaviristka Oľga Ko−

vačičová z Brezovej pod Bradlom
zahrala skladbu od nórskeho skla−
dateľa E. H. Griega Na poctu jari a
Darinka Fajnorová, bývalá kolegy−
ňa E. Rumánkovej vo svojom vy−
stúpení zhodnotila, a to veľmi klad−
ne, poviedky z knižky Za tajom−
stvom pečatí.

Podľa nej sa autorka rovnakou
mierou venuje evanjelikom, katolí−
kom, cirkvi bratskej, inteligencii i ľu−
dom jednoduchým, Slovákom, Če−
chom i Rómom.

Takéto pestré zloženie obyvateľstva
mala Stará Turá kedysi a takéto oby−
vateľstvo žije v našom meste i dnes a
treba povedať, že žije v zhode a v po−
koji a za to „tej dáme patrí kompliment“.

Prezentované knižky: E. M. Ru−
mánková: Za tajomstvom pečatí a G.
Rumánek: Zdvihnutá minca, si môže−
te zakúpiť v predajni kníh u p. Jurču v
Dome služieb Stará Turá, a v Infoture
( budova OD BILLA )

Prezentácia
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Smútočná spomienka
Dňa 3.5.2009 uplynulo 10 rokov čo nás na−
vždy opustila naša mama, stará mama
Božena KLIMÁČKOVÁ
16.6. uplynú tri roky čo nás opustil náš otec,
starý otec
Ján KLIMÁČEK
S láskou spomínajú synovia s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 6.5.2009 je rok čo nás opustila naša drahá mamička a
sestra
Oľga BIELČIKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

So smútkom v srdci dcéry a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 6.6.2009 si pripomenieme 27 rokov čo
nás predišiel do večnosti náš otec a dedko
Ambrź TRUHLÍK
a 25.5.2009 uplynulo sedem rokov od smrti
našej mamy, babičky a prababičky
Márie TRUHLÍKOVEJ

S túžbou na stretnutie vo večnosti
spomína dcéra Anna a syn Anton s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 15.6.2009 uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá mama, babička a prababička
Anna WALLOVÁ z Jazvín

S láskou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Dňa 18. júna 2009 uplynie 5 rokov od chvíle keď nás navždy
opustil, náš drahý otec, deduško a pradeduško
Ján POLÁČEK z Paprade

S láskou a vďakou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami i ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 7.6.2009 uplynie 12 rokov čo nás predišiel do večnosti
náš otec, dedko a pradedko
Ján GORČÍK

S láskou na neho spomína dcéra Veronika s rodinou
a syn Anton s rodinou

Smútočné spomienky
Dňa 8.5.2009 uplynul rok čo nás navždy
opustila mama, svokra a babička
Alžbeta ADAMIŠOVÁ

Zároveň si spomíname aj na svojich rodičov
Štefana a Annu KLIMÁČKOVÝCH a ses−
tru Kristínu.

S úctou a láskou si spomínajú dcéra,
sestra, brat a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 6.6.2009 uplynú smutné dva roky čo nás navždy opus−
tila naša drahá mamička, babička a prababička
Jarmila VRBOVÁ

S láskou spomína dcéra Ema
a syn Laco s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 25.5.2009 uplynulo 1. výročie čo nás navždy opustil,
manžel, otec a dedo
Ján SLÁVIK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku

S láskou spomína manželka,
syn, vnuk a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Pred rokom nás opustil náš syn
Peter NEMEC
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme

Rodičia a brat Miroslav s manželkou

Smútočná spomienka
Dňa 27. júna 2009 uplynú dva roky, čo nás navždy opustila
milovaná manželka, matka a stará matka
Zuzana MICHALCOVÁ z Černochovho vrchu

S láskou spomínajú manžel a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli roz−
lúčiť s manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Jaromírom URBANČÍKOM
ktorý nás navždy opustil 14.5.2009 vo veku 75 rokov. Ďakuje−
me pánovi farárovi a pracovníkom domu smútku za dôstojnú
rozlúčku, rodine a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Na�i jubilanti

Matričné okienko
NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA

Hana Horáková, Emma Šulejová, Ema Valenčíková, Martina Volárová,
Marcus Šebek

UZATVORILI MANŽELSTVO
Tibor Šimko z Beckova a Ivana Pileková zo Starej Turej
Radovan Hučko zo Starej Turej a Lenka Maláriková zo Starej Turej
Rudolf Kotlár z Moravian nad Váhom a Pavlína Danihelová zo St. Turej
Ján Švehla zo Starej Turej a Erika Rojková zo Starej Turej
Jaroslav Žuffa z Liptovského Mikuláša a Anna Sláviková zo Starej Turej
Dušan Vojtek zo Starej Turej a Janka Klimeková zo Starej Turej
Marek Štefík zo Starej Turej a Bc. Jana Kubíková zo Starej Turej
Mojmír Bača zo Starej Turej a Anna Pagáčová z Trenčianskej Teplej
Jan Šmíd z Prahy a MUDr. Martina Gešková z Nového Mesta nad Váhom
Ján Stískal zo Starej Turej a Eva Garajová zo Žiliny
Peter Sedlík zo Šúroviec a Katarína Naďová zo Starej Turej
Ing. Peter Puzlík z Nitry a Mgr. Lenka Koprivňanská z Bratislavy
 ROZLÚČILI SME SA

Ján Kucek, Jindřich Racek, Emília Pašková, Michal Urbančík, Bohumír
Hrevuš, Jaromír Urbančík, Michal Bača

v mesiaci jún 2009
70.r. − Katarína KRIVAČKOVÁ, Gustav PRIBIŠ, Mikuláš ZAVILLA, Janka

MAGULOVÁ, Viliam POPLUHÁR, Pavel POTFAJ,
Božena KÝŠKOVÁ, Pavol HOLOTA

75.r. − Zdenka STRAKOVÁ, Helena ŠIMNOVÁ
80.r. − Anton VALLO
81.r. − Anna HARUŠŤÁKOVÁ
82.r. − Anna FRNOVÁ
83.r. − Zuzana BIELČIKOVÁ, Emília MEDŇANSKÁ, Anna SAMEKOVÁ
84.r. − Ľudmila KLIMÁČKOVÁ
87.r. − Anna KOVÁROVÁ 88.r. − Helena SADLOŇOVÁ
89.r. − Anna MOLCOVÁ 92.r. − Pavlína LAŠÁKOVÁ

Smútočná spomienka
Dňa 7. júna 2009 uplynie rok čo nás navždy opustila drahá
manželka, mama a stará mama
Božena CHVOSTEKOVÁ

S láskou spomínajú manžel
a dcéry Soňa a Sláva s rodinami
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Samozrejme, aj ja som v meštian−
ke ukončil základnú školu. Chodil som
tu do II.A triedy „strednej školy zmie−
šanej“ (v prvom polroku som mal tried−
nu pani učiteľku Martu Blažkovú, v
druhom pani učiteľku Jolanu Gavoro−
vú, ktorá sa pred mojou mamou pre−
slávila výrokom, že „všetky vaše deti
sú dobré, len Peter je zlý!“), a po ne−
zmyselnej reforme do 8.A triedy
„osemročnej strednej školy“, kde nám
bola triednou dobrácka pani učiteľka
Anna Jurenčeková. Učiteľský zbor, ale
ani verejnosť neprijala riaditeľa Karola
Gavoru (prišiel z Pezinka, ale pochá−
dzal z Brezovej pod Bradlom) s nad−
šením, lebo vystriedal obľúbeného a
násilne odstráneného Jána Machajdí−
ka. Ja na Gavorovu obhajobu chcem
povedať toľko, že bol výborný dejepi−
sár a pre tento predmet ma získal na−
trvalo. Z ďalších pedagógov si pamä−
tám na Emíliu Ježovú, Oľgu Slezáč−
kovú, Milana Slávika s manželkou,
Hermínu Zatkalíkovú, Annu Slezáčko−
vú (pôvodom z Brezovej pod Bradlom),
švagrinu bývalého riaditeľa Lichardu−
sa. Mal som s ňou dobré vzťahy až do
jej smrti. Bola aktívnou členkou Spo−
ločnosti M.R.Štefánika, ktorej som bol
trinásť rokov predsedom. Je zaujíma−
vé, že zo spomínaných triednych ko−
lektívov a učiteľov nemám žiadnu fo−
tografiu, a tak si už ťažšie spomínam
na viacerých spolužiakov. Iba na fot−
ke z konfirmácie, na ktorej som ako
ôsmak, si ich oživujem, ale len evan−
jelikov z rodiska a kopaníc.

Pamätník osloboditeľov mi pripo−
mína nielen posledné okamihy vojny,
ale celé to dramatické obdobie, kedy
sme sa počas leteckých poplachov
ukrývali v pivnici otcovej dielne, ale−
bo v jame na zemiaky u Chudíkov.
Nad Starou Turou prelietavali roje
amerických lietadiel a potom sa opäť
vracali na svoju základňu v Talian−
sku. Jedna z bômb bola spustená aj
na Micherovu fabriku, prerobenú na
zbrojovku, ale nezasiahla ju. Kryt sme
vyhľadávali aj pri ústupe Nemcov, kto−

rých konvoje s odvlákaným dobytkom
ostreľovali z lietadiel Rusi. Keď po−
slední nepriatelia opustili naše mesto,
vyhodili do povetria železničný most
na Papradi. Silná detonácia otriasla
aj naším domom a na okne popras−
kali sklenené tabuľky. Na 8. apríl
1945, deň oslobodenia nášho mes−
ta, si pamätám veľmi živo. Pred na−
šou bránou, na moste i pred meštian−
kou bolo množstvo ľudí. Všetci sa te−
šili z ukončenia vojny, zatiaľ aspoň u
nás. Vojaci Červenej armády (väčši−
nou so šikmými očami) a Rumuni,
ktorých čakal ešte mesiac ťažkých
bojov, oddychovali pri svojich vozoch,
kŕmili kone, živo diskutovali s našimi
ľuďmi. My chalani sme pobehovali od
jednej skupiny k druhej, obdivovali
sme zbrane a liezli na autá. Veľký
obdiv v nás vyvolal asi štrnásťročný
červenoarmejec. Cez prsia mal pre−
vesený bubnový samopal, na rukách
viacero hodiniek a nosil sa na koni.
Bol zjavne namyslený a s nami sop−
liakmi sa nechcel baviť. Ja som však
od staršieho vojaka, kaukazského
Čerkesa, dostal „lodičku“ (čiapku) a
pýšil som sa s ňou ešte dlho po voj−
ne. Dával som si ju na hlavu pri hrách
„na Rusov a Nemcov“, pochodoval
som s dreveným samopalom a na
vlastné slová som spieval melódiu
pochodu osloboditeľov, ktorú si pa−
mätám dodnes. Raz sme takto s Du−
šanom Prachárom na chotári obce
privítali katolíkov, vracajúcich sa z
púte do Šaštína. Otcov remeň mal
potom vážnu robotu... Prvý deň slo−
body sa mohol pre mňa skončiť aj
zranením. Vtedy sme ešte nemali
vodovod a babička išla s vedrom po
vodu do spoločnej studne pred brá−
nou. Ja som sa k nej pridal, ako že
jej „pomôžem“ s nosením, čo bol len
dôvod ako sa po zavolaní domov opäť
dostať na ulicu. Keď sme sa vracali a
ja som sa držal kýbľa z druhej strany,
vystrelili Rusi svetlicu, z ktorej sa od−
trhol kus kovu a po lete dlhým oblú−
kom padol okolo našich hláv do ne−

senej vody! Tá silne zasyčala, zohria−
la sa, ale hluchá stará mama to zba−
dala až po mojom upozornení. Do−
behol aj nejaký vojak uistiť sa, či sa
nám niečo nestalo. Mali sme šťastie...

