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Kruhová križovatka sa osvedčila...
foto: J.M.

Vôňa prázdnin...
... a dovoleniek! Bolo ju už cítiť na konci

jari, jej záver mal už silne letný charakter a
cítiť to aj teraz, po nástupe leta s nádychom
jari− chladného, upršaného... Je to omamná
vôňa s predtuchou sladkého ovocia, sladkej
zmrzliny, ale najmä sladkého ničnerobenia!
Leto sa prihlásilo v nedeľu 21.6. o 7.45 rov−
nodennosťou; to astronomické. Áno, bol to
najdlhší deň v roku a každý ďalší je o nejaké
tie minúty kratší, noci naopak, „pribúda“...
A keď už sme pri tých číslach, dňom vydania
tohto čísla sme začali druhý polrok tohto roka
a to sme si ešte nedávno priali, aby bol úspeš−
ný... Nedajte sa odradiť letiacim časom, ani
kratšími dňami − užite si vône prázdnin a do−
voleniek ako len najlepšie dokážete...     J.M.

4. júl−  Hasičská súťaž, 14. 00 h Drgoňova Dolina

5. júl− Hudobné leto− Tomaníkova nota − 18. 00 h Nám. slobody

12. júl− Hudobné leto− country WANTEDT − 18. 00 h Nám. slobody

22. júl− Koncert Evy a Vaška− 19. 00 h DK Javorina

24. – 26. júl− Tanec Slnka− ATC Dubník

25. júl− Janáček Tour− 14. 00 h Veľká Javorina

26. júl− Slávnosti na Javorine− 9. 45 h Veľká Javorina

Z obsahu
! Ako to je s pešou zónou

! Po jarmoku

! Spomienka na tehelňu

! Slávnosti na Javorine

! Hudobné leto

! Predchodca SLSP− pokračovanie

! Aktivity škôl, CVČ, turistov

! Kultúra, šport, matrika, MsP...
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Kalendárium

HAIKU
Skúšku starobou
ktorý učiteľ bude
klasifikovať?

NAŠE TRVALKY
Darina Bancíková (31.12.1922 Kokava n. Rimavicou −

30.7.1999 Horné Saliby), slovenská evanjelická teologička,
r.1951 ako prvá žena na Slovensku ordinovaná za kňaza evan−
jelickej cirkvi. Od 1. novembra 1954 do 31.októbra 1956 bola
kaplánkou v Starej Turej. V r.1962 obvinená z protištátnej čin−
nosti a odsúdená. V r.1968 − 1996 bola opäť v činnej službe.
Tento mesiac uplynulo 10 rokov od jej úmrtia.

James Morse Kirchhoff (30.7.1924 Maquokete, USA −
28.12.1944 Trenčín, telesné pozostatky prevezené do vlasti), po−
ručík, príslušník 15. americkej leteckej základne, USAF, bombo−
metčík. Otec Edward, matka Hanzel. Zostrelený na myjavských
kopaniciach. Po presune na Starú Turú bol udaný a so Stanisla−
vom Hlubockým a Ondrejom Chorvátom bol beštiálne zavraždený
na trenčianskej Brezine. Na Mestskom cintoríne v Starej Turej má
symbolický hrob. Od jeho narodenia uplynulo 85 rokov.

Augustín Malár (18.7.1894 Reitern, Rakúsko − 1945? Ne−
mecko), vyrastal na Starej Turej, brat plk. Jána Malára, vojak z
povolania, vlastenec, generál. Študoval v Skalici a v Šoproni,
bol taliansky legionár. Po r. 1918 absolvoval Vysokú vojenskú
školu v Prahe. Za Slovenského štátu bol vojenský atašé v Ber−
líne, velil Rýchlej divízii na východnom fronte a tiež dvom diví−
ziam v Prešove. V auguste 1944 Nemcami zatknutý. Nevieme
presne kedy a kde zahynul. V júli si pripomíname 115 rokov od
jeho narodenia.

Ľubomír Švec (8.8.1928 Dolné Držkovce − 18.7.1999 Bra−
tislava), vysokoškolský pedagóg, docent, otec Štefan, matka
Elena, rod. Kováriková, manželka Sylvia, rod. Roháčková. Na
Starú Turú prišiel z Modry. Maturoval na gymnáziu v Novom
Meste n. Váhom, absolvoval SVŠT Bratislava, prijatý za peda−
góga na Katedru častí strojov Strojníckej fakulty, obhájil hod−
nosť CSc., habilitoval na docenta. Od r.1955 bývala rodina v
Bratislave. Uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia.

Miloš Uher (22.7.1914 Lubina− 27.2.1945 Cetuna, pocho−
vaný na vrchu Roh), partizánsky veliteľ, vlastenec. Bol robotník
u Micheru na Starej Turej a u Tauša na Myjave. Po vyhlásení
SNP zorganizoval partizánsky oddiel Hurban, bol jeho velite−
ľom. S oddielom Medvedeva v lesoch Bielych Karpát vyvíjali
pozoruhod. bojové aktivity. Padol v cetunskom boji. Bol vyzna−
menaný vysokými vyznamenaniami. Od narodenia Miloša Uhra
uplynulo 95 rokov.

Dušan Úradníček (9.7.1899 Stará Turá − 6.7.1985 Bratisla−
va), národovec, advokát, podnikateľ. Otec Štefan, matka Mária,
rod. Hlubocká, manž. Milena, rod. Velichová, deti Viera a Vladi−
mír. Po I. svetovej vojne bol v Bratislave advokátom. V r.1935
sa spoludodieľal na rozhodnutí podnikateľa Micheru založiť na
Starej Turej továreň. Pracoval v evanjelickej cirkvi, napísal kro−
niku mesta (v rukopise). Tento mesiac uplynie 110 rokov od
jeho narodenia.

Ján Nepomuk Zimmermann (19.10.1826 Chtelnica −
20.7.1884 Stará Turá). Bol staroturiansky kňaz a dekan. Roku
1884 pomohol inštalovať v kostole nový organ. Hoci bol Ne−
mec, bol priaznivo naklonený slovenským národným požiadav−
kám. Spolu so svojím kaplánom A. Pullmanom a s evanjelic−
kým kňazom A. Royom r. 1871 založili v mestečku Pomocnú
pokladnicu. V mesiaci júl uplynulo 125 rokov od jeho úmrtia.

Andrej Žlebek (1.7.1774 Sučany − 10.1.1833 Stará Turá),
evanjelický kňaz, veršovník, otec Tomáš, matka Katarína. Štu−
doval v Prešove, v Šoproni. Staroturanom sa zapáčil, keď za
farára Daxnera konal pohrebnú kázeň. Po jeho smrti si ho zvo−
lili za farára. Bol autor gratulačných a chválorečníckych básní,
znamenitý v latinčine, zábavný spoločník. Od jeho narodenia
uplynulo 235 rokov.                      Spracoval Gustáv Rumánek

Čo je to HAIKU
Japonskou snahou po stručnosti a pregnantnosti vznikla

novoveká skratka, haiku a ich autorov nazývajú „haikuári“ –
autory nevážnych veršov. Urobil tak japonský básnik 17. storo−
čia Bašó a jeho druhovia. Je to troveršie s počtom slabík 5−7−5,
celkove slabík 17. Vznikla tak obľúbená samostatná báseň, „ha−
iku“ a predstavuje najkratší básnický útvar na svete!

Inou obmenou je päťveršie tanka s počtom 31 slabík, 5−7−5−7−7.

SLÁVNOSTI SA BLÍ�IA!
Prípravný výbor tohtoročných Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine,

ktoré sa budú konať v poslednú júlovú nedeľu− 26.7.2009 od 9.45 h na svojom
predposlednom pracovnom zasadnutí v Starej Turej zhodnotil doterajší stav príprav.
Zaoberal sa predovšetkým technickými otázkami zabezpečenia programu, občer−
stvenia a stánkového predaja produktov tradičných remesiel, ako i ostatnými náleži−
tosťami, ktoré súvisia s vytvorením optimálnych podmienok pre návštevníkov a hostí
v CHKO. Návrat do prírody − tak by sa dala nazvať zásadná zmena v realizácii
tohtoročného podujatia − uskutoční sa mimo priestorov Holubyho chaty. Autobusová
doprava pre účastníkov slávností je zabezpečená z obidvoch strán hranice. Pestrý
kultúrny program sa uskutoční na dvoch pódiách, v ponuke sú spevácke zbory,
folklórne súbory, dychovky, folk i country hudba i tanec... Pre deti sú vo vyhradenom
priestore pripravené hry a súťaže. Najväčšie podujatie takéhoto druhu na slovensko−
českej hranici organizujú samosprávy obcí a miest s podporou krajov − Zlínskeho a
Juhomoravského − ČR, Trenčianskeho a Trnavského − SR.

V sobotu 25. júla 2009 od 14. h sa v rámci slávností uskutoční už po druhýkrát
zaujímavé podujatie pre milovníkov cyklistiky− JANÁČEK− TOUR− stretnutie cyklistic−
kých patriotov z obidvoch strán hranice na vrchu Veľkej Javoriny...