Pomník, na ktorý v týchto súvis−
lostiach myslím, stojí ma námestí Slo−
body. Dnes je to voľný priestor, ale tu
kedysi stála štátna ľudová škola, kde
ma v 1. triede učila nadmerne nároč−
ná pani učiteľka Elena Kýšková a v
druhej triede prísny riaditeľ Štefan
Jančí (pochádzal z brezovských ko−
paníc). V jednej z tried učila aj moja
teta Anička Uhlíková. Dvor bol roz−
siahly, v strede s veľkou lipou a bol z
neho vchod do bývalej židovskej sy−
nagógy. Vedľa, oproti kamennému
mostu, stál hostinec Štefana Úradníč−
ka. Keď som hrával za Spartak Stará
Turá futbal, podávali nám tam spo−
ločné večere. Horný susedný dvor
patril Hlubockým − kachliarom, tragic−
ky postihnutým smrťou učiteľa Stani−
slava a jeho švagra Ondreja Chorvá−
ta, za pomoc americkému letcovi Kir−
chhoffovi (skutočnosť, či boli zradení
a navedení na stopu gestapu, alebo
išlo o rutinnú akciu, doteraz nikto ve−
rejne nepotvrdil, rodina však bola pre−
svedčená o udavačovi! ).

O výstavbu budovy súčasného
mestského úradu sa cez vojnu po−
starala stavebná firma Závodný z
Trenčína (postavili aj Letné kúpalis−
ko Javorina a ľudovú školu v Hrnčia−
rovom). Až počas pobytu na Brezo−
vej pod Bradlom som poznal aj dvoch
jej pracovníkov, spolumajiteľa Štefa−
na Závodného, brata Jána − tvorcu
prvého slovenského filmu Jánošík v
USA a Jána Kostelného, ktorý ešte

žije. Mestský úrad stojí na mieste, kde
bol predtým tzv. regál − bývalý pivo−
var. Úradovať sa v ňom začalo až po
vojne. V začiatkoch „budovania so−
cializmu“ som tam často chodieval do
kancelárie pani Slezákovej, ktorá bola
hlavnou účtovníčkou komunálnych
služieb. Otec, ako vedúci stolárskej
dielne, posielal ma k nej s rôznymi
úradnými papiermi. Naposledy som
bol v tejto dnes už upravenej klasic−
kej stavbe pred dvoma rokmi, a to pri
príležitosti stých narodenín pani Mi−
loslavy Rozsypalovej. Blahoželal som
jej za „štefánikovcov“, ktorí ju pova−
žujú za svojho čestného člena. Obrad,
ktorý pripravil mestský úrad, ma veľ−
mi milo prekvapil.

Stredoveký stĺp hanby − pranier, má
vyše tristo rokov a odborníci ho ozna−
čili ako neskororenesančný. V mojich
predstavách korešponduje skôr s týž−
dennými štvrtkovými trhmi (jarmokmi),
kedy sme mávali feriálny deň v ľudo−
vej škole. Okolo praniera sa rozklada−
li šiatre predavačov s najrôznejším
tovarom, o železné zábradlie potoka
bol priviazaný dobytok. Nechýbal sa−
mozrejme drevený domáci riad, za kto−
rý nás okolie pokrstilo na „vareškárov“.
Ja som si za nasporené haliere naj−
radšej kúpil nejakú maškrtu.

Dom štátnej správy som doteraz
nenavštívil, lebo som nemal dôvod.
Moderná budova je situovaná na
mieste bývalej policajnej stanice.
Oproti doteraz stojí neobývaný bunov−
sko−uhlíkovský dom s dvorom. Tam
sa narodil môj otec i jeho štyria ge−
nerační predkovia. Posledne ho uží−
vala rodina po Ondrejovi Uhlíkovi, kto−
rý bol bratancom môjho starého otca.

Koniec

PETER UHLÍK
Spomienky inšpirované vedutou mesta Stará Turá a venované jej autorke Elene Rumánkovej (2003) − 3. pokračovanie

Kto by ho nepoznal − pri svojom stavbárskom re−
mesle zostal až do svojich posledných chvíľ, či síl. Okrem
tehličiek, ktorý si každý z nás prikladá do stavby, ktorej
hovoríme život, Jaromír Urbančík, náš rodák a lokálpat−
riot, ich tisíce položil aj do stavieb v našom meste.
A k tomu tony asfaltu a betónu do komunikácií, križova−
tiek, mostov...

Prešiel viacerými pracovnými miestami v komunál−
nych službách, cestných stavbách i bývalých drobných

prevádzkárňach mesta, takmer vždy to bolo v úlohe toho zodpovedného za
konkrétnu činnosť, dielo, stavbu. Vyrástlo ich nemálo − niektoré už vplyvom
času i objektívnou zmenou doslúžili, ale tá absolútna väčšina stojí, slúži a
ešte dlho slúžiť bude. Veď Dom kultúry Javorina Stará Turá a ďalšie objekty
v meste− požiarna zbrojnica, dom smútku, dom služieb, objekty v areáli
Chirany a býv. tehelne sú neprehliadnuteľné. Pracoval na komunikáciách v
našom meste v smere na Vaďovce, Myjavu (včítane stavby hrádze Dubníka
II) Topoleckú, Drgoňovu dolinu, prekrytie potoka, pretekajúceho centrom
mesta... A ešte pod mnohými inými dielami je podpísaný svojou rukou,
umom, prácou. Vždy hľadal a nachádzal aj riešenia zložitých vecí, ktoré sa
stali zložitými až pri realizácii... Vždy bol ochotný, pohotový „starý praktik“.

Všetci raz odídeme a zanecháme stopu. Stopa Jaroslava Urbančíka je
neprehliadnuteľná a zaslúži si obdiv, úctu a uznanie aj od nášho mesta...
Česť jeho pamiatke!                                                                          J.M.

Dielo zostáva... Jazda historického vlaku
V rámci projektu osláv 80. výročia otvorenia železnice Veselí nad Mo−

ravou− Nové Mesto nad Váhom sa prvé jazdy historického vlaku s parnou
lokomotívou uskutočnia počas folklórnych slávností na Myjave. Keďže na
moravskej strane je momentálne výluka kvôli poškodeniu traťového pod−
ložia, vlak pôjde z Nového Mesta nad Váhom po Vrbovce a späť. Tento
vlak bude suplovať normálne vlakové spojenie bežne zabezpečované mo−
torovými rušňami 810 alebo 811 a odveziete sa v ňom za normálny ces−
tovný lístok podľa platnej tarify ZSSK. Kapacita vlaku bude 280 miest,
ZSSK vydá k týmto jazdám mimoriadny cestovný poriadok, ktorý by mal
vyzerať asi takto:

Piatok 19.6.2009
odchod – Nové Mesto nad Váhom 17.36 h, príchod – Myjava 18.50 h.
Sobota 19.6.2009
odchod – Myjava 00.15 h, príchod – Nové Mesto nad Váhom 1.30 h.
Sobota 20.6.2009
odchod – Nové Mesto nad Váhom 13.03 h, príchod – Vrbovce 14.30 h.
Sobota 20.6.2009
odchod – Vrbovce 15.33 h, príchod – Nové Mesto nad Váhom – 17.00 h.
Nedeľa 21.6.2009
odchod – Nové Mesto nad Váhom 13.03 h, príchod – Vrbovce 14.30 h.
Nedeľa 21.6.2009
odchod – Vrbovce 15.33 h, príchod – Nové Mesto nad Váhom 17.00 h.

J.M.
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Keďže sa našli doplňujúce dokla−
dy a fakty, prinášame nový pohľad
na dejiny ľudových družstevných spo−
riteľní v obci.

V Starej Turej na Hurbanovej ulici
stojí starý historický dom − prvá bu−
dova postavená z pevného materiá−
lu priamo v obci. Postavilo ju čachtic−
ké hradné panstvo na začiatku
18. storočia, keď sa začala krajina bu−
dovať po skončení vojnových pohrôm
17. storočia. V tomto viacúčelovom
dvojpodlažnom dome v roku 1715
bola zriadená pobočka novomestské−
ho colného úradu. Keď z rozhodnu−
tia snemu v roku 1714 bola Stará Turá
povinná ubytovať a stravovať vojakov,
v roku 1757 v čase sedemročnej voj−
ny (Rakúsko − Prusko) v dome bola
kvartírovaná stotina vojakov. V rokoch
1772 až 1773 tu bola zriadená vo−
jenská nemocnica a rokoch 1773 až
1775 aj kasáreň s počtom 65 voja−
kov a 145 koní. Táto situácia si vy−
žiadala veľké výdavky pre obec, kto−
rá v roku 1772 odkúpila budovu (aj
hospodárske objekty) od čachtické−
ho panstva a prestavala ju na obec−
né úradovne. Tretí raz bol dom vyu−
žitý ako kasáreň, keď tu oddychova−
la časť ruskej armády pod vedením
kniežaťa Konštantína po bitke pri Slav−
kove u Brna v decembri 1805. Ko−

nečne v roku 1889 obnovený histo−
rický dom sa dočkal mierového vyu−
žitia, keď v ňom našla sídlo prvá spo−
riteľňa v Starej Turej Pomocná po−
kladnica.

Pomocné pokladnice a Vzájom−
né pokladnice − ľudové peňažné ústa−
vy (banky) sa zakladajú na Sloven−
sku v druhej polovici 19. storočia. Tie−
to myšlienky prenikajú aj do Starej Tu−
rej, kde hlavnou obživou obyvateľov
bolo roľníctvo, ale rozširuje sa aj po−
domový obchod a domáca výroba
dreveného riadu. Rozvíjal sa aj ob−
chod s bryndzou, ktorého základy
položili rodiny Vagačová a Molecová
v 18. storočí na strednom Slovensku.
Obchodníci, remeselníci i roľníci čas−
to potrebovali väčšiu sumu peňazí na
podnikanie. Požičiavali si medzi se−
bou alebo od bohatších obchodníkov,
čo sa im neveľmi vyplácalo pre vyso−
ké úroky. Preto začali rozmýšľať o
založení svojpomocného peňažného
ústavu. A tak z iniciatívy správy obce,
cirkevných a kultúrnych predstavite−
ľov v priebehu šesťdesiatich rokov v
Starej Turej boli založené tri peňaž−
né ústavy na družstevnom princípe.

Prvou bola Pomocná pokladnica,
ktorú dňa 5.3.1871 založil sobotišt−
ský rodák, uvedomelý Slovák, dobrý
národohospodár, rímsko−katolícky

kňaz pôsobiaci v tom čase v Starej
Turej, Andrej Pullmann (1843 − 1930).
Pomocná pokladnica v Starej Turej
prijala stanovy Pomocnej pokladnice
v Skalici. Na ustanovujúcom zhromaž−
dení bola zvolená správa v tomto zlo−
žení: Augustín Roy (1822−1884) −
predseda, Andrej Pullmann − pod−
predseda, Juraj Ježo − pokladník,
František Otto Matzenauer − kontro−
lór, Jozef Valovič − zapisovateľ. Cie−
ľom spolku bolo povzbudzovať oby−
vateľov k sporivosti, vzájomne si na−
pomáhať v remeslách v obchode, pri−
jímať vklady a poskytovať pôžičky.
Trvanie spolku sa určilo predbežne
na desať rokov, počas ktorých členo−
via mali vložiť vklad 60 zlatých. Za−
kladajúcimi členmi boli aj Ambróz Kli−
máček, Michal Klimáček, Andrej Gal−
bavý, Ján Ježo, Martin Molec, Ján
Roháček, Juraj Vallo. Keďže pôvod−
ne bola založená na desať rokov a
každých 10 rokov Valné zhromažde−
nie predĺžilo jej činnosť o ďalších de−
sať rokov, dôležitý bol dátum 12. 4.
1931, kedy vo firemnom registri bola
zapísaná ako spoločnosť s trvaním
neobmedzeným. Pomocná pokladni−
ca mala okrúhlu pečiatku so sloven−

Z histórie peňa�ných ústavov v Starej Turej

Tak sa volá zaujímavý projekt,
ktorý sa zrodil medzi klubmi palič−
kovanej čipky v Liptovskom Mikulá−
ši a Žiline a pracovníkmi Národo−
pisného múzea v Liptovskom Hrád−
ku. Jeho cieľom je zaujímavou for−
mou zmapovať súčasnú paličkova−
nú čipku ako živý dôkaz jej existen−
cie aj v súčasnosti a popri tom pro−
pagovať činnosti klubov paličkova−
nej čipky, tejto nevídanej krásy ume−
nia nielen umu, očí a rúk, ale aj srd−
ca... „Štafeta“ palič−
kovanej čipky sa za−
čala 10. 8. 2008 v
Múzeu Liptovskej de−
diny v Pribiline, kde
si ju postupne pre−
vzali čipkárky zo Žili−
ny a postupne pre−
chádzala Novou
Dubnicou, Trenčí−
nom, Pobedímom a
teraz sa nachádza u
nás, v Starej Turej. V
skutočnosti je to hru−
bá akoby pamätná
kniha, do ktorej sa
vkladajú podľa stano−
vených pravidiel die−
la jednotlivých klubov
paličkovanej čipky s
menami autorov a
popisom a fotogra−
fiou každého „diela“.
V skutočnosti má
každý motív rozmer
10 x 10 cm. Je to ob−

Čipkárska cesta
divuhodná spleť akoby jemných pa−
vučiniek a sotva kto si vie predsta−
viť mieru a množstvo trpezlivosti, kto−
rú je potrebné vynaložiť na každý, i
ten najjednoduchší motív... Náš, sta−
roturiansky klub paličkovanej čipky
pri DK Javorina vloží „svoje“ práce
do štafety, ktorú si v sobotu,
13.6.2009 o 10. 30 h v DK Javori−
na, v druhý jarmočný deň, preberú
čipkárky z Brezovej pod Bradlom.

Ján Mikláš

ským textom a znakom obce. Všetky
oznámenia týkajúce sa spolku boli
uverejňované v slovenskej tlači: Slo−
venské noviny, Národný hlásnik, Ob−
zor. Zo začiatku sa úradovalo iba raz
v týždni − v nedeľu popoludní. Od roku
1889 už dvakrát v týždni (v nedeľu a
vo štvrtok), od r. 1919 štyri dni v týždni
a od 1. 4. 1934 už denne od 8. do 12.
hodiny. Pomocná pokladnica pôvod−
ne sídlila na rk. fare, od r. 1889 na
obecnom dome (historická budova na
Hurbanovej ulici) a od roku 1940 vo
vlastnom dome (t.č. ul SNP − asano−
vané). Plat úradujúcich členov správy
bol stanovený valným zhromaždením
z roka na rok tak ako sa Pomocná
pokladnica vzmáhala: od roku 1873
na 40 zlatých ročne, od roku 1885 čle−
novia správy poberali 300 zlatých roč−
ne. Pomocná pokladnica pamätala aj
na národné ciele: v roku 1873 podpo−
rila slovenské gymnáziá v Kláštore pod
Znievom a v Revúcej darom po 10
zlatých a o desať rokov neskôr veno−
vala na pamätník Daniela Licharda
sumu 20 zlatých. V tom čase mala už
viac ako 400 členov.

Mgr. Vilma Truhlíková
(dokončenie v budúcom čísle)

Bol začiatok mája a to každoroč−
ne pre našu rybársku organizáciu je
obdobie, kedy vo veľmi intenzívnej
miere prezentujeme našu športovú
činnosť pred širokou verejnosťou. Nie
že by sa počas roka nič nedialo, ale
v šume každodenného zhonu nám
pripadá plávajúci pstruh, loviaca šťu−
ka, alebo len tak sa prevaľujúci ka−
por na hladine akosi samozrejme.
Prvé dva týždne mesiaca lásky nám
aj zákonodarca predurčil ako termín
na usporiadanie pretekov a že sa s
nimi u nás roztrhlo vrece ste si urči−
te niektorý z vás všimli.

Po niekoľko mesačných prípra−
vách sme začali hneď 1. až 3. mája
pretekami o Dubnícky pohár, ktoré
už majú po predchádzajúcich roční−
koch vybudované vcelku slušné ce−
loslovenské renomé a dokonca už
sa objavujú aj pretekárske teamy z
poza rieky Moravy. Na tomto podu−
jatí ide o lov kaprov a amurov dvoji−
cou pretekárov a víťazí dvojica s naj−
väčším počtom ulovených „centimet−
rov rýb“. Tento rok sa nám po prvý
krát podarilo získať aj špeciálnu pré−
miu od spoločnosti Riverland a Sen−
sas a odmenili sme aj najväčšie úlov−
ky, čo bol 85cm amur a 84cm kapor.
Unavených 47 dvojíc pretekárov po−
čas celej doby hostila spoločnosť
Dubnik klub. Preteky sa vydarili a
mnohý nám potvrdili, že sa tešia aj
na budúci ročník.

Dňa 8. mája boli na pláži Dubní−
ka I na naše pomery trocha netra−
dičné, ale zato dosť obľúbené muš−
kárske preteky, kde ste si mohli po−
zrieť túto krásnu rybolovnú techniku

na jazere. Začína sa ukazovať, že
naše družstvo pretekárov, ktoré re−
prezentuje našu rybársku organizá−
ciu aj na podujatiach v rámci Slo−
venka už čo to podchytilo a v koneč−
nom dôsledku aj niečo chytilo.

V sobotu 9. mája na Dubníku II
už žiadny malý pretekár nepoznal
zľutovanie nad svojimi súpermi a
bojovali do poslednej chvíle. Hneď
po ukončení sa pri hlavnom stane
začali objavovať úlovkové sieťky s
všakovakými rybami a každý čakal,
že tá jeho bude tá najväčšia. Odme−
nou pre všetkých bolo občerstvenie,
veľa krásnych vecných cien a pekne
prežitý deň na rybách. Pre obraz, v
našej organizácii máme registrova−
ných cca 60 detí a pretekov sa zú−
častnilo 82.

Na záver nám zostal už len zlatý
klinec v podobe hlavných rybárskych
pretekov. Až na nezáujem našich čle−
nov o aktívnu účasť na tomto podu−
jatí sa nám vďaka počasiu, štedrosti
sponzorov, obetavosti organizátorov
podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru
nedeľného doobedia.

Všetkým vám, ktorí ste sa prišli
pozrieť, vyhrať a výdatne občerstviť
a v konečnom dôsledku podporiť
našu rybársku organizáciu, chcem
touto cestou ubezpečiť, že sa i na−
ďalej budeme snažiť o to, aby život
v našich vodách bol bohatý, pestrý
a aby robil dobre nielen oku, duši,
ale aj žalúdku.

Tak za túto pomoc a podporu
vám všetkým veľmi pekne ďakujem!

Juraj Gavač,
predseda MOSRZ Stará Turá

Ďakujeme veľmi pekne!
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Keď som prichádzala do Arci−
biskupského úradu v Bratislave,
aby som urobila tento rozhovor,
počula som biť svoje srdce aj v
hrdle. Predsa, som len obyčajná
študentka žurnalistiky, ktorej sa
dostalo obrovskej pocty. Smiem
urobiť rozhovor s pápežským pre−
látom. Monsignorove slová pospá−
jané do viet sa ozývali v kancelárii
generálneho vikára, kde jemne tan−
coval porcelán pod taktom elek−
tričiek. Skromný velikán, v ktorom
drieme mladý duch odvážneho
muža, nebojácne postaveného na
stranu Pravdy a Lásky. Necelá
hodinka o plnohodnotnom živote,
ktorá mi dala oveľa viac než prečí−
tané knihy veľmajstrov. Pri príleži−
tosti jeho polstoročia kňazstva
máme výnimočnú príležitosť sa o
našom rodákovi dozvedieť viac.

Ako si po 50−tich rokoch spo−
mínate na svoju cestu k povola−
niu?

Už ako malý chlapec predškolské−
ho veku ma brat vodieval miništro−
vať. Vyrastal som pri oltári. Samozrej−
me, že počas rokov dospievania člo−
vek myslí na hocičo iné a rozmýšľa,
čomu by zasvätil svoj život. Ja som
sa, vďakabohu, vždy vracal k pôvod−
nému rozhodnutiu ísť na kňazskú drá−
hu. Cítil som, že ma Boh na túto ces−
tu volá. Po maturite, keď už bolo tre−
ba sa rozhodnúť, som sa nie verejne
prihlásil na teologickú fakultu. Vtedy
by som sa pravdepodobne nedostal,
veď vieme, aký nátlak sa robil a aké
prekážky boli na gymnáziách. Tak
som sa pred maturitou zahlásil do
zamestnania. A medzitým som sa
tajne prihlásil na biskupskom úrade v
Trnave o prijatie do seminára. Hoci
nás bolo na skúškach veľa, bol som
medzi tými šťastlivcami, ktorých vy−
brali. Bolo nás desať pre celé Sloven−
sko. V tom čase bol iba jeden semi−
nár a jedna fakulta a boli tam boho−
slovci aj z Košíc či Rožňavy. Po šty−
roch rokoch seminárskej prípravy som
bol vysvätený na kňaza.