Ďalšie informácie na www.velkajavorina.com
Autobusová doprava zo Starej Turej:
Stará Turá, nádražie SAD − Veľká Javorina tam: o 8.30 h a 9.45 h so zastáv−

kami pri OD (Ul. SNP a viadukte (Holubyho ul.), späť o 16.00 h.         J. Mikláš

Tento rok je tomu 340 rokov od význam−
nej udalosti − 1. apríla 1669 udelil kráľ Le−
opold občanom Starej Turej významné pri−
vilégium− usporadúvať ročne 6 výkladných
jarmokov a pravidelné týždenné trhy.

Jarmok v našom meste zapísal do svo−
jej „novodobej“ histórie svoj 18. ročník. Ten
tohtoročný dvojdňový (12. a 13. 6. 2009)
sa aj napriek prognózam, kríze a rôznym
názorom na takéto poduja−
tie, vydaril. Môžem tak po−
vedať za organizátorov a aj
za väčšiu časť predajcov,
ktorí v niektorých prípadoch
svoje požiadavky „prispôso−
bili“ terajšej dobe... Počet
predajných stánkov možno
trocha prekvapil (317 predaj−
ných miest), sortiment zostal
približne rovnaký, teda „kla−
sický“ ako v predchádzajú−
cich rokoch a ceny v niekto−
rých prípadoch aj poklesli...

Hoci v
prvý deň
nám poča−
sie príliš
neprialo,
poďakova−
nie patrí
všetkým,
ktorí aj v
daždivých
podmien−
kach reali−
zovali svo−

je kultúrne vystúpenia a samozrejme aj tým,
ktorí sa aj v takomto počasí prišli pozrieť...

K jarmoku už akosi patrí iný režim v
živote mesta − organizácia si vyžaduje zme−
nu dopravného režimu v centre mesta, čím
sme obmedzili prístup napr.
na parkoviskách pri prevádz−
kach BILLA a Jednota− pre−
vádzkovateľom ďakujeme za
pochopenie a ústretovosť.
Ruch a hluk sú už neodmys−
liteľnou súčasťou takéhoto
podujatia, ale aj popri spo−
mínaných rôznych názoroch
si absolútna väčšina obča−
nov už jednoducho zvykla,

akceptuje takéto podujatie, možno aj pre−
to, ako mi to zdôvodnil jeden staroturanec:
Aj v pekle bývajú raz za čas hody... A mla−
dá rodina z Považskej Bystrice s dvomi
deťmi, ktorá si urobila „rodinný výlet“ jar−
mok charakterizovala úplne spontánne:
Videli už všeličo, ale takéto niečo ešte nie:
pohoda, nádherná atmosféra, príjemné
prostredie v centre mesta a ešte aj výbor−

né počasie ( v sobotu)... A na budúci rok
prídu určite znova!

Takéto podujatie si vyžaduje nemálo or−
ganizačnej práce a nielen dva jarmočné
dni, či dva dni pred a dva dni po jarmoku...
Nie je ju z pohľadu bežného človeka tak
vidieť, ale možno aj preto máme organizá−
ciu jarmokov− teda prípravu a ich realizá−
ciu z pohľadu predajcov výnimočnú v rám−
ci Slovenska! Za všetku odvedenú prácu
ďakujem organizačnému výboru jarmoku,
technickým službám, DK Javorina, kolektí−
vu MsP, usporiadateľom z radov hasičov,
OO PZ SR, všetkým účinkujúcim na pódiu
Námestia slobody a vám, Staroturancom,
pre ktorých je „náš“ jarmok každoročne
očakávaným podujatím.

Ján Mikláš
riaditeľ Staroturianskeho jarmoku

PO JARMOKU...
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V predchádzajúcom čísle Staroturian−
skeho spravodajcu sa objavil článok o
Revitalizácii centrálnej mestskej zóny
(CMZ) v Starej Turej. Autor tohto článku
vychádzal naozaj len z domienky, z aké−
hosi pre neho tušeného riešenia tohto úze−
mia nášho mesta. Zároveň vyslovil svoje
obavy, ktoré sa spájajú s realizáciou tohto
projektu, keby sa doprava presmerovala z
Ul. SNP na Ul. Gen. M. R. Štefánika a Ul.
Hurbanovu. Avšak skutočnosť je úplne iná
a preto by sme chceli vniesť trošku jasno
do myšlienky revitalizácie CMZ.

Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR dalo možnosť všetkým mes−
tám a obciam uchádzať sa o finančné
prostriedky z fondov EÚ na revitalizáciu
centrálnych zón.

O takúto dotáciu by chcelo požiadať aj
Mesto Stará Turá. Žiadosť sa bude pred−
kladať 24.7.2009. Tejto žiadosti predchá−
dzalo množstvo rokovaní s projektantmi,
architektom, aby vznikol samotný projekt,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou spomína−
nej žiadosti. Samozrejme k podaniu žia−
dosti je potrebné vydanie stavebného po−
volenia. Pred stavebným konaním sa pro−
jekt predložil na posúdenie dotknutým or−
gánom, z ktorých jedným bol aj dopravný
inšpektorát, ktorého súhlasné stanovisko
bolo podmienené spracovaním dopravné−
ho projektu odborne spôsobilým projektan−
tom. Pri stavebnom konaní mal každý ob−
čan možnosť zúčastniť sa tohto konania.
Oznámenie o začatí stavebného konania
a aj samotné stavebné povolenie bolo do−
ručované verejnými vyhláškami, ktoré vi−
seli na verejne dostupnom mieste. Všetky
dokumenty boli uverejnené aj na webovej
stránke mesta, takže vskutku každý občan
mal možnosť prísť na miestne zisťovanie,
uplatniť si námietky a nahliadnuť do pro−
jektovej dokumentácie.

Projekt „Revitalizácia centrálnej mest−
skej zóny v Starej Turej“, pokiaľ bude
úspešný, bude riešiť Revitalizáciu centrál−
nej mestskej zóny a prepojenie nového
námestia s ul. SNP (za potokom) s rozčle−
nením na rekonštrukciu komunikácii, chod−
níkov a spevnených plôch, vybudovanie
nového autobusového zálivu, rekonštruk−
ciu lávok a premostení, rekonštrukciu ve−
rejného osvetlenia, revitalizáciu zelene a
osadenie mobiliáru.

Celkové investičné náklady stavby sú
cca 1 320 000, euro (cca 40 mil. Sk), pri−
čom podiel kofinancovania z rozpočtu mes−
ta je vo výške 5% a predstavuje pre rok
2009−2010 čiastku cca 66 000, euro (cca
2 mil.Sk).

V prípade úspešnosti žiadosti o dotá−
ciu je plánovaný začiatok rekonštrukcie na
rok 2009/2010 (podľa posúdenia žiadosti
na ministerstve) a predpokladané ukonče−
nie revitalizácie CMZ je do 12−tich mesia−
cov od začatia jej realizácie.

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
predstavuje plochu od kruhovej križovatky
popri obchodnom dome, domu služieb až
k budove ZUŠ. Revitalizáciou CMZ sa roz−
šíri pešia zóna, dôjde k zmene dopravné−
ho prepojenia slepej časti ulice SNP s hlav−
nou Ul. SNP, dôjde k bezpečnejšiemu pre−
pojeniu zrekonštruovaného námestia a
pešej zóny po jestvujúcom kamennom
moste, z ktorého sa vylúči doprava, ktorá
v súčasnosti spôsobuje dopravné problé−
my. Takýmto riešením sa zruší pôvodné
prepojenie hlavnej Ul. SNP s ul. Hurbano−

vou. Revitalizáciou centrálnej mestskej
zóny sa rieši vybavenosť, využitie, náplň
centra mesta s naviazaním na už zrekon−
štruované námestie.

V súčasnosti sa na riešenej ploche
nachádzajú vybetónované a asfaltové
spevnené plochy komunikácií a chodní−
kov, veľká časť zelených plôch, betóno−
vých múrikov.

V rámci navrhovanej revitalizácie te−
rénu, ktorý je v rovine, bude tento pokrytý
v časti navrhovanej pešej zóny a spevne−
ných plôch farebným asfaltobetónom,
dlažbou v kombinácii so zelenými plocha−
mi, novou doplňujúcou výsadbou, ako aj
novým mobiliárom lavičiek a smetných
košov, ako aj dopravnými zábranami pre
vjazd automobilov.

Celá plocha je riešená ako bezbariéro−
vá pre voľný pohyb telesne postihnutých
občanov po celej riešenej ploche.

Samostatne je riešená zeleň, zeleň ur−
čená na výrub a umiestnenie navrhovanej
zelene v teréne už s konkrétnym riešením
druhovosti výsadby.

V celej ploche určenej na revitalizáciu
sú plochy, ktoré dostávajú nové využitie,
novú vybavenosť, novú náplň.

Jedna plocha je pri kostole, kde je
umiestnený pomník k I. svetovej vojne,
pomník P. Márie, kríž a morový stĺp.
Všetky pamätníky zostávajú na ploche
s tým, že sa prerieši chodníková nad−
väznosť na okolie a k tomu adekvátne
zeleň a mobiliár.

Ďalšia plocha je medzi Domom služieb
a novým námestím. Na tejto ploche je v
návrhu nová náplň, pretože do priestoru
sa umiestňuje oddychová zóna s hracími
prvkami. Opodstatnenosť na plochu vzišla
z novo zrekonštruovaného námestia. Ná−
mestie síce disponuje s lavičkami, ale nemá
vybavenosť pre deti, čím sa stáva, že deti
na hru využívajú stavby námestia t.j. vod−
né prvky, kaskády, cimburie pomníka. Plo−
cha medzi domom služieb a námestím je
dostatočne veľká na vybudovanie detské−
ho ihriska s hracími prvkami pre vekové
kategórie najmenších až väčších detí.