Dnes ste už pápežským prelá−
tom a súčasne aj generálnym vi−
károm Bratislavskej arcidiecézy.
Čo znamenajú tieto funkcie v reál−
nom živote?

Čo sa týka generálneho vikára, je
to vlastne zástupca biskupov a má
pomáhať ordinárovi pri vedení diecé−
zy. Ja som nikdy nepočítal s takouto
funkciou, veď už mám svoje roky. No
keď ma pán arcibiskup Zvolenský o
to požiadal, tak som povedal, nech
sa stane Božia Vôľa. Nakoľko budem
schopný, svoje skúsenosti, ktoré
mám, chcem dať do služby. Samo−
zrejme, že tento vek, ktorý prežívam,
mal svoj začiatok už v kaplánskych
rokoch. Prešiel som viacerými mies−
tami. Celý môj kňazský život sa odo−
hrával v časoch totality. Bolo to nie−
kedy veľmi ťažké. Človek bol vysta−
vený určitému naháňaniu a prenasle−
dovaniu. Keby sme v tom čase robili
len to, čo nám dovolili cirkevní pred−
stavitelia, boli by sme toho veľmi málo
urobili. Všetko ostatné sme robili na

vlastnú päsť, hlavne práca s mláde−
žou.

Vaša prvá kaplánska skúsenosť
bola v Hurbanove, potom ste pri−
šli do mesta Šaľa a Bratislava.
Spomienok je pravdepodobne veľ−
mi veľa.

Áno, začínal som v Hurbanove,
tam som sa naučil maďarsky. Odtiaľ
som prešiel do Šale, po dvoch rokoch
som musel ísť na vojnu do Uherské−
ho Hradišťa. Aj ten čas na vojne mal
svoje čaro a svoj cieľ. Človek potom
pozná život aj zblízka, najmä život
mladých chlapcov. Vtedy som mal už
24 rokov, tak som bol medzi nimi
najstarší. Ale človek tam trošku zmuž−
nie a po čase príde na to, že aj to
bola škola, ktorá mu v živote pomoh−
la. Po vojne som sa opäť vrátil do Šale
na svoje kaplánske pôsobisko. Tam
som mal dobrého šéfa. Vytvoril mi
naozaj rodinné prostredie, tiež som
sa tam cítil ako doma. To je pre mla−

dého kňaza najdôležitejšie. Po tých
4 rokoch ma preložili do Bratislavy,
Dómu sv. Martina. Bola to príležitosť
na kontakt s mládežou a s intelektu−
álmi. Mňa to tiež obohacovalo, a ve−
rím, že aj ja ich. Bol som donútený
držať krok s nimi. Všetko sa ale robi−
lo tajne. Bol tam iný prístup, vtedy sa
tam dalo aj parkovať. Ľudia mali veľa
príležitostí chodiť do kostola na sväté
omše. Mal som radosť, že kostol bol
väčšinou nabitý, prihováral som sa
mase veriacich. Po týchto dvoch ro−
koch som bol preložený do druhej
časti Bratislavy, Blumentál. V tom
čase bol Blumentál centom vysoko−
školákov. Teda som pokračoval v tom,
čo som začal v Dóme. Samozrejme,
väčší okruh mladých ľudí. Dokonca
som tam zaviedol Bigbítovú omšu.
Mal som tam svoju skupinu, doniesol
som im spevy a keď sa trošku uvoľnil
spoločenský život, mávali sme pravi−
delné stretnutia v piatok pre mládež.
Vtedy sa z celého kostola ozývala
„Ave Maria“, to bola naša hymna.
Premietali sme filminky, prednášku.
Mal som z toho veľkú radosť. Samo−
zrejme, že sa to čoskoro dozvedeli
cirkevní tajomníci, ale človek akosi,
bol som mladý, tak som sa nebál. Veď
som to nerobil mimo kostola. Už aj
ten dozor na štátnych úradoch ani
nebol taký veľký. Nikdy som sa do
politiky nemiešal ani v homíliach. Ale
keď prišiel šesťdesiaty deviaty rok a

vzhľadom na to, že sa vysokoškoláci
aktivizovali, prišla tzv. konsolidácia.
Hľadali obetných baránkov aj z radu
kňazov a ja som bol prvý, ktorého si
vyhliadli a zavolali ma na februárku,
kde bola štátna bezpečnosť. Vyhrá−
žali sa, že pôjdem do výroby. Neza−
strašilo ma to, a povedal som im, že
aj keď pôjdem do výroby, nič sa ne−
stane. Moji rodičia boli robotníci a ja
viem tiež robiť. Ja sa práce nebojím,
no kňazom zostávam a svoju kňaz−
skú úlohu budem aj tam plniť. Napo−
kon ma nedali do výroby, ale mi po−
vedali, že ma dávajú na takú dedinu,
kde už nebudem mať čo pokaziť. Kde
nebudem mať nijaký kontakt s mlá−
dežou. Tiež sa veľmi zmýlili. To bola
moja prvá farnosť, Trávnica. Znovu
aj tam som začal s mládežou, aby to
nekričalo. Asi mám takú povahu, že
kde prídem, tam som doma. Tam, kde
som pôsobil, žil som pre tých ľudí,
medzi ktorými som bol.

Ak mám správne informácie,
odtiaľ Vás preložili na Záhorie do
obce Dojč. A potom, po dvoch ro−
koch do Preselán pri Topoľčanoch.
Tam ste boli dvanásť rokov. Po
prevrate ste sa však opäť ocitli v
Bratislave. Slovenská metropola
Vám pravdepodobne veľmi prirást−
la k srdcu.

Vtedy ma po prevrate pán arci−
biskup Sokol poslal opäť sem do Bra−
tislavy, do Modrého kostola, kde som
sa aj o tri roky stal dekanom. A deka−
nom v Bratislave som bol až do mi−
nulého roka. Tu ma prevelili sem,
na arcibiskupský úrad ako generál−
neho vikára. Teraz sa už Bratislava
rozdelila na tri dekanáty, takže sa
menovali traja noví dekani. Toto je len
taký krátky prehľad tých päťdesiatich
rokov, hoci stále neviem, kde som to
nabral. Stále mi to pripadá, akoby
som len včera začal, ale ten čas nás
poznačuje. Keby som chcel vyjadriť
svoje kňazstvo počas týchto 50 ro−
kov, bol to veľký dar. Veľmi si ho vá−
žim, lebo tohto daru nie som hodný.
Len milosťou Božou som tým, čím
som. Keby som mal zase po maturi−
te, opäť by som šiel do seminára, so
všetkým tým, čo som prežil. Bol som
a som šťastný. To je rozhodujúce, a
nielen pre kňaza, aby vo svojom po−
volaní každý človek našiel svoje za−
svätenie. Lebo nielen kňazstvo je
zasvätením. Aj manželstvo, či život

zasvätený chorým či starým ľuďom.
Keď človek robí to, čo robí, z lásky, je
šťastný. Lebo, ak nenájde toto šťastie
vo svojom zasvätení, potom ho hľa−
dá kdesi inde a z toho sú len a len
problémy.

Koncom marca tohto roku Vás
Svätý Otec Benedikt XVI. vymeno−
val za pápežského preláta. Snaži−
la som sa nájsť v dostupnej litera−
túre, čo tento titul znamená, no
nepodarilo sa mi to.

Je to vyznamenanie, ktoré dáva
Svätý Otec za dlhoročné služby Cirkvi.
Je to taký vyšší stupeň Monsignora.
Znamená to, že daný kňaz patrí do
takej bližšej duchovnej rodiny Sv. Otca.
Monsignor je kaplán Jeho Svätosti a
prelát je to také menovanie, honor, z
ktorého nejaké zvláštne povinnosti pre
kňaza nevyplývajú.

Čo pre Vás znamená toto oso−
bité vyznamenanie?

Som samozrejme vďačný za toto
vymenovanie, no ja som nikdy nesta−
val na funkciách a ani nestaviam, lebo
to rozhodujúce pre kňaza je jeho
kňazstvo. Tam sme dostali skutočne
dar Kristovho kňazstva, tam nám dal
svoju moc a účasť. Toto sú len me−
novania, ako sú u vojska. Ale na tom
nemôžeme stavať. Keby som býval
po celé tie roky iba kaplánom, aj to je
vzácny dar, ktorý si nezaslúžim. Je
to Božie vyvolenie. A rozhodujúce je,
aby som si chránil a vážil dar kňaz−
stva.

Predpokladám, že Vám veľa
voľného času nezostáva, no aj
napriek tomu sa Vás spýtam, kde
a ako trávite chvíle voľna.

Už teraz veru toho voľného času
veľa nezostáva. Keď som bol na de−
dine, plával som, bicykloval. Tu v Bra−
tislave najmä v Modrom kostole som
bol od rána do večera v kostole s ľuď−
mi, s ktorými bolo treba komuniko−
vať, vypočuť ich, vyriešiť situácie či
poradiť pri problémoch. Je to farnosť
v centre Bratislavy a tam sme boli ako
doma. Teraz prichádzajú ľudia za
mnou sem, do Arcibiskupského úra−
du a keď mám trošku času, vyjdem
si na hrad a odtiaľ obdivujem krásu
Bratislavy a jej okolia. Taká prechádz−
ka, kde prídete na iné myšlienky. Je
tam také ticho. Hoci sú tam dolu autá,
ruch. Keď vyjde človek do tých výšin,
akoby to všetko stíchlo. Človek v prí−
rode a tichu príde na iné myšlienky.
A okrem toho, je to taký tréning. Tam
sa ide po schodoch, tie mám aj spo−
čítané, tuším že ich je 440 či 441.
Nevzdávam sa a chodím, dokým ne−
vyjdem hore. Človek musí dbať aj na
svoje zdravie, srdiečko. Mnohokrát
človek stráca zdravie, lebo nemáme
miernosť. Keď som bol študentom, rád
som počúval starších ľudí a tam som
sa všeličomu naučil. A oni mi hovori−
li, že aj dobrého moc škodí. Všetko s
mierou. A to som sa snažil aj vo svo−
jom živote. Nič nepreháňať. Nie všet−
ko, čo je dobré, je aj osožné.

Pochádzate zo Starej Turej. Ako
často navštevujete svoj rodný
kraj?

Kedykoľvek môžem, idem. I keď
na Starej Turej mám už len hroby. Ešte

ROZHOVOR S OSOBNOSŤOU STAREJ TUREJ: Mons. Jánom Formánkom
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tam mám sesternicu a bratanca. Boli
sme malá rodina. Keď môžem, tak
idem najskôr na cintorín a potom sa
zastavím pozrieť kolegu, pána farára,
ktorého veľmi dobre poznám ešte zo
seminára. Cez zimu chodievam me−
nej na Turú, bojím sa ísť autom. Ale
prejdú sotva dva mesiace už idem po−
zrieť, že čo nové. I keď z nej, ako ju
poznám ja, málo čo zostalo. Len kos−
toly. Vtedy to bola taká dedinka. Dnes
je to už mesto. Je to môj domov, kde
sa vždy rád vraciam. Keď som pôso−
bil v Hurbanove či v Šali, veľmi mi chý−
bali tie kopanice, lazy, tie hory. Tam
samá rovina. A tak som si chodil na
motorke do Starej Turej, aby som sa
mohol nadýchať toho vzduchu a krá−
sy. No veď na motorke som chodieval
aj tu, v Bratislave, no raz, keď polie−
vali ulice, som dostal šmyk a padol
som. Iba ma prikryla, nejaké škraban−
ce, ale nič sa mi našťastie nestalo.
Odvtedy som ju však odložil a viac som
už na ňu nesadol.

Máte nejaký špeciálny vzťah k
svojmu rodisku? Aký vzťah ste si
k nemu vytvorili na základe všet−
kého, čo ste prežili?

No je to môj rodný kraj. Tam som
prežil najkrajšie roky svojho života.
Mal som tam rodinu, brata, spolužia−
kov, priateľov. Lenže pomerne skoro
som odišiel. Mal som osemnásť, keď
som išiel do seminára a potom som
chodil domov len na návštevy. U kňa−
za je to tak, že musí byť doma všade
tam, kde je. Ale spojenie s rodiskom
sa nikdy nepretrhne. Pri spomienkach
človek tak pookreje na duši, vnútor−
ne ožije. Kedykoľvek sa stretnem s
nejakým Turancom, mám z toho veľ−
kú radosť. Nosím ich v srdci. Či kato−
líkov, či evanjelikov, či neveriacich. Ja
som vyrastal v takom prostredí a nikdy
som nepocítil nejaké boje či zápasy.
Aj z jednej či z druhej strany to bolo
veľmi pekné spolunažívanie. A mys−
lím, že je to tak stále. Myslím na svo−
jich rodákov v modlitbách. Teším sa,
že nie som posledný z kňazov. Minu−
le som bol milo prekvapený, na hody,
že už som tam nebol sám. A dúfam,
že to bude aj ďalej takto pokračovať.
Nielen u kňazov, ale aj u rehoľníc.
Musíme sa stále modliť, aby Pán po−
slal na svoju vinicu ďalších nasledov−
níkov. To najsmutnejšie, čo môže prísť
do obce či mesta je to, že vyhasne to
večné svetlo pred oltárom. Keď tam
nie je kňaz, ktorý by slávil najsvätej−
šiu obetu. Chvalabohu, na Slovensku
ešte tento problém nie je. Ten život−
ný štýl, ktorý teraz žijeme, chce len
užiť si po širokej pohodlnej ceste. Ono
to ale neprináša požehnanie. Ale ani
pre rodiny a manželstvá. Lebo láska,
to je obeta. Nemožno hovoriť o láske,
kde nie je obeta. Dnes sa akosi po−
hŕda o láske, kde je obeta. Myslia si,
že aj to zamilovanie, to je len tak na
užívanie si. To neprináša nič dobré
pre spoločnosť. Ale ja verím, že du−
chovný život na Turej sa udrží a bude
sa naďalej aj rozvíjať. Lebo dnes sa
všetko dá nahradiť, aj človek. Len lás−
ku nenahradíme ničím. A keď človek
zažije takúto lásku, aj v spoločenstve,
na to nikdy nezabudne.

Za rozhovor srdečne ďakuje a
všetko dobré želá Marcela Janko−
vičová

Strýko Štefan a tetka Kača boli
susedia. A to veľmi blízki susedia. Pri
dobrom slove by sa dalo povedať, že
aj rodina, taká ďaleká. Ich dvory pat−
rili kedysi jednému gazdovi, ich spo−
ločnému predkovi. Pravda, tetka Kača
sa do dvora len privydala za nebohé−
ho Jura, Štefanovho vzdialeného bra−
tanca. Pokiaľ Juro žil, na ich dvore
aký, taký pokoj. Úzke dvory oddeľo−
vala nízka prútená lesa a väčšina ich
polí a lúk tesne susedila, čo tiež bolo
znakom, že kedysi tvorili celky. Len
čo tetka pochovala muža hneď sa im
zazdalo, že sused jej odoral brázdu,
možno aj dve. Veď chudere vdove
každý ubližuje, vykladali tetka každé−
mu, kto chcel počúvať. Aby si škodu
vynahradili, v lete si preniesli zo Šte−
fanových krížov pár snopov jačmeňa
na svoju roľu. Čo tam po tom, že ona
mala v krížoch žito. Zvady a krik na
dvore i v poli bývali čoraz častejšie.
Na obecnom úrade už raz nevedeli,
čo s rozvadenými susedmi, nuž ich
odporúčali na súd.

A tak sa strýko Štefan a tetka Kača

stali vari najčastejšími klientmi tejto
inštitúcie spravodlivosti. Vždy si nie−
čo našli, aby páni na súde mali čo
robiť: odorané brázdy, podhrabané
zemiaky, škoda spôsobená dobytkom
a naposledy prístavba na Štefanovom
dvore s oknom do Kačinho dvora.

„Naši advokaté už zas idú na súd“,
uškŕňali sa spoza firhánkov kopani−
čiari, keď ich videli, ako si skoro z
rána vykračujú k vlaku, aby sa včas
dostavili k súdu. Raz išli popredku
strýko Štefan a tetka Kača v dlhých
sviatočných sukniach cupkali zobďa−
leč za nimi, inokedy sa zas prvá vy−
strojili ona. Trafilo sa, že do mesta
išlo naraz aj viac ľudí, napríklad ak
bol nejaký výročný jarmok. Nuž vte−
dy naši furianti kráčali svorne v jed−
nom hlúčku a nik by nebol povedal,
že sú to dve justičné stránky, ktoré
budú o krátky čas stáť v súdnej sieni
ako žalobca a obžalovaný.

Po jednom takomto súde, nech už
bolo súdne rozhodnutie akékoľvek,
vracali sa obe stránky domov na svoje
dvory. Bolo to v čase súrnych žatev−

ných prác a nemilobohu zabitý deň
strýka Štefana poriadne jedoval.
Jemu robota stála a Kačin zať zatiaľ
zvážal obilie. Vidno to na veľkom reb−
riniaku odstavenom na dvore a pri−
pravenom už na ráno. V tom si strý−
ko všimli, že časť oja presahuje po−
nad nízku lesu do jeho dvora. „Však
ja ti ukážem, bosorka jedna, ty si bu−
deš zvážať a ja budem čas strácať po
súdoch?“ Nevošli do domu, ale do
šopy, strhli z klinca pílku a presahu−
júcu časť oja odrezali a šmarili k vozu
na druhú stranu lesa. Tetka Kača
možno celú akciu sledovali, veď len
čo sa práve vrátili domov, nuž vyšli
na dvor, zodvihli zo zeme kúsok od−
rezaného oja a svojmu susedovi po−
vedali takúto nezabudnuteľnú vetu: „
Nále, Štefan, šak si len sprostý. Za
to, čo sa mi v mesce súdzime, doma
sa hnevat nemusíme.“

Ako reagovali strýko na túto tetki−
nu advokátsku múdrosť to sa už v
pamäti kopaníc nezachovalo.

Alebo možno... to ukáže čas.
Alžbeta Cibulková

Susedia I. − Čo sme si, to sme si...

K jubileu...
Koncom mája sa dožila pekného jubilea 85 ro−

kov naša rodáčka Anna Božuková,  rod. Ukropco−
vá−Gembešová z Trenčína. Dobré zdravie, šťastie a
pohodu jej želajú príbuzní, priatelia i redakčná rada
nášho časopisu.                                                r.r.

LETNÝ TÁBOR

Ak 11 či 14 máš a letný tábor chceš si nájsť,
do Zlatníckej doliny s nami môžeš zájsť!

Kedy: 18.7. − 25.7.2009
Kde: Zlatnícka dolina pri Skalici
Vek: 11 −14 rokov
Cena: 69 EUR (2079,− Sk)
(poplatok zahŕňa ubytovanie, 5−krát denne stravu,

pitný režim, dopravu tam a späť, vstupné na výlet)

Čo ťa čaká?
− spolu objavíme, že Biblia je skvelá kniha
− krásna príroda
− hry, súťaže, športy, kúpalisko
− hudba a spev
− tvorivé dielne
− zlaňovanie v zábavnom parku Tarzánia
− turistika a táborák
− stretnutie so zaujímavým hosťom
− veľa smiechu a kamošov

Termín uzávierky prihlášok: 15.6.2009
(po tomto termíne sa prípadne informujte, či sú

ešte voľné miesta)
Akékoľvek otázky si môžete s nami vopred te−

lefonicky prekonzultovať.

Kontakt: Zbor Cirkvi bratskej v Starej Turej
Družstevná 70, 916 01 Stará Turá
staratura@cb.sk
t.č. 032/ 776 32 46
0908 188 510, 0949 318 061

TEŠÍME SA NA TEBA

Stretnutie po 40. rokoch...
Spolužiaci, ktorí ste končili ZDŠ v Starej Turej v šk. r.

1968/69 − stretneme sa na Staroturianskom jarmoku v pia−
tok 12. júna 2009 o 14.00 h pred reštauráciou SALAMAN−
DER. Tr. uč. p . Rumánková, Baginová, Trúsik, Holič.

Kontakt: Juríková − 0904 661 251

Športujeme hravo, zdravo
Pohyb je prirodzený prostriedok výchovy. Ideálne ob−

dobie pre zapojenie dieťaťa do zámernej pohybovej čin−
nosti sa začína v predškolskom veku dieťaťa.

Pomocou pohybovej aktivity, primerane riadenej pe−
dagógom, sa dieťa nielen vychováva, ale sa aj upevňu−
je jeho zdravie, rozvíjajú sa pohybové schopnosti, pô−
sobí sa na jeho psychiku. Dieťa sa osamostatňuje, učí
sa spolupracovať, hľadá si kamarátov.

Nedostatok pohybu, zlé držanie tela − s týmto sa stre−
távame už v materskej škole. Jeho najčastejšie prejavy
sú: ochabnuté, vyklenuté bruško, guľatý chrbát a vystu−
pujúce lopatky. Preto sme pripravili projekt, s cieľom
zaraďovať cviky pomocou ktorých budeme predchádzať
nesprávnemu držaniu tela.