Na danom území sa bude riešiť aj ve−
rejné osvetlenie. V rámci VO budú riešené
rozvody pre potreby iluminácie dlažobné−
ho osvetlenia. Hlavné osvetlenie bude ilu−
minácia sochy pamätníka I. svetovej voj−
ny, z ktorého budú rozvody a osvetlenie
ťahané po všetkých peších chodníkoch, čím
nasvetlíme vnútorné plochy pešej zóny pod
husto vysadenou alejou stromov. Ostatné
plochy budú riešené verejným stĺpovým
osvetlením.

Ak by bola podaná žiadosť o NFP
úspešná, po jej realizácii by centrum mes−
ta dostalo ucelený charakter ozajstnej cen−
trálnej oddychovej a reprezentačnej časti
nášho mesta.

Na záver by som chcela ešte reagovať
na jeden z podnetov autora článku o Revi−
talizácii z predchádzajúceho čísla časopi−
su ohľadom osádzania pamätníkov na po−
česť našich významných občanov v rámci
CMZ. Cestou tohto projektu však bohužiaľ
nie je možné realizovať budovanie nových
pamätníkov, ale mohol by to byť samozrej−
me podnet na to, ako si uctiť ich skutočnú
zásluhu na budovaní nášho mesta i jeho
okolia v rámci prípadných iných, na to ur−
čených projektov.

Ing. Jana Vráblová
riaditeľka TS Stará Turá

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY Milé stretnutia v obradnej sieni mesta
Slávnosť pre manželov, ktorí spoločne kráčajú životom

50 rokov (zlatá svadba) a 60 rokov (diamantová svadba), pri−
pravil zbor pre občianske záležitosti pri našom MsZ v pondelok
22. júna 2009. Na druhý deń sa v týchto priestoroch zišlo takmer
50 jubilantov, ktorí v I. polroku 2009 oslávili životné jubileum
70 a 75 rokov.                                              Text a foto J.
Mikláš

Poďakovanie...
Dňa 22. júna 2009 sme boli pozvaní na stretnutie jubilujúcich

párov 50 a 60−ich rokov manželského spolužitia− zlatej a dia−
mantovej svadby. Ďakujeme za dôstojnú oslavu všetkým, ktorí
sa o to zaslúžili. Vyslovili nám úctu príhovorom, básňou, hudbou,
spevom a zápisom do pamätnej knihy mesta Stará Turá.

Takmer celý život sa človek snaží o to, aby zastavil čas.
Ten sa však zastaviť nedá. Ďakujeme za to, že sme sa dožili
takéhoto významného jubilea a za to, že sme sa v živote doká−
zali spoločne vyrovnať so všetkými starosťami a problémami,
ktoré nás stretli. Dokázali sme to láskavosťou, porozumením,
zhovievavosťou a vzájomným odpúšťaním... Z toho by si mali
brať príklad najmä mladí ľudia, ktorí v obradnej sieni mesta
uzatvárajú manželstvá − povedal vo svojom príhovore zástupca
primátorky Mgr. Ján Tomeš.

Potešili sme sa darčekom, za ktoré ďakujeme a úprimným,
neformálnym gratuláciám na záver obradu.

Prajeme pracovníkom mestského úradu veľa tvorivých síl
v ich peknej a dôstojnej práci.

Za jubilantov Mgr. Anna Pribišová
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Novinky zo Z�
Desaťmesačný maratón školského roka 2008/2009 sa skončil

a deti sa tešia z dvojmesačného voľna, ktoré dúfam využijú na
regeneráciu síl do ďalšieho obdobia. Aj pedagogickí a nepeda−
gogickí zamestnanci školy si už skutočne zaslúžia oddych, pre−
tože posledné týždne školského roka bývajú naozaj náročné
nielen pre žiakov, ale i pre nich. Musia ohodnotiť výsledky svo−
jich zverencov čo najspravodlivejšie a verte, že niekedy to vy−
žaduje veľa námahy. Záverečné hodnotenie totiž nie je len prie−
mer známok, ale ovplyvňuje ho množstvo iných faktorov.

Napriek tomu, že jún je taký náročný v oblasti vyučovacieho
procesu, sme pre deti pripravili mnoho iných akcií.

1. júna, na deň detí pripravili pre svojich žiakov pani učiteľky
juniáles, ktorého súčasťou bol karneval a dopoludnie plné hier
a súťaží. Bola to krásna akcia aj vďaka Nadácii Život, ktorá sa
podieľala na jeho financovaní.

5.6 sa uskutočnili Ľahkoatletické podjavorinské hry. Naši
športovci tu ukázali, akí sú šikovní a talentovaní. Druhé miesto
v tejto náročnej súťaži je toho dôkazom.

13.6. sa uskutočnila beseda s hygieničkou.
17.6 sa vybrali za kultúrou a historickými pamiatkami do

Bratislavy žiaci 9.B a 9.D. Zastavili sa na Devíne i Slavíne,
prezreli si najnovšiu výstavu v Slovenskom národnom múzeu a
návštevu hlavného mesta zakončili návštevou SND, kde sa
zasmiali na divadelnej hre Ženský zákon po záhorácky.

22.jún bol pre školu významným v tom, že sme mali peda−
gogickú radu, na ktorej sme hodnotili výchovno – vyučovacie
výsledky za 2. polrok šk. r. 2008/2009.

Počet žiakov na konci školského roka bol 781, z toho 388
dievčat. Na 1. stupeň chodilo 337 žiakov a z nich 154 bude mať
na vysvedčeniach samé jednotky. Za rôzne priestupky voči škol−
skému poriadku budú mať 4 žiaci napomenutie od triedneho
učiteľa, 1 žiak pokarhanie od triedneho učiteľa a 1 žiak pokar−
hanie riaditeľkou školy. Neprospeli 2 žiaci. Na prvom stupni
spolu vymeškali 11 201 hodín, z toho bola 1 neospravedlnená.

Výsledky žiakov 2. stupňa sú už tradične horšie. Jednak
učivo vo vyšších ročníkoch je náročnejšie a aj správanie niekto−
rých detí sa vekom zhoršuje. Samé jednotky bude mať na vy−
svedčení 62 žiakov, s vyznamenaním skončilo 139 detí veľmi
dobre prospelo 115 žiakov. Naopak neprospelo 17 žiakov, ktorí
budú mať možnosť urobiť na konci augusta opravné skúšky, ak
neprospeli najviac z 2 predmetov. Žiaci 2. stupňa vymeškali
16 474 hodín. Z toho 69 bolo neospravedlnených.

25.6. sa so školou, kamarátmi a so svojimi učiteľmi rozlúčili
žiaci 9. ročníka. Odchádzajú od nás s rôznymi pocitmi – rados−
ťou, túžbou zažiť niečo nepoznané a nové, trochou smútku nad
tým, čo sa nevráti. My všetci, ktorí sme sa o nich starali počas
dlhých 9 rokov, im želáme veľa šťastia zdravia, aby sa splnili
všetky ich túžby a nádeje. A keby im bolo v živote ťažko, dvere
našej školy sú pre nich otvorené.

30.6. sa skončil školský rok. Deti si odniesli domov vysved−
čenia. niektoré boli výborné, iné ukázali, že ich majitelia majú
ešte rezervy, ale aj šancu odstrániť nedostatky v budúcom šk,
roku. Triedy osireli a škola stíchla. Výnimku tvorí budova na
Komenského ulici, kde džavot detí nahradia zvuky nástrojov
remeselníkov, ktorí začali s jej rekonštrukciou, čomu sa všetci
tešíme.

Na záver chcem poďakovať všetkým zamestnancom školy
za ich statočnú prácu a zaželať im nádhernú dovolenku, leto
plné krásnych dní a nech načerpajú veľa síl do ďalšej práce.

Anna Chmurová

Benefičný koncert a vyhlásenie Činu roka
V nedeľu 14. júna sa uskutočnil III. ročník benefičného kon−

certu o.z. SLUHA spojeného s vyhlásením Činu roka. V evan−
jelickom kostole sa poslucháčom predstavil Komorný orchester
mesta Trenčín, huslista Miroslav Potfaj, klavirista Samuel Bá−
novec a speváčka Silvia Adamíková. Ocenenie Čin roka odo−
vzdala primátorka nášho mesta Anna Halinárová manželom
Rumánkovým za ich vytrvalú umeleckú, publikačnú a historic−
ko−bádateľskú činnosť, v rámci ktorej i tento rok vyšli knižky Za
tajomstvom pečatí od Eleny Márie Rumánkovej a básnická zbier−
ka Gustáva Rumánka pod názvom Zdvihnutá minca.

o. z. SLUHA

Pod týmto názvom sa v našej základ−
nej škole uskutočnila 1. júna oslava sviat−
ku všetkých detí, plná dobrej nálady, prí−
jemnej atmosféry a usmiatych, veselých
detských tvárí.

Veď akoby aj nie? Tento deň bol totiž
pre všetky deti 1. − 4. ročníka veľmi výni−
močný. Namiesto učenia – mučenia sa
konala veselá zábava. Deti si museli doma
zabudnúť všetky školské pomôcky a na−
miesto toho si priniesli rôzne karnevalové
kostýmy, do ktorých sa po príchode do
školy nedočkavo obliekali. Telocvičňa bý−
valej priemyslovky, kde sa naše zábavno−
súťažné predpoludnie konalo, sa čoskoro
zaplnila množstvom nápaditých a veselých
masiek od výmyslu sveta.

Spolu 308 rozprávkových i svetských
bytostí sa predvádzalo, tancovalo a zabá−
valo, kým porota hodnotila a vyberala tie
najoriginálnejšie a najpútavejšie. Odmene−
ných bolo 40 masiek a celkovým víťazom
s najväčším počtom hlasov sa stala mas−
ka krásneho páva.

Po krátkej prestávke
zábava detí pokračova−
la formou rôznych súťaž−
ných disciplín na stano−
vištiach, do ktorých sa
zapájali podľa vlastného
záujmu a výberu a po
splnení úlohy získavali
drobné sladkosti. Deti si
vyskúšali svoju šikov−
nosť a zručnosť pri ská−
kaní cez švihadlo, zha−
dzovaní plechoviek lop−
tičkou, hádzaní myšku
do vedra, zaväzovaní
šnúrok, nadhadzovaní
pingpongovej loptičky či
v pretláčaní sa. Na kaž−
dom stanovišti vládla zdravá súťažná at−
mosféra.

V súťažení sme pokračovali aj počas
celého prvého júnového týždňa. Deti s vý−
tvarnými či spisovateľskými schopnosťami

si precvičili svoju fantáziu a tvorivosť a odo−
vzdali veľa pekných prác do výtvarnej a
literárnej súťaže. Ocenených bolo 15 naj−
šikovnejších malých umelcov. 1. miesto v
literárnej básničkovej súťaži získal žiak 3.C
triedy Marián Vrábel, ktorý sviatok všetkých
detí v našej škole opísal takto:

1. jún je v kalendári,
z detských tvárí úsmev žiari.
Všetky deti sviatok majú,
celý deň sa iba hrajú.

V škole ich nik neskúša,
deti si to zaslúžia.
Vymyslené súťaže
čakajú ich na dvore.

Cieľ projektu zameraného na oslavu Dňa
detí bol splnený. Podporil športové vyžitie,
tvorivosť, zábavu i smiech tých, pre ktorých
bol určený. Stalo sa tak vďaka autorke a
hlavnej organizátorke projektu Mgr. Katarí−
ne Kovárovej a podpore Nadácie ŽIVOT,

ktorá projekt schválila a finančne prispela k
jeho realizácii.

Za všetky veselé, usmiate a šťastné deti
srdečne ďakujeme.

Mgr.Viera Biesiková, ZŠ Stará Turá

Jún je už tradične mesiacom, keď sa
stretávajú všetci tí, ktorí majú radi cudzie
jazyky na Shakespeare´s Day.

Inak tomu nebolo ani tento rok. Dom
kultúry sa ozýval angličtinou, nemčinou
a ruštinou. Žiaci, ktorých bolo 130, pod
vedením pani učiteliek predviedli krátke
i dlhšie divadelné vystúpenia, ale aj pies−
ne a tance.

Okrem našej základnej školy sa sú−

Deti − najkrajšie kvety Zeme

Shakespeare´s Day
ťažnej prehliadky zúčastnili i prváčikovia zo
Základnej školy Kočovce, ktoré svojím vy−
stúpením O troch malých prasiatkach, zo−
žali veľký úspech.

Žiaci 2. stupňa nás poriadne vystrašili
Cantervilleským strašidlom, ktoré získalo i
najvyššie ocenenie.

To, že ruský jazyk je nám predsa len
najbližší, svedčí i veľký potlesk po pies−
ňach Kalinka, Kaťuša... Vďaka patrí všetkým

pani učiteľkám, ktoré žia−
kov pripravovali – p. uči−
teľke Bajjaniovej, Turano−
vej, Haruštiakovej, Čier−
nikovej E + M, Trebatic−
kej a Haverovej – za prí−
pravu a všetkým žiakom
za pekný zážitok.

Samozrejme sa
chceme poďakovať aj
Nadácii ŽIVOT za po−
skytnutie finančných
prostriedkov a Domu kul−
túry Javorina za priesto−
ry a techniku. Dúfame, že
o rok sa znova stretne−
me.                           ZŠ
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V nedeľu 7. júna sa z dôvodu nepriaz−
nivého počasia v náhradnom termíne usku−
točnila na Dubníku už tradičná Cesta roz−
právkovým lesom. Deti tu čakalo 8 zastá−
vok s rôznymi rozprávkovými bytosťami,
ktoré stvárňovali deti z divadelného krúž−
ku Štvorlístok zo ZŠ.

Vďaka sponzorom boli všetci návštev−
níci obdarovávaní cukríkmi, žuvačkami, na−
politánkami, omaľovávankami a v cieli ich
čakal skákací hrad, vozenie na koči a oveč−
ky v košiari. Celú príjemnú atmosféru pod−

čiarklo ešte prekrásne počasie, ktoré or−
ganizátorom neprialo pred týždňom v pô−
vodne plánovanom termíne. Možno i preto
bolo detí oveľa menej. No tie, ktoré prišli
so svojimi rodičmi, či starými rodičmi zotr−
vali v priestoroch Dubníka celé dopolud−
nie. A tak práca pracovníkov DK Javorina,

Klubu žien a pani
učiteliek nebola
zbytočná, pretože
lásku k prírode
najlepšie vštepí−
me malým deťom
aktívnym a zaují−
mavým pohybom
v nej.

No toto vyda−
rené podujatie by
sa neuskutočni−
lo, keby ochotní
sponzori ne−
prispeli finanč−
nou čiastkou na
zabezpečenie
všetkých atrakcií.
Patrí im veľká

vďaka všetkých detí, že i vo finančnej krí−
ze našli priestor na túto podporu. Ďaku−
jeme firmám: EUR−MED Piešťany, Sen−
zus Metering, PreVak, ECOMAT s.r.o.
Komárno.                                     z.z.

DUBNÍK O�IL Námorný výcvik
Blížil sa Deň detí. Každé dieťa by malo dostať k sviatku

pekný darček. Žiaci šiestych tried ho dostali v podobe ná−
morného výcviku.

O chvíľu si deti vychutnajú slnko, vodu a sladké prázdni−
nové ničnerobenie. Mnohí pôjdu odpočívať k vode a možno
sa im zídu skúsenosti z tohto výcviku.

Účelom tohto cvičenia bolo zabaviť deti a naučiť ich niečo
nové. Všetko prebiehalo pod vedením skúsených a zaniete−
ných inštruktorov, ktorí dali celej akcii tú správnu súťaživú
atmosféru.

Celé doobedie bolo plne využité. Na raftových člnoch sa
deti naučili veslovať, držať správne veslo, aj si zasúťažili.
Počas všetkých súťaží vládla príjemná a veselá atmosféra.

Deti boli rezdelené do šiestich súťažných skupín a boli im
pridelení mladí inštruktori. Súťažilo sa v rôznych disciplínach
ako napr.: tam a späť, zbieranie loptičiek na vode, veľryba,
súš i voda.

Každé družstvo bojovalo s plným nasadením a zároveň
ukázalo svoju odvahu i fyzickú zdatnosť.

Po splnení všetkých odvážnych súťaží prišiel čas na vy−
hodnotenie a odovzdanie modrej medaily za pekný výkon.
Medaily, ktoré deti dostali, by si zaslúžili i ďalší nadšenci,
ktorí im tento nezvyčajný zážitok pripravili.

Poďakovanie patrí manželom Slamkovým, ktorí boli ini−
ciátormi a spolu s členmi organizácie Pathfinder organizá−
tormi tohto úžasného dopoludnia, rodičovskému združeniu,
ktoré akciu financovalo, pánovi M. Ambrušovi, ktorý vyrobil
a daroval medaily pre všetkých účastníkov podujatia.

Pre nás všetkých to bol nezabudnuteľný a krásny zážitok,
na ktorý budeme dlho spomínať.

Nie je nič krajšie, ako urobiť deťom malú radosť.
Účastníci podujatia zo šiestych tried ZŠ

Spomienka na učiteľku
Pred pätnástimi rokmi, 21.júla 1994, zomrela známa sta−

roturianska učiteľka Anna Slezáčková. Život, tejto rodáčky z
Brezovej pod Bradlom, bol v mnohom poučný.

Veď len koľko smútku jej priniesol údel matky: v poznaní
a kráse, v obeti i v láske. Ale práve láskou, ako pravou
múdrosťou, prekonávala bolesť po tragickom odchode dvoch
dospelých dcér. Neobviňovala Najvyššieho, nereptala na údel,
ale prijala ho ako cestu kríža. Táto pokora jej dodávala punc
veľkosti.

Ako pedagogička pestovala ľudské duše a vieru. Hlavne
zasievala nádej. Vedomosti čerpala zo živých siločiar po−
znania a skúseností predkov. Ako nezastupiteľné ich vníma−
la v kontexte duchovnom i prírodnom. Žiakov učila úcte k
veľkým osobnostiam, vekmi spojených na ceste za tušenou
pravdou, ktorej hľadanie prináša aj primerané utrpenie.