Uvedomujeme si, že
pre deti musí byť cviče−
nie predovšetkým zá−
bavná hra a preto vyu−
žívame netradičné po−
môcky. Lopta je jedna
z najobľúbenejších hra−
čiek detí. Gymnastická
lopta je balančná plo−
cha, na ktorej keď die−
ťa sedí, je nútené ne−
ustále vyrovnávať polo−
hu svojho tela – balancovať. Pri balancovaní dochádza
k aktivizácii veľkého množstva svalov. Vedieme deti k
návyku správneho držania tela, zaraďujeme aktivity
vhodné pre správny vývoj chrbtice. Utvárame kladný
vzťah k cvičeniu a prajeme si, aby sa šport stal pre deti
obľúbeným na celý život. Preto im pripravujeme vhodné
príležitosti a snažíme sa ich primerane zaujať a získať
ich pre aktívnu činnosť.

Na záver by som chcela poďakovať Nadácii ŽIVOT,
ktorá poskytla našej škole finančný príspevok na gym−
nastické lopty a odmeny pre deti. Ďakujeme.

D. Tomanová
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Deň belasého motýľa
Dňa 5. júna 2009 sa uskutoční Deň belasého motýľa – deň

ľudí so svalovou dystrofiou. Opäť stretnete dobrovoľníkov (pri Bille
alebo v meste), ktorí budú rozdávať belasých motýlikov a infor−
mačné letáčiky o tejto zákernej svalovej chorobe, ktorá spôsobu−
je postupné ochabovanie svalov a tým odkáže pacienta na inva−
lidný vozík, dýchacie prístroje, odsávačky hlienov a ďalšie veľmi
dôležité prístroje, nevyhnutné pre ich život. Bohužiaľ tieto prístroje
a pomôcky sú hradené štátom len malou čiastkou alebo nie sú
hradené vôbec. Preto Organizácia muskulárnych dystrofikov v
SR (OMD v SR) každoročne uskutočňuje verejnú zbierku Deň
belasého motýľa, aby získala finančné prostriedky pre svojich čle−
nov, postihnutých týmto závažným ochorením, ale zároveň viedla
osvetu medzi tými, ktorí toto ochorenie nepoznajú. Zbierka je po−
volená Ministerstvom vnútra SR. Tento rok sa uskutoční už
9. ročník. Minulý rok sa zúčastnilo 65 miest a vyzbieralo sa celko−
vo 1.082.921 Sk, z toho v našom meste 15 884 Sk za výdatnej
pomoci študentov všetkých základných aj stredných škôl v Starej
Turej. Týmto spôsobom im chcem ešte raz poďakovať. Pre po−
rovnanie uvádzam tabuľku niekoľkých ďalších miest:

mesto suma mesto suma
Nové Mesto n.V. 30 660 Sk Senica 16 983 Sk
Myjava 4 513 Sk Bratislava 211 000 Sk
Piešťany 7 770 Sk Košice 17 415 Sk
Trenčín 36 472 Sk Banská Bystrica3 288 Sk
Príďte aj tento rok rozhýbať krídla belasého motýľa!
Prečo je symbolom práve motýľ?
BELASÝ MOTÝĽ je symbolom ľudí, ktorí majú svalovú (mus−

kulárnu) dystrofiu. Je krehký, ale ľahko zraniteľný, jeho krehkosť
vyjadruje bezmocnosť ľudí, ktorí sa progresiou ochorenia stanú
úplne bezvládnymi, odkázanými na pomoc iných. Ale podaná
pomocná ruka dokáže rozhýbať motýlie krídla a oslabnuté svaly.

Ako môžeme prispieť?
Existuje viacero spôsobov. Prvým je príspevok počas Dňa

belasého motýľa. V tento deň môžete stretnúť dobrovoľníkov
rozdávajúcich belasých motýlikov pri obchodoch Billa. Prispeje−
te vhodením príspevku do ich pokladničiek. Druhým spôsobom
je prispieť priamo na účet OMD v SR: 2625341277/1100. Tretím
spôsobom je zaslanie sms v období od 11. mája − 31. júla 2009
v tvare: dms motyl na číslo 877 (cena jednej sms je 1euro, viac
info na www.darcovskasms.sk). Ďalším možným spôsobom je
darovanie (nielen peňazí, ale aj nefinančných darov), kde treba
postup darovania dohodnúť priamo s OMD v SR (web:
www.omdvsr.sk, e−mail: omd@omdvsr.sk).

Idú peniaze z verejnej zbierky skutočne tým, ktorí ich
potrebujú?

Peniaze z verejnej zbierky sú do piatich dní po dni konania
zbierky vložené na zbierkový účet. Jednotliví členovia OMD v
SR majú právo požiadať o príspevok na zdravotné pomôcky. Tí,
ktorí si túto požiadavku podajú, majú právo na peniaze zo zbier−
ky, avšak musia byť použité na účel, ktorí bol uvedený v žiadosti.
V doterajšej osemročnej histórii zbierky, sa vyzbieralo spolu
3.594.984 Sk, ktoré pomohli v 160−tich prípadoch.

Na čo boli príspevky použité?
Uvádzam niekoľko príkladov. Viac informácií o rozdelení fi−

nancií zo zbierky získate na stránke: www.omdvsr.sk.
18.310 Sk doplatok za elektrický vozík pre Michala z Novák
15.455 Sk zakúpenie antidekubitnej sedačky pre Radovana

z Trebišova
40. 000 Sk doplatok za elektrický vozík pre Milana z Liptov−

ského Mikuláša
14.728 Sk doplatok za mechanický vozík pre Radovana z

Trebišova
26.139 Sk doplatenie za stropný zdvihák pre Jána z Piešťan
30.000 Sk doplatok za mechanický vozík pre Erika z Martina
7.460 Sk antidekubitný matrac pre Michala zo Seliec
11.880 Sk zakúpenie batérie do elektrického vozíka pre Ma−

riannu z Vlachova
612 Sk doplatok za nájezdové rampy pre Evu z Nových Zám−

kov
3.798 Sk zakúpenie opierky hlavy pre Marcela z Handlovej
2.380 Sk doplatenie opravy stropného zdviháka pre Alenu z

Bratislavy

ĽUDIA SO SVALOVOU DYSTROFIOU VÁM ĎAKUJÚ
Všetky informácie boli spracované z oficiálnych údajov, zve−

rejnených na internetovej stránke OMD v SR a v časopise Ozve−
na, ktorý OMD v SR vydáva.                                              Z.H.

Rozprávka je kľúčik zlatý, ním sa srdce
otvára.

Rozprávka je kľúčik zlatý, ním sa srdce
srdcu privráva.

Tieto slová charakterizovali mesiac
marec – mesiac knihy, rozvíjajúcej sa prí−
rody, mesiac realizácie projektu „ROZ−
PRÁVKOVÉ KLBKO“ na Hurbanovej ulici
153/62, ktorý vypracovala p. učiteľka Dari−
na Tomanová a pri jeho realizácii bola ná−
pomocná i p. učiteľka Sylvia Záhorová.

Pomysleným rozprávkovým kľúčikom
sme sa snažili pootvoriť deťom dvierka
niektorých estetickovýchovných oblastí. A
to: literárno−dramatickej, hudobno−pohybo−
vej a výtvarnej, pretože každá sa svojimi
špecifickými prostriedkami zúčastňuje na
umeleckej výchove dieťaťa, na pestovaní
jeho schopnosti vnímať krásu, prežívať ju a
potešiť sa umeleckým dielom.

Prostredníctvom emocionálneho vníma−
nia dramatizácií rozprávok sme deti vtiahli
do celkového rozvíjania ich rozumových a
pohybových schopností, do kultivácie ci−
tov, prosociálneho vnímania, rečového pre−
javu, fantázie, k utváraniu čitateľského vku−
su s pokusmi o kritické postoje s prvými
hodnoteniami.

Deti počas plnenia projektu vytvorili v

triedach výstavky: “Moja najobľúbenejšia
rozprávková knižka“, nacvičili rôzne dra−
matizácie rozprávok, ku ktorým zhotovo−
vali rekvizity, navzájom sa s dramatizácia−
mi v triedach kamarátov predstavili, výtvar−
ne zobrazili svoje zážitky.

Nechýbali ani divadielka hrané pani
učiteľkami s plnením rôznych úloh.

Práca s deťmi sa absolutne vyhla di−
daktizovaniu a mentorovaniu. Pani učiteľ−
ky dieťaťu dali možnosť cez zážitkové uče−
nie na základe vlastného porovnávania,
zvažovania prípadne aj omylu samostatne
sa dopracovať k postoju a záveru, stať sa
nielen objektom ale aj subjektom výchov−
ného pôsobenia. Milá bola i spätná väzba
našej práce – rodičia si pýtali slová hudob−
no− pohybových hier domov, aby sa mohli
s deťmi zahrať i doma.

Teší nás, že aj keď dieťa predprimár−
neho veku ešte nie je čitateľom, aktívne sa
zmocňuje duchovného bohatstva uložené−
ho v knihách.

Touto cestou chceme poďakovať Na−
dácii ŽIVOT v Starej Turej, za poskytnutie
finančných prostriedkov, vďaka ktorým sme
mohli projekt,, ROZPRÁVKOVÉ KLBKO “
uskutočniť.

Dana Bahníková, uč. MŠ Stará Turá

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Od začiatku fungovania námestia sme
už viackrát museli opravovať, čo ľudia po−
kazili. Najčastejšie to boli pošľapané sa−
deničky v záhonoch, inokedy rozbité svet−
lo v kaskádovej fontáne, kde detičky „len
tak hádzali kamene do vody“, či pokazaná
picia fontánka, ktorú mládež používala na
postrekovanie svojich kamarátov. Takisto
ani tribúna nezaostávala za ostatnými za−
riadeniami. Buď väčšie deti pobrali ukon−
čovacie skoby a karabínky na napínacom
lanku, alebo dokonca pod tlakom nárazov
samotné lanko nevydržalo.

Naše neustále prosby, aby sme si tro−
chu viac všetci strážili aspoň to málo, čo je
pekné, sa často zdajú zbytočné. Chceme
preto vás, rodičov, ktorí chodíte so svojimi
deťmi na námestie, aby ste ich usmernili,
čo môžu a čo by už nemali robiť. Po trávič−

ke sa môžu prebehnúť, ale nie je vhodné
hádzať štiepku, alebo štrk do trávy. Takis−
to vás žiadame, nedovoľte svojim deťom
hrať sa na tribúne. Je to pre nich veľmi
nebezpečné. Minulý mesiac prepadlo jed−
no dieťa cez zadnú stranu plachty. Deti si
z toho robia akúsi odrazovú plochu. Plachta
síce má svoju pevnosť, ale neustále nára−
zy veľmi zoslabujú ako samotnú plachtu
tak aj lano, ktoré ju napína.