Nepoľavila ani ako dôchodkyňa. Od mladosti bola obdi−
vovateľkou T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Po zmene
pomerov v roku 1989 stala sa aktívnou členkou Spoločnosti
M. R. Štefánika. Rada sa delila o svoje vedomosti i životné
skúsenosti. Neprijala rozdelenie Československa. Upozor−
ňovala na nebezpečenstvo zjednodušene a povrchne chá−
paného života. Avšak najväčšie obavy v nej vzbudzovala z
našich ľudských duší unikajúca slovenčina. Do smrti vyzná−
vala krédo nášho prvého prezidenta: „Ctení přátelé zvyšují
radost ze života“.

Česť jej pamiatke.                                Peter Uhlík

Výtvarný odbor v ZUŠ Starej Turej sa
teší veľkému záujmu žiakov, veď každo−
ročne ho navštevuje okolo 100 detí. Moti−
váciou pre ne sú určite i mimoriadne vý−
sledky, ktoré dosahujú v celoslovenských,
ale i medzinárodných súťažiach. V týchto
dňoch ich potešilo ocenenie – diplom
„Školská cena mieru a spolupráce“ pre vý−
tvarný odbor ZUŠ Stará Turá , ktorý získa−
li za kolekciu prác zaslanú na medziná−
rodnú súťaž, ktorú organizuje Španielska
nadácia Paz y Cooperación , zameraná
na ochranu ľudských práv a propagáciu
života v mieri.

Výtvarníci sa zapojili i
do celosvetovej súťaže
pod názvom „Kvety našich
záhrad“ vyhlásenej Re−
publikovým výborom Slo−
venského zväzu záhrad−
károv. Odborná porota pod
vedením akademického
maliara Miroslava Cipára
vybrala víťazov z 2945 za−
slaných prác. Svojimi ori−
ginálnymi kresbami sa
medzi týchto víťazov zara−
dili až 3 naše žiačky : Te−
reza Machajdíková 10 ro−
kov, Ester Belišová – 9
rokov a Martina Skaliča−
nová – 12 rokov.

Ich práce boli prezentované na veľtrhu
Záhradkár v Trenčíne a na výstave Garde−
nia v Nitre. Práce budú ešte vystavené na
medzinárodnom poľnohospodárskom a
potravinárskom veľtrhu v Nitre.

Úspešných Výtvarníkov podporila i Na−
dácia ŽIVOT, ktorá rozšírila ich tvorby kú−
pou maliarskych stojanov a dosiek . Práce
vzniknuté na nich ste mohli obdivovať na
výstave absolventov v DK Javorina.

Vedenie ZUŠ blahoželá výtvarníkom a
ich p. uč. Mgr. M. Lacovej k dosiahnutým
úspechom a Nadácii ŽIVOT za pomoc.   ZUŠ

Výtvarných talentov pribúda

V tomto, pomaly sa končiacom školskom roku, pracoval na ZŠ opäť príro−
dovedný krúžok, ktorý zorganizoval niekoľko zaujímavých podujatí.

Počas peknej jesene sme spoznávali na výletoch miestnu krajinu, boli
sme na opekačke i púšťať šarkany. V zime sme riešili internetovú olympiádu,
cez filmy a mikroskopy sme sa zoznamovali so stavbou ľudského tela. Užili
sme si aj zimné športy, robili netradičné hry, či navštívili našu plaváreň. Na jar
sme sa vybrali po stopách odpadu z mesta, obzreli sme si riadenú skládku
odpadu za obcou Kostolné. Pripravovali sme zeleninové a ovocné maškrty.
Zapojili sme sa do zberu nebezpečného odpadu – bateriek. Pomohli sme

zachrániť časť kríkov a trvaliek zo školského arboreta a čiastočne opraviť
panely náučného chodníka. Najvydarenejšou však bola exkurzia na Liptov.
Úchvatné pohľady sme zažili najmä počas turistiky cez Prosiecku a Kvačian−
sku dolinu, na čom sa významnou mierou podieľalo i nádherné počasie.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedúcej pani učiteľke Holo−
tovej i Nadácii Život, ktorá nám poskytla finančné prostriedky na činnosť.
Vďaka nim sme mohli zrealizovať veľa zaujímavých aktivít, ktoré nám zmys−
luplne vyplnili voľný čas a boli pre nás zdrojom zážitkov, na ktoré dlho
nezabudneme.                                                        Členovia krúžku

Z činnosti prírodovedného krú�ku
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ČO SME ZAŽILI V MESIACOCH MÁJ − JÚN 2009
* V piatok 22.5.2009 navštívili deti z chovateľského krúžku z centra voľného

času psí útulok Nádej v Novom Meste nad Váhom. Zoznámili sa tu nielen s
prostredím, ale i s činnosťou útulku a príbehmi jednotlivých zvierat. Dušičku malých
chovateľov pohladilo i 5 šesťtýždňových šteniat, s ktorými sa mohli deti potešiť.

* V piatok 29.5.2009 prebehol v CVČ už 2. ročník chovateľskej súťaže
Najkrajšie zvieratko. Účasť detí nám trochu skomplikovalo počasie (lialo ako
z krhly), no i tak prišlo zopár detí so svojimi miláčikmi, aby ich predstavili
odbornej porote – deťom z chovateľského krúžku. Na 1. mieste sa umiestnila
Ema Stupavská s hadíkom Fľakom. Zvierací „missák“ získal peknú cenu.

* Centrum voľného času Stará Turá v spolupráci s hotelom Lipa zorgani−
zovali 31. 5. 2009 veľkú oslavu Medzinárodného dňa detí pod názvom Deťom
pre radosť. I napriek nepriaznivému počasiu sme akciu zrušiť nemuseli, pre−
tože vedenie Lipy ponúklo na zorganizovanie oslavy areál hotela. Atraktívne
priestory prilákali stovky návštevníkov – deti, mládež i dospelákov. Bohatý
program trval vyše štyroch hodín a veľkú časť z neho vyplnili vystúpenia
skupín a záujmových krúžkov zo všetkých škôl (MŠ, ZŠ a ZUŠ), CVČ a WU−
SHU centra v Starej Turej. Deti súťažili na pódiu i pod pódiom, tešili sa s
maskotom celého podujatia – modrým tučniakom, absolvovali maľovanie na
tvár, tancovali, spievali, vyhrali sa do sýtosti s pripravenými balónmi. Každé
dieťa si odnášalo minimálne 1 balíček plný hračiek, drobností a sladkostí.
Veľké poďakovanie patrí hotelu Lipa, ktorý okrem už spomínaných vyzdobe−
ných a kvalitne ozvučených priestorov zabezpečil deťom hodnotné ceny, malé
občerstvenie a lukratívnych hostí do programu.

P.S. Ako hovorí jedno staré české príslovie: Není člověk ten, co by se
zavděčil lidem všem. V Starej Turej to platí dvojnásobne. Stretla som sa i s
takými názormi, že to bol od Lipy „len“ dobrý propagačný ťah. Skúsme všetci
porozmýšľať: keby takýto „propagačný ťah“ urobilo každé jedno z vyše štyrid−
siatich reštauračných zariadení, barov, krčiem a penziónov v Starej Turej
aspoň jedenkrát do roka, nemali by sa staroturianske deti ako v raji?

* V piatok 5.6.2009 sa na staroturianskom štadióne za účasti primátorky
mesta Ing. Anny Halinárovej otvoril ďalší ročník Podjavorinských ľahkoatletic−
kých hier mládeže. Zúčastnilo sa ho 7 základných škôl s takmer 200 mladými
atlétmi, ktorí sa pretekali v 8 disciplínach a v 4 kategóriách. A kto sa zo
staroturianskych atlétov umiestnil medzi najlepšími?

meno disciplína výkon umiestnenie
Kristína Minarechová Beh na 60 m 9,07 2. miesto

Skok do dia¾ky 398 cm 1. miesto
Bohdan Hollý Beh na 60 m 8,29 s 2. miesto

Beh na 300 m 0:47.37 min 2. miesto
Miroslava Dr�íková Beh na 300 m 0:53.47 min 3. miesto

Marek Maru�ic Beh na 300 m 0:42.88 min 2. miesto
Skok do dia¾ky 500 cm 2. miesto

Patrik Pu�kár Beh na 600m 1.55.23 min 2. miesto
Skok do vý�ky 129 cm 3. miesto

Romana Halgasová Beh na 800 m 3.02.99 min 2. miesto
Kristína Knapová Hod kriketkou 35,77 m 1. miesto

Monika Hornáèková Hod kriketkou 34,67 m 2. miesto
Michal Stanèík Hod kriketkou 56,40 m 1. miesto

Denis Barcal Hod kriketkou 54,00 m 2. miesto
�aneta Kme�ová Hod kriketkou 46,07 m 2. miesto
Roman Rapant Hod granátom 50,34 m 2. miesto

Filip Antala Skok do dia¾ky 430 cm 2. miesto
Barbora Lukaèovicová Skok do vý�ky 125 cm 3. miesto

Oliver Pekník Skok do vý�ky 155 cm 1. miesto
Peter Caltík Skok do vý�ky 153 cm 2. miesto

Staroturianska základná škola sa výkonmi svojich žiakov v celkovom hodno−
tení umiestnila na krásnom 2. mieste po Brezovej pod Bradlom, k čomu jej
srdečne blahoželáme. (Podrobné výsledky hier sú uvedené na webovej stránke
CVČ.)

Poďakovanie patrí všetkým vyše 20 rozhodcom a organizátorom, ktorí sa
nezištne podieľali na úprave štadióna, príprave a realizácii hier. Taktiež hote−
lu Lipa, Katke Vidovej, p. Izakovičovi a všetkým ochotným ľuďom, ktorí nám s
hrami pomohli.

* V stredu 10.6. sme pre takmer 100 detí z materskej škôlky pripravili
karnevalové dopoludnie. Spoločne s deťmi sme sa zabávali, súťažili, tancova−
li a hľadali vlka z rozprávky O červenej čiapočke. A či sme ho našli? Spýtajte
sa detí.

* K 15.6.2009 sme v CVČ ukončili krúžkovú činnosť v školskom roku
2008/09. Spolu sme v tomto roku otvorili 31 záujmových krúžkov, ktoré na−
vštevovalo 302 členov – detí, mládeže i dospelákov. Za celoročnú aktívnu
prácu a príjemné pracovné ovzdušie ďakujem všetkým svojim interným
i externým pracovníkom CVČ.

ČO PRIPRAVUJEME NA VEĽKÉ PRÁZDNINY 2009

* Dni otvorených dverí (spravidla jeden a pol hodinové aktivity pre deti do 12 r.)
1.7. (streda): 10.00 − 11.30 Cévečkovská olympiáda

12.00 − 13.3 Internet pre deti
13.30 − 15.00 Bingo plné hier

2.7. (štvrtok): 10.00 − 11.30 Prázdninový turnaj v stolnom futbale
12.00 − 13.30 Internet pre deti
13.30 − 15.00 Maratón spoločenských hier

3.7. (piatok): 10.00 − 11.30 Stolný tenis netradične
12.00 − 13.30 Internet pre deti
13.30 − 15.00 Herecká akadémia

6.7. (pondelok): 10.00 – 11.30 Netradičné preteky na kolobežkách a
kolieskových korčuliach (podmienkou: chrániče )
12.00 – 13.30 Voľná zábava na PC
13.30 – 15.00 Prázdninový turnaj v šípkach

7.7. (utorok): 9.45 – 15.15 „Za pokladom Báthorýčky“ − zábavná
cesta na Čachtický hrad plná hier a súťaží. Zobrať si
treba: stravu a pitie, obuv a oblečenie vhodné na
turistiku, pršiplášť, súhlas rodičov. Zraz pri CVČ: 9.45 h

8.7. (streda): 10.00 – 11.30 Policajná akadémia (podmienkou je
športová obuv)
12.00 – 13.30 Voľná zábava na PC
13.30 – 15.30 Zoberte si plavky − návšteva plavárne
so súťažiami vo vode i na suchu.
Zraz pri CVČ: 13.30 h

9.7. (štvrtok): 8.45 – 15.00 Po stopách partizánov – zábavná ces−
ta na Roh (autobus + turistika) plná hier a súťaží
s opekačkou. Zobrať si treba: stravu a pitie, obuv

a oblečenie vhodné na turistiku, pršiplášť,
súhlas rodičov a hlavne! špekačky a chlieb.

Zraz pri CVČ: 8.45 h
10.7. (piatok): 9.00 – 11.30 Športové dopoludnie na Dubníku −

Zobrať si treba: pitie, obuv a oblečenie vhodné na
šport, pršiplášť, súhlas rodičov. Zraz pri CVČ: 9.00 h
12.00 – 13.30 Voľná zábava na PC
13.30 – 15.00 Maľovanie na chodníku

Upozornenia pre rodičov:
− na každú aktivitu si treba zobrať kartičku poistenca
− poplatok je 1,− euro za dieťa/deň a je jedno koľko aktivít dieťa počas dňa

absolvuje. Deti, ktoré v školskom roku 2008/09 navštevovali v CVČ niektorý
zo záujmových krúžkov, majú všetky aktivity zadarmo.

− deti nemajú zabezpečenú stravu, len pitný režim v CVČ
− okrem celodenných výletov majú pracovníci CVČ každý deň 11.30 − 12.00 h

obedňajšiu prestávku, počas ktorej deti nemôžu zostať v CVČ
− o každej aktivite sa informujte vopred, pri zmene počasia môžu byť

jednotlivé programy vymenené alebo nahradené inými

* Prímestský detský letný tábor sa z dôvodu nízkeho záujmu rodičov ne−
uskutoční!

* Minimum pre táborových inštruktorov a pre mladých záujemcov o prácu
s deťmi vo voľnom čase sa z dôvodu nezáujmu mládeže neuskutoční.

Za celoročnú aktívnu prácu a príjemné pracovné ovzdušie ďakujem všetkým
svojim kolegom aj externým pracovníkom CVČ, ďakujem všetkým rodičom,
dobrovoľníkom a priaznivcom, ktorý nás počas celého roka podporovali a
pomáhali nám.

A za všetkých pracovníkov CVČ želám deťom krásne prázdniny plné sln−
ka a príjemných zážitkov.                      Věra Tepličková, riaditeľka CVČ

Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Ako �kopková...
V posledných dvoch mesiacoch som mala možnosť (a šťastie) na rôznych

staroturianskych podujatiach zhliadnuť desiatky tanečných vystúpení našich
detí. I keď som niektoré vystúpenia videla niekoľkokrát, zakaždým ma to
dojíma, fascinuje a teší, že tu máme tak šikovnú omladinu. Na poslednom
vystúpení som však urobila výnimku. Nepozerala som na pódium, no zrak
som nechala skĺznuť nižšie, pod pódium – na rodičov vystupujúcich detí.
Poviem vám, bol to prenádherný pohľad. Pripomenulo mi to úryvok z filmu
Slunce, seno, jahody, keď pani Škopková na zábave sprevádzala pohľadom
svoju dcéru Blaženu pri tanci s „panem inžinýrem“ a spokojne sa usmievala
a prikyvovala. Takýchto „Škopkových“ som videla v Starej Turej pod pódiom
niekoľko. Usmiatych, spokojných a hrdých rodičov, ktorí pohľadom sprevá−
dzali a povzbudzovali svoje deti. A čo na to deti?

Robili, akože nič, no po očku sledovali tých, na ktorých im najviac záleží a
kontrolovali, či pozerajú. Za celoročnú drinu je totiž pre nich najväčšou odme−
nou práve tento malý nenápadný očný kontakt, ktorým si potvrdia, že niečo
dokázali, že sú rodičia a príbuzní na nich pyšní. Tento obojstranný závratný
sladký pocit pri srdci nevyvážite ani tou najväčšou hrudou zlata.

A mne môžete veriť. Tiež som jednou zo Škopkových...
Věra Tepličková
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Dva úspe�né víkendy
Naše potulky po Slovensku sa už stali tradíciou, ale tak

úspešné dva víkendy po sebe sme ešte nemali.
Prvý z nich sme prežili začiatkom mája v Podskalí pri Po−

važskej Bystrici. Tento bývalý pioniersky tábor sme našli na
internete náhodou, ale reálne prostredie nás všetkých zaskoči−
lo. Skvelý personál, detská strava a ideálne prostredie pre hry,
súťaže a zábavu. Nechcelo sa nám veriť, že je to v tejto dobe
možné. Pekné prostredie vychováva samo a tu to platilo dvoj−
násobne. Všetko pekné, čisté, upratané a pritom žiadne záka−
zy. Hrali sme sa v celom areáli bez obmedzenia. Škoda len, že
na bazén v strede areálu bolo ešte priskoro.

Druhý víkend sme prežili v rámci nášho dlhodobého progra−
mu Spoznávame slovenské mestá v Banskej Bystrici. Ubytova−
nie sme si našli v jednej chalupe na Starých Horách. Prvý deň
sme si urobili turistický výlet do Španej doliny, kde sme sa na
každom kroku stretávali s banskou históriou a tradíciou. Domov
si niektorí z nás doniesli aj vlastnoručne nazbierané farebné
kamienky. Dominantou obce je starý historický kostol v strede
dediny, ale zaujal nás aj moderný banský orloj, ktorý podobne
ako pražský sa otvára každú hodinu.

Druhý deň sme si vyčlenili na Banskú Bystricu. Hneď prvé
naše kroky viedli do Múzea SNP. Tu sme našli informácie o
partizánskom odboji v čase druhej svetovej vojny aj v našom
kraji. Vo vonkajšej expozícii sme si dôkladne prezreli tanky,
delá aj lietadlo. Po prehliadke centra mesta sme sa vybrali do
nákupného centra Európa, pretože tu prebiehali súťaže v stre−
etbale a medzi súťažiacimi boli aj staroturianske dievčatá. Lu−
cia Krč−Turbová vyhrala súťaž v hádzaní trojok. Ale nás naj−
viac lákal večer v centre mesta. Tu v rámci Dňa otvorených
múzeí sa konal historický sprievod Mateja Korvína s manžel−
kou a hlučným sprievodom mesta. Po sprievode sa otvorili všetky
priestory mestského múzea verejnosti a my sme tam nesmeli
chýbať. Skúšali sme historické zbrane, kresali kresadlom, niek−
torí z nás získali certifikát cechu krajčírskeho. Vyfotili sme sa s
Matejom Korvínom a na záver sme boli pri preletoch dravých
vtákov. Radi by sme tam boli zostali dlhšie, ale posledný auto−
bus na Staré Hory nám to nedovolil.