Teší nás, keď je námestie plné, ale
neteší nás, keď sa ničia zariadenia, kto−
rých oprava nestojí malé peniaze. Detičky
sa tiež naučia, že nie všetko je len hra, ale
niečo sa ich nevinnou hrou môže pomaly,
ale isto aj zničiť.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že
sa ešte dlho budeme môcť spolu tešiť z
pekného námestia.          Vráblová, TSST

TRIBÚNA NIE JE SKÁKACÍ HRAD

Dňa 3.4.2009 si  P.H. zo Starej Turej
asi neuvedomil, že v dnešnej dobe si tre−
ba chrániť ovzdušie a začal spaľovať  rôz−
ny odpad ktorého sa potreboval zbaviť. Do−
pustil sa tak nerešpektovania Všeobecne
záväzného nariadenia mesta, ktorým je
takéto spaľovanie zakázané. Za svoje ne−
rozvážne konanie bol potrestaný blokovou
pokutou vo výške 30 euro, ktorú mu uloži−
la privolaná hliadka MsP.

Dňa 20.4.2009 bol pre R. V. zo Starej
Turej asi dňom slávnostným. Zrejme si
myslel, že by nezaškodilo si trošku zastrie−
ľať . K tomuto použil zábavnú pyrotechni−
ku, ktorej používanie na území nášho mesta
je mimo dní na to určených zakázané. Táto
zvukovo svetelná zábavka ho stála 15 euro
v podobe blokovej pokuty.

Dňa 8.5.2009 zapôsobilo na I.F. a M.K.
májové počasie. Neodolali vábeniu príro−
dy a začali sa oddávať sexuálnym rado−
vánkam priamo pod lampou verejného
osvetlenia. Započaté  radovánky  im však
predčasne ukončila hliadka MsP. Za vzbu−

dzovanie verejného pohoršenia si mladý
párik vyslúžil blokovú pokutu.

O povinnosti dodržiavať stanovený pre−
vádzkový čas sa stihli presvedčiť niektorí
majitelia a prevádzkari svojich podnikov.
Okrem drobných porušení, ktoré bolo mož−
né riešiť dohovorom, uložila mestská polí−
cia niekoľko pokút a jeden prípad skončil
podaním oznámenia na organizačné od−
delenie MsÚ.

Kontroly VZN č. 2/2009 o podmienkach
usmerňovania činnosti v oblasti obchodu
a služieb na území mesta Stará Turá budú
zo strany MsP pokračovať i naďalej a zis−
tené nedostatky budú riešené v zmysle
spomenutého VZN nasledovne . Poruše−
nie ustanovení tohto nariadenia fyzickou
osobou v blokovom konaní do výšky
33 euro príslušníkom MsP,  právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie, ktorá poruší ustanovenie tohto
nariadenia môže primátorka mesta uložiť
pokutu až do výšky 6638 euro.

Z denníka MsP
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Tak už konečne bývame ako v rodin−
nom dome a nie ako na periférii. Máme
svoj oplotený dvor, v ktorom môžeme trá−
viť pekné chvíľky oddychu. Nik si to nebu−
de zamieňať za odklad svojich bicyklov,
alebo si skracovať cestu po našich záho−
noch. I keď patríme pod MsÚ, dvor je pri−
delený k zariadeniu opatrovateľskej služ−
by a nie je to verejné priestranstvo, čiže
všetkých, ako si to niektorí myslia. I my
chceme mať pekné prostredie v okolí domu,
preto sa ho snažíme zveľaďovať. V jeseni
sme vyrúbali starú jabloň a mirabelu, ktoré
nám tu prekážali. Vtedy sme sľúbili ŽP, že
zeleň zachováme živým plotom a inými
stromami v záhrade. Tam sme zasadili dva
orechy a vďaka sponzorovi LESOTUR sme
vysadili 20 ks ihličnatých stromčekov oko−
lo plota v celej záhrade. Samozrejme, že
to sme robili sami. Naši „starci“ radi prilo−
žia ruku k dielu. Po záhrade sme vysadili
šípové ruže a iné rastliny, aby sme sa mohli
tešiť od skorej jari až do neskorej jesene z
pestrej palety farieb kvetín.

V tomto roku máme v pláne dokončiť
úpravu dvora zámkovou dlažbou a vstup
do ZOS protišmykovou úpravou. Verím v

mene všetkých našich klientov, že sa nám
to podarí a zasa o kúsok spríjemníme po−
byt v našom zariadení.

Týmto by som chcela poďakovať i iným
firmám, ktorým nie je ľahostajný život v ZOS
a pomáhajú sponzorskými darmi, aby sme
mohli splniť niektoré požiadavky na sprí−
jemnenie pobytu.

Z oslovených asi desiatich firiem nám
vyšli v ústrety:

EUR−MED Piešťany
Sensus Metering System Stará Turá
PreVaK Stará Turá
a samozrejme spomínaný LESOTUR

Stará Turá, ktorým patrí srdečné ďakujem
za všetkých našich obyvateľov, ktorí v tomto
zariadení žijú, i ktorí ešte len prídu. Preto−
že nikto nevie, kedy a akú pomoc bude
potrebovať a my sa snažíme robiť veci i do
budúcna, nielen na chvíľkové potešenie.

Ešte raz srdečne ďakujem všetkým
sponzorom, ako i našim aktívnym obyva−
teľom, ktorí sa zapájajú do zveľaďovania
nášho zariadenia, ako i inými činnosťami,
ktorými reprezentujú nielen ZOS, ale aj celé
mesto Stará Turá.

 Jana Macúchová

Upravené okolie ZOS MAJSTRI
Staroturianske kolky oslavujú veľký triumf. Po vynikajúcej

sezóne získal dorastenecký tím MKK Stará Turá zaslúžene titul
Majstra Slovenska. Naše mladé nádeje napravili chyby z minu−
lého ročníka, ktoré ich vtedy stáli titul a dnes už oslavujú zlato.

Družstvo doras−
tencov šlo za víťaz−
stvom už od začiat−
ku ligy, keď vyhralo
základnú časť – zá−
padoslovenskú diví−
ziu – s jedinou pre−
hrou na konte. Do
nadstavbových tur−
najov, kde sa stretli
najlepšie tri tímy vý−
chodu a západu po−
stúpili z prvého mies−
ta a s tromi bodmi k dobru.  Štyri finálové turnaje sa odohrali v
Spišskej Novej Vsi, Modranke, Trstenej a Novom Meste nad Vá−
hom. Celoslovenské finále zvládli s prehľadom, posledný turnaj na
domácej dráhe si užívali už ako istí Majstri SR. To však neovplyv−
nilo ich výkony, nepoľavili, práve naopak, hrali s maximálnym na−
sadením a utvorili nový slovenský rekord na 3x120 Hz: 1780 zva−
lených kolov. Podpísaní sú pod ním hráči Tomáš Janso (587),
Nikola Pristachová (560) a Peter Nemček ml. s novým rekordom
kolkárne 633. Všetci zúčastnení skonštatovali, že zlato patrí Starej
Turej právom. Na druhom mieste skončil tím ŠK Modranka a tretí
boli dorastenci reprezentujúci Tatran Spišská Nová Ves. Peter
Nemček kraľoval aj priemerom jednotlivcov.

O tom, že tohtoročný tím bol zložený z mimoriadne kvalit−
ných hráčov svedčí i fakt, že traja zo šiestich členov víťazného
družstva sú v reprezentácii SR a dvaja štartovali i na Majstrov−
stvách sveta kategórie U−18 v Nemecku. Formu Petra Nemče−
ka potvrdzuje aj bronzová medaila v disciplíne šprint a nový
svetový rekord na 2x20 Hz: 230 zvalených kolov. Všetky tieto
úspechy sú jasným dôkazom dobrej práce s talentovanou mlá−
dežou, ktorú v Starej Turej bezpochyby máme. Ostáva nám
veriť, že mládežnícku tradíciu udržíme a tohtoročný titul Majstra
SR nie je prvým a zároveň posledným, ale je „len“ vstupnou
bránou k ďalším titulom.                          Zedenka Stejskalová

Druž. T1 T2 T3 T4 Priemer Body
1. MKK Stará Turá 3 1 1 1 1590,7 28
2. ŠK Modranka 2 2 3 3 1584,3 20
3. Tatran Spišská N. Ves 1 5 2 4 1580 19
4. ŽP Šport Podbrezová 4 4 5 2 1565 14
5. ŠKK Trstená 6 3 4 5 1565,3 13
6. Družba Piešťany 5 6 6 6 1530,3 6

Hore zľava: Karol Tanglmayer, Peter Nemček st. − vedúci
družstva, Peter Nemček ml., Ján Hochel − tréner.Dole zľava:
Andrej Samák, Mária Uková, Nikola Pristachová, Tomáš Janso

Dňa 15.−17. mája 2009 sme absolvo−
vali basketbalový festival pod názvom BA−
DEM, ktorý sa každoročne koná v Žiline.
Bol to už XVIII. ročník tohto podujatia.
Okrem MBK Stará Turá sa v kategórií
staršie mini zúčastnilo ďalších sedem druž−
stiev. Boli sme rozdelený na dve skupiny:

A skupina: MBK Ružomberok, Lokomo−
tíva Sereď, BK Slovan Bratislava A, UKS
SP 27 Katowice.

B skupina: MBK Stará Turá, BK UMB
08 B.Bystrica – Majster SR, BK Slovan
Bratislava B, BKM Junior UKF Nitra).

Hneď v prvom zápase sme sa stretli s
tohtoročným Majstrom SR BK UMB 08
B. Bystrica. Zápas bol dramatický od za−
čiatku do konca. Nášho súpera sme zdo−
lali v pomere 37:28.

Ďalšie výsledky:
MBK STARÁ TURÁ BK UMB BANSKÁ

BYSTRICA 3728
MBK STARÁ TURÁ BK SLOVAN BRA−

TISLAVA „B“ 818
MBK STARÁ TURÁ BKM JUNIOR UKF

NITRA 6631
BK UMB BANSKÁ BYSTRICA BK

SLOVAN BRATISLAVA „B“ 774
BK UMB BANSKÁ BYSTRICA BKM

JUNIOR UKF NITRA 4735
BK SLOVAN BRATISLAVA „B“ BKM

JUNIOR UKF NITRA 683

KONEČNÉ PORADIE V SKUPINE
1 MBK STARÁ TURÁ       3 3 0 184:67 6
2 BK UMB B. BYSTRICA  3 2 1 152:76 5
3 BKM JUNIOR UKF NITRA 3 1 2 149:119 4
4 BK SLOVAN BLAVA „B“ 3 0 3 18:241 3

Zo skupiny sme postúpili z 1. miesta.
Vo štvrťfinále sme sa stretli s Poľským druž−
stvom UKS SP 27 Katowice, ktoré sme
porazili vysoko 63:14. Tento zápas nás
ľahko posunul do semifinále o 1.−4. miesto.
V semifinále sme sa druhý raz stretli s Nit−
rou, ktorú sme zdolali 48:17.