Ale aj tak to stálo za to. Tento pekný víkend sme prežili aj
vďaka podpore Nadácie Život, ktorá nám prispela v rámci schvá−
leného projektu na cestovné.

Peter Ištoňa, Detská organizácia Fénix

Dobrovoľný hasičský zbor
Drgoňova Dolina vás po−
zýva na VI. ročník súťaže
v hasičskom športe „O pu−
tovný pohár primátorky
mesta Starej Turej“, ktorý sa
uskutoční v sobotu 4. júla 2009
so začiatkom o 13.00 h
v Drgoňovej Doline.
Pre súťažiace družstvá a divákov
bude pripravené občerstvenie.
Tešíme sa na vašu účasť!

Parojazda vzbudila veľký záujem!
Naozajstnou atrakciou festivalového víkendu slávností na Myjave (19.− 21. 6. 2009)

bola premávka historického vlaku, ťahaného parnou lokomotívou. Plné nádražia boli

tých, čo sa prišli pozrieť (vraj v Sta−
rej Turej najviac) a preplnené voz−
ne tými, ktorí okúsili cestovanie v
drevených laviciach a s charakte−
ristickou atmosférou dymu a pary!
Bola to akoby generálka na osla−
vy 80. výročia prevádzky železnič−
nej trate Nové Mesto nad Váhom
− Veselí nad Moravou, ktoré nás
čakajú v septembri t.r. Poďakova−
nie patrí všetkým, ktorí takýmto (ne−
ľahkým) spôsobom pripomenuli
históriu a význam „našej“ želez−
ničnej trate. Text a foto Ján
Mikláš

Strýko Štefan a tetka Kača boli susedia
na pohľadanie. Ak sa práve nenaháňali po
súdoch pre nejakú preloženú medzu či odo−
ranú brázdu, vládlo na ich susedských dvo−
roch prímerie. Aj to však raz jeden, raz dru−
hý spestrovali keď nie hrubou nadávkou,
tak aspoň nejakým neškodným zarypnutím.
Ak bol ten napadnutý – obyčajne to boli
strýko− v pohode, odvrkli Kači takým skoro
kamarátskym „bozaj ma...“ a išli si po svojej
robote. No stávalo sa, že občas aj strýkovi
povolili nervy, na čo tetka priam čakali a
vtedy mali čo počúvať aj ostatní susedia.
Keď tetka svojím ostrým jazykom zaťali, ako
sa hovorí, do živého, a strýko neodpovedali
na to nič, vtedy sa suseda mohli mať na
pozore. Odplata prišla, keď to tetka najme−
nej čakali.

Bola pekná letná nedeľa. Pri potoku
mala byť muzika. Strýko Štefan prišli z kos−
tola, zjedli tanier polievky a s pôžitkom sa
vyvalili na lavicu za kuchynským stolom.
Kým gazdiná poumýva riad a uprace ku−
chyňu, strýko si v pokoji premyslia svoj plán.
Času dosť. Na muziku nemusia ísť medzi
prvými. Isté je, že suseda Kača sa nedá
predbehnúť. Tá tam istotne už teraz ob−
skuluje, veď preto nebola ani v kostole. A
hriechov má namojdušu za batoh. Keď sa
aj strýkova žena uložila pod hrušku za
domom, strýko sa začali chystať. Na ne−
deľnú košeľu si obliekli ľahkú vestu a na
ňu zavesili strieborné hodinky s retiazkou.
V kostole ich nemali, nebudú Pána Boha
pokúšať takým hriešnym prepychom. Hoci
bolo teplo, obliekli si aj zánovný čierny ka−
bát, pravda, nechali ho rozopnutý, aby boli
tie hodinky vidieť. Ešte širák na hlavu a
bosý vyšli na dvor. Pri maštaľných dve−
rách stál pár gumových čižiem, čo si obú−

vali keď kydali spod kráv. Dobre vedeli, že
takáto obuv sa na muziku nenosí, ale nech,
čert to ber.

Pri potoku už bolo plno národa. Taneč−
né kolo upravili mládenci vedľa vody, diev−
ky ho vycifrovali papierovými stužkami.
Muzikanti už vyhrávali, mladé páry sa po−
náhľali tancovať, aby stihli čo najviac kús−
kov, lebo keď zapadne slnko, musí byť
koniec muziky. Strýko sa poobšmietali tu i
tam, neušli im začudované pohľady upre−
té na ich neogabané gumáky, ale nech.
Nenápadne hľadali svoju podarenú suse−
du Kaču. Aha, tam je. Oči sa jej už ligocú
ako kocúrovi, neklamný znak, že už dali
zarobiť šenkárovi. Poobzerali sa, či nie je
nablízku ich vlastná polovička a reku, Kač−
ko, pod, idzeme si zatancuvat. Akurát hrali
rezkú polku, pri ktorej sadalo aj točiť a v
tanci sa nenápadne približovať k potoku.
Strýko už stoja do pol čižiem vo vode a za
sebou ťahajú tanečnicu. Tetka v zajatí tan−
ca ani nezbadali, že majú nedeľné komo−
čuchy (poltopánky) plné vody a strýko ju
len krútia, točia, mykajú čím ďalej do vody.
Už majú zmáčaný aj podolek dlhej čiernej
sukne, keď v tom sa strýko akože podknú
o kameň a tanečnicu pustia z rúk. Tá stra−
tila rovnováhu a už aj sedeli uprostred po−
toka ako veľká, čierna ropucha. Strýko
nečakali – pomsta bola dokonaná. Viac sa
im muziky nežiadalo. A tetka Kača? Kau−
za na súd z toho síce nebola, ale posme−
chu na dlhý čas. A dlho trvalo, aj kým vy−
schli tetkine dlhé a ťažké sukne, lebo von
na plot sa ich hanbili vyvesiť svetu na oči.

Pokračovanie „susedského spolunaží−
vania“ bolo teraz na tetke „Šak len čakaj,
Ščefan, uvidzíš, čo sis ešče nevidzel!“

Alžbeta Cibulková

Susedia II. - Pomsta je sladká
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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

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

Program kina na mesiac júl 2009

Streda 1. júla 19.00 hod.
MILIONÁR Z CHATRČE

VB/USA dráma z vás vydoluje emócie, o ktorých ste možno ani ne−
vedeli, že ich máte. Čerstvý držiteľ Zlatého glóbusu za najlepší film mi−
nulého roku je právom pasovaný za čierneho koňa tohtoročných Osca−
rov. České titulky.

Vstupné: 2 euro 120 min. MP od 12 rokov

Streda 8. júla 19.00 hod.
LÍBÁ� JAKO BŮH

Česká komédia. Búrlivý príbeh plný vášne, rozchodov a návratov,
v ktorom zamilovanej dvojici komplikujú vzťah plánovito či neplánovane
ako partneri, tak aj ďalší členovia rodiny. Hrajú: Kamila Magálová,
Oldřich Keiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek a iní.

Vstupné: 2 euro 115 min. Mládeži prístupný

Streda 15. júla 19.00 hod.
TERMINÁTOR SALVATION

USA postapokalyptický thriller. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 euro 116 min. MP od 12 rokov

Streda 29. júla 19.00 hod.
ZNOVU 17

USA komédia. Teenager Mike O´Donnell má všetko – je úspešným
športovcom, obľúbeným v kolektíve, ktorého šaká štipendium na univer−
zite. Náhle sa však rozhodne všetkého vzdať a oženiť sa so svojou
stredoškolskou láskou.

Vstupné: 2 euro 102 min. MP od 12 rokov

! Mestská knižnica pozýva
všetkých čitateľov a ostatných záu−
jemcov na autogramiádu novej knihy
E. M. Rumánkovej: Za tajomstvom
pečatí. Historely zo Starej Turej II a
básnickej zbierky G. Rumánka: Zdvih−
nutá minca, ktorá sa uskutoční v kniž−
nici dňa 8.7.2009 o 16.00 h.

! Ďakujeme za knižný dar, ktorý
nám venoval p. Gustáv Rumánek −
„Ako sme bojovali proti Rusom za
prvej svetovej vojny, alebo o putova−
ní Modrana Viliama Šimku z učiteľ−
ského postu na myjavských kopani−
ciach (1903−1909) cez Záhradu (Aša
Kerť) pri Nitre na ruský front“ Podľa
otcových zápiskov usporiadal a do
tlače pripravil Rudolf Ďuriš.

BELETRIA
Brndiarová Eva Biela: Sila lásky,

Bazalová Bea: Láska na druhý po−
kus, Pilcher Robin: Láska za oceá−
nom, Kučerová Iva: Loviť alebo ne−
byť, Martinová Kat: Ohnivé srdce,
Kleypasová Lisa: Zimná láska, Jacq
Christian: Pomsta bohov 1. diel Lov
na človeka, Pomsta bohov 2. diel Uc−
tievačka božstiev

POÉZIA
Hudecová Katarína: Brkom oh−

niváka

DETEKTÍVKY
Benioff David: Mesto zlodejov,

Grisham John: Odvolanie, Archer
Jeffrey: Pomsta, Krajewski Marek:
Prízraky v Bresla, Deaver Jeffery:
Rozbité okno

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Horváthová Margaréta: Kroje,

Sitná Dagmar: Metody aktivního vy−
učování, Delaforce Patrick: Spis Hit−
ler, Fletcher Joann: Staroveký Egypt

DETSKÁ LITERATÚRA
Březinová Ivona: Ľadový med−

vedík. Prerozprávané podľa anglickej
predlohy.