V nedeľu nás čakal posledný zápas, kde

sme sa opäť stretli s BK UMB B. Bystrica.
Zápas bol ešte ťažší ako ten prvý. Išlo v ňom
o to, kto získa zlaté medaily, a či sa nám
podarí nášho rivala zdolať ešte raz na tomto
turnaji. Určite aj únava, ale aj nervozita nám
zväzovala ruky, no to isté platilo aj o našich
súperkách. Obe družstvá chceli vyhrať. Nám
sa po druhý raz počas tohto víkendu podari−
lo zdolať tohtoročného Majstra Slovenska −
BK UMB 08 Banskú Bystricu. Výsledok: Stará
Turá − Banská Bystrica 42:37. Turnaj sme s
prehľadom vyhrali bez jedinej prehry. Zo všet−
kého najviac ma teší, že sme hrali peknú
kolektívnu basketbalovú hru, primeranú tejto
vekovej kategórii.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým
zúčastneným dievčatám za krásny basket−
balový zážitok, za výkony plné nasadenia,
a najmä za to, na čo kladiem dôraz ja −
kolektívnu basketbalovú hru – jednoducho
basketbalovosť.

ZLATÉ MEDAILISTKY:
Kapitánka Radka Martinčičová, Karin

Rzavská, Zuzka Papuláková, Ema Mihal−
jevičová, Michaela Míková, Silvia Hanáko−
vá, Saša Redajová, Diana Kučerová, Ka−
tarína Talčíková, Daniela Naďová, Diana
Málková, Lucia Kostelná, Lucia Beláková

Na turnaji boli ďalej ocenení:
ALL STARS − DIEVČATÁ
STRIEŠOVÁ BK UMB B. BYSTRICA
DLHOVIČOVÁ MBK RUŽOMBEROK
ZATKOVÁ BKM JUNIOR UKF NITRA
MARTINČIČOVÁ MBK STARÁ TURÁ
RZAVSKÁ MBK STARÁ TURÁ
NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER
LUPTÁK MBK STARÁ TURÁ

A jedno veľké ĎAKUJEM patrí mojim
rodičom, za to, že si do teraz nájdu čas a
prídu nielen mňa, ale aj moje družstvo pod−
poriť na každý zápas ktorý sa im dá.

ĎAKUJEM mamina, ocinoJ
 Dobroslav Lupták

BADEM - star�ie mini

Mária Peprníková − Chudíková 77
Nejde o okrúhle životné jubileum pani Peprníkovej, ale prá−

ve o tie dve sedmičky, ktoré uplynuli na jej časomiere začiat−
kom mája. Čísla, ktoré v biblickom kontexte, biblicky evokujú
oných sedem požehnaných i neúrodných rokov. Veď ak ona,
ako ten hebrejský Jozef, bola a zostala ženou súcou do času
dobrého i nečasu. Bez nadsádzky sa dá napísať, že ju pozná
takmer každý „Staroturan“ zo strednej a staršej generácie. Dlhé
roky bola neprehliadnuteľnou postavou našej chýrnej Chyrany.
Starala sa o jej pracovníkov, zabezpečovala všetko, čo vtedajší
sociálny systém poskytoval. Korupciu nepoznala, merala rov−
nakým metrom, hýrila optimizmom a nešetrila úsmevom.

Pochádzame spolu z jedného, no fyzicky už neexistujúceho,
staroturianskeho dvora. Bývali v ňom Chudíkovci, Novákovci, Na−
vrátilovci, Lysí a Uhlíkovci. Tolerantné spoločenstvo, ktoré duchov−
ne ešte funguje. Na stretnutiach spomíname predkov, ale reflektu−
jeme aj na prítomnosť. V Mariškinom prípade spojenú s úprimnými
otázkami, či jej „Turenka“ bude ešte takou akú ju nosí v srdci.

Po smrti manžela Mirka doľahli na ňu ťažkosti súvisiace s
vekom. Na duchu však neklesá, ale s pokorou pred Bohom
znáša svoje problémy. V ďalšom živote jej prajem len to najlep−
šie. Jej bývalí dvorania.                  Za všetkých Peter Uhlík
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Záhradkárske okienko
Ani traja zmrznutí v tomto roku, našťastie, neukázali svo−

ju silu a sucho v minulých dňoch pri schádzaní zasadených
plodín poriadne ubralo z úrody. Polievanie s prihnojovaním
tak bolo jediným riešením v niektorých oblastiach, ako udr−
žať bezproblémové vschádzanie rastlín.

Sucho sa však prejavilo i na vzniku hubovitých chorôb.
Proti múčnatke /biely povrch listov/ sa dá úspešne bojo−

vať nielen preventívnymi postrekmi , ale i pri zistení prvých
príznakov / Discus, Baycor 25 WP, Thiovit Jet, Shavit F, Zao,
Sulikol K.../

Proti hubovitým chorobám − plesniam v počiatočnom ob−
dobí je vhodné použiť hlavne systémové prípravky , ktoré „
preliečia“ celú rastlinu / Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ 68
WG, 42,5 WG .../ a až v druhej fáze počas zberu používať
kontaktné prípravky s kratšou ochrannou dobou / Kuprikol
50, Champion 50 WP, Bravo 500, Kocide 2000, Cuproxad
SD .../

Nedostatok vápnika, hlavne u papriky, sa dá odstrániť po−
strekom na list s menej používaným prípravkom Paralux. Patrí
medzi ekologické prípravky a postrekovať môžeme i ovocné
stromky koncom leta, až do času zberu úrody. V tomto obdo−
bí sa dá úspešne použiť i ako prevencia proti hubovitým cho−
robám na rajčinách a uhorkách.

Ochrana viniča je už celoročný proces. Stálice v ochrane
viniča sú jednoznačne Kuprikol v striedaní so Sulikolom. Nové
prípravky sa menia a z najpoužívanejších možno spomenúť
v súčasnosti Zato 50 WG, Schavit F, Discus, Ridomil, ...

Proti škodcom je dostatočný výber postrekov, no treba
rozlišovať, na aké plodiny sa používajú.

Najrozšírenejšie sú vošky , no tento rok sa prejavila vo
väčšej miere i méra hrušková / Nomolt 15 SC /.

Postreky sú dlhodobé ,s účinnosťou niekoľkých týždňov /
Nurelle, Actara, Karate Zeon , ale i krátkodobé, využívané
pri priebežnom zbere / Calipso, Karate, Decis, Diazol, Piri−
mor, Bi 58.../

Ferovit a Fytovit sú špeciálne
prípravky , ktoré sa používajú pri
nedostatku železa – chloróze.
Prejavuje sa žltým sfarbením lis−
tov hlavne na broskyniach a
čiernych malinách...

Nezabudnime v tomto teplom období i na bežne sa vy−
skytujúcich parazitov na sliepkach a holuboch. Dajú sa rých−
lo zneškodniť vhodným prostriedkom / napr. Almus .../.

Pri pestovaní kvetov a byliniek v bytoch treba veľmi zva−
žovať opodstatnenosť použitia chemických prípravkov, vzhľa−
dom na veľkosť uzavretých priestorov a vetrateľnosť.

V špecializovaných predajniach Vám určite poradia pri
správnom výbere vhodných postrekov. Treba však čo naj−
presnejšie definovať nežiaduceho škodcu a príznaky preja−
vujúcich sa chorôb na rastlinách.

Váš partner nielen pre záhradu
tel.:7763485

Strelecké preteky o putovný pohár žiakov
v streľbe z malokalibrových zbraní pod záštitou Nadácia Život v Starej Turej

Dňa 19.5.2009 sa na strelnici ŠSK v Starej Turej poriadal strelecký pretek žiakov
okresu Nové Mesto nad Váhom, kde za účasti ZŠ Kunovice ČR,SOS Stará Turá, ZŠ
Podolie, ZŠ Kočovce a ZŠ Stará Turá.

Za účasti 23 súťažiacich a krásneho počasia si vyskúšali svoje schopnosti v streľbe
na vzdialenosť 25 m, ochutnali grilované špeciality p. Milatovej.

Putovný pohár a hodnotné ceny sponzorovali NADÁCIA Život Stará Turá, SOŠ Sta−
rá Turá, Peter Milata zbrane strelivo a poisťovňa APOLLO.

Preteky rozhodoval Milata Peter rozh. I. tr. A−201                                    Peter Milata

Výsledková listina v streleckej súťaži o putovný pohár žiakov v streľbe z malokalibro−
vých zbraní. Stará Turá 19.5.2009 puška+pištoľ−5+5 ZKM−452 Margolin

Mesto Stará Turá vás pozýva na

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ

Klub slovenských turistov v spolupráci
s mestom Stará Turá, hlavným sponzorom
PREMARES plus, s.r.o. a sponzormi Šport
Pub, Štefánek, s. r. o. Trenčín, AQUA Ku−
biš, Molitex, vináreň Gažovič usporiadal
dňa 16.5.2009 XXXIV.ročník diaľkového
pochodu „Podjavorinská päťdesiatka“, kto−
rý je zaradený v medzinárodnom kalendá−
ri „Internationaler Volkssportverband“ (IVV).

Poriadatelia ráno s obavou hľadeli na
nebo aké bude počasie, či celkom neo−
hrozí pripravovanú najväčšiu staroturian−
sku turistickú akciu roku 2009. Najnetrpez−
livejšími boli ako po minulé roky turisti, čo
chceli najskôr vyraziť na 50 km trasu. Pred
pol ôsmou odvážal autobus prvých turis−
tov na trasu 20 a 30 km, ktorá viedla cez
pamätník ROH, Cetunu na najvyšší vrch
Bielych karpát Veľkú Javorinu. Trasa na
20 km bola naplánovaná po žltej turistickej
značke cez salaše do cieľa v Šport pube
na štadióne. Trasa na 30 km pokračovala
z Javoriny ďalej k pamätníku I. D. Dibrova
a cez Nárcie do cieľa. Na Javorine sa účast−

níci pochodu mohli trochu občerstviť čajom
alebo niečím silnejším a pokračovať v ďal−
ších kilometroch.

Najdlhšia pešia trasa tradične viedla
popod Čachtický hrad cez pamätník na
Rohu, Cetunu na najvyšší vrch Bielych
Karpát Veľkú Javorinu.

Najviac turistov šlapalo trasy 20 a 30
km. Účasť na jednotlivých trasách bola
nasledovná: 10 km 4 účastníci, 20 km
67účastníkov, 30 km 75 účastníkov, 50 km
20 účastníkov, 65 cyklo 24 účastníkov

Celkove sa pochodu zúčastnilo 190
spokojných turistov.

Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave jednotlivých trás
a pomohli zorganizovať pochod „Podjavo−
rinská päťdesiatka“. Zvlášť chcem poďako−
vať sponzorom nášho podujatia− mestu Sta−
rá Turá, PREMARES plus, s.r.o., Šport Pub,
Štefánek, s. r. o. Trenčín, AQUA Kubiš,
Molitex a vináreň Gažovič, ktorí sa pričinili
o udržanie tradície podjavorinského diaľko−
vého pochodu.               Vlastimír Čepela

Podjavorinská päťdesiatka 2009