Boehme Julia: Lukáš v materskej
škole alebo Ako si nájsť kamarátov,
Ako si uviazať mašličku, Disney Walt:
Nové príhody zo Stoakrového lesa,
Driscollová Laura: Mám vás veľmi
rada, zajačikovia moji, Witcher Mo−
ony: Nina malá alchymistka, DiCa−
millová Kate: Príbeh o Zúfalčekovi

OZNAMY
Z dôvodu čerpania dovolenky bude kni�nica

zatvorená od 27.7. - 7.8.2009.

22. júla 2009 o 19,00 hodine vo veľkej sále DK Javorina koncert obľúbe−
ných spevákov Evy a Vaška. Vstupné: 7,50 euro a 7 euro

PRIPRAVUJEME NA AUGUST
2. augusta 2009 − autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok na

Morave. Poplatok 7,20 euro
9. augusta 2009 − autobusový zájazd do ZOO v Bojniciach.

Poplatok 6 euro
23. augusta 2009 − autobusový zájazd do ZOO v Lešnej.

Poplatok 7,50 euro
28. augusta 2009 − autobusový zájazd na výstavu kvetov do Olomouca.

Polpatok 8 euro

Spolok priate¾ov obce Kostolné vás pozýva v sobotu 25. júla 2009 o 10.00 h na

Kopaničiarsky festival remesiel
v areáli bývalej materskej �koly. Bli��ie informácie na tel. è.: 0915468689

Nie je a neni
Sloveso byť má v tretej osobe jed−

notného čísla prítomného času tvar
je, napr. Film je dobrý. Zápor slove−
sa byť v tretej osobe jednotného čísla
prítomného času tvoríme pomocou
záporovej častice nie a má podobu
nie je, napr. Film nie je dobrý. Možno
pripomenúť, že zápor slovesa byť v
tretej osobe, teda tvar nie je, píšeme
ako dve slová, podobne ako sa píšu
ostatné záporné tvary nie som, nie
si, nie sme, nie ste, nie sú. Niekedy
môžeme počuť alebo čítať zápor v
podobe neni, napr. Neni dobrý. Slo−
vo neni je však nespisovné, preto
nepatrí do verejných prejavov.

Faktúra, ale fakturovať
Na pomenovanie dokladu, v kto−

rom je vyjadrený finančný nárok za
dodanie nejakého tovaru alebo za vy−
konanie nejakej služby, okrem domá−
ceho slova účet používame aj z latin−
činy cez taliančinu prevzaté slovo fak−
túra. V podstatnom mene faktúra pí−
šeme a vyslovujeme dlhé ú. Od pod−

statného mena faktúra je utvorené slo−
veso fakturovať, v ktorom je však krát−
ke u. Je tu rovnaký stav ako pri slove−
se pracovať, v ktorom je krátke a, hoci
v slove práca máme dlhé á. Môžeme
ešte doplniť, že krátke u nie je iba v
slovese fakturovať, ale aj v slovách
fakturácia, fakturačný a fakturant.

Jednotná daň, nie rovná daň
V súvislosti s daňou z príjmu sa

stretávame so spojením rovná daň.
Toto spojenie sa v zákone o dani z
príjmov nepoužíva. V ňom sa píše iba
o sadzbe dane, ktorá je 19− percent−
ná. Spojenie rovná daň ani ako neo−
ficiálne pomenovanie nie je vhodné,
lebo prídavné meno rovný má predo−
všetkým význam „priamy“, napr. rov−
ná čiara alebo „nevychyľujúci sa z
roviny“, napr. rovný terén. Z hľadiska
zrozumiteľnosti je vhodné spojenie
jednotná sadzba dane skrátene jed−
notná daň alebo rovnaká sadzba
dane skrátene rovnaká daň

Zdroj: Slovenčina na slovíčko,
SRo, Dr. Matej Považaj. Vybral   áš

DK Javorina a mesto Stará Turá

Remeslá na�ich predkov
7.8.2009 (piatok) 10.00 − 18.00 h
Námestie slobody v Starej Turej

10.00 − 18.00   TRH REMESIEL
15.00 − Detská folklórna skupina ČAKANKA z Nového Mesta n/V
16.00 − Ľudová hudba RODINA  HLBOCKÁ z Piešťan
PONÚKAME:
· rezbársku školu
· množstvo ďalších remesiel
· príjemnú atmosféru s vašou aktívnou účasťou

VŠETCI STE VÍTANÍ!

SKLÁRNY KVĚTNÁ • SINCE 1794 • HAND MADE GLASS

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 18. července 2009 od 8:00 do 13:00 hodin

• kvalitní sklo za akční ceny • občerstvení • příjemně strávené sobotní
dopoledne • • hudba • atrakce pro děti • ohnivá show flammeninferno •

Využijte vyjímečnou příležitost zhlédnout ruční výrobu českého skla
Moravské sklárny Květná s.r.o., nám. E. Zahna 329, 687 66 Strání −
Květná, tel.: +420 572 619 152, www.moravskesklarny.cz, e−mail:

obchod@moravskesklarny.cz

Niečo zo slovenčiny
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Na�i jubilanti

Matričné okienko
NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA

Filip Černý, Karin Markechová, Tomáš Michalec, Klára Fialková, Patrícia
Kuťková, Lea Kýšková, Alexandra Štepanovicová, Slávka Stachová, Boris
Holeša, Nina Gregorová, Martin Malárik

UZATVORILI MANŽELSTVO
Ing. Martin Štuka zo Starej Turej a Ing.Jana Baslerová zo Starej Turej
Ing. Vladimír Dinga zo Starej Turej a Bc. Veronika Psotná z Lubine
Ivan Golány z Trenčína a Jana Kĺčová zo Starej Turej
Ing. Roman Hložka z N. Mesta n/V. a Radoslava Drgoncová zo St. Turej
Jaroslav Dorčák z Novej Dubnice a Mária Držíková zo Starej Turej
Igor Poláček z N. Mesta nad Váhom a Natália Ondrejková zo St. Turej
Tomáš Podolan zo Starej Turej a Ing.Eva Dršková zo Starej Turej
Bc. Martin Ješko zo Starej Turej a Ing.Kvetoslava Belková zo Bziniec p/J.

ROZLÚČILI SME SA
Pavel Ježo Párovský, Alžbeta Kurpašová, Ján Oslay, Ján Malárik, Vla−

dislav Noška, Ján Višňovský, Katarína Bunčiaková

v mesiaci júl 2009
70.r. − Oldřich VALENA, Jaroslav ROJKO, Milan HALÍK, Helena ČECHVA−

LOVÁ, Emília CIBULKOVÁ, Anna ONDREJKOVÁ, Anna NAĎOVÁ
75.r. − Anna MALÁROVÁ, Margita ROJKOVÁ
80.r. − Cyril ZBYVATEĽ, Ing. Milan STANČÍK, Ján KOSTELNÝ, Emília

ROJKOVÁ, Ľubor ŠTARKE
83.r. − Anna ĎURNEKOVÁ, Anna HVOŽĎAROVÁ, Anna KLIMÁČKO−

VÁ, Mária ŠARKÖZYOVÁ, Ľudmila KUČEROVÁ
84.r. − Emília KRAJČOVIČOVÁ, Anna MALKOVÁ, Anna IDESOVÁ, Mar−

gita VAVROVIČOVÁ
85.r. − Emília FRÁŇOVÁ
86.r. − Cyril ŠKRIEČKA, Kamila VRBOVÁ, Anna VOLÁROVÁ, Vlasta

VĚTROVCOVÁ
87.r. − Ján PASTOREK, Magdaléna URBÁNKOVÁ, Gustáv DUREC
89.r. − Anna MAHRLOVÁ

Kytica patrí k najstarším spôso−
bom aranžovania kvetov, ktorý sa
vyvinul z pôvodného jednoduché−
ho skladania stoniek s kvetmi ved−
ľa seba do zväzkov. Podľa zacho−
vaných historických prameňov sa
kvety aranžovali do kytíc už v dobe
antického Grécka a Ríma.

V období renesancie skrášľovali
pomerne rozmerné kytice nielen
príbytky šľachty, ale i mešťanov.
Kvety sa v tomto období nepouží−
vali len k výzdobe interiérov pri
sviatočných príležitostiach, ale stá−
vali sa bežnou súčasťou života.

Pompézny barokový štýl sa vý−
razne premietol nielen do oblasti
architektúry a odievania, ale i stvár−
nenia kvetinových dekorácií. Boha−
té kytice sa aranžovali z veľkého
množstva rôznorodých kvetov do
špeciálne zhotovených a často bo−
hato zdobených váz.

Opakom výraznej až dominant−
nej barokovej kvetinovej dekorácie,
ktorá je často zachytená aj na ma−
liarskych plátnach, je uvoľnenejší
štýl rokoka.

K veľkému zlomu v tvare a
množstve použitých rastlín v kyti−
ciach nastalo v dobe klasicizmu,
kedy boli dekorácie zhotovované z
menšieho počtu kvetov. Dôraz bol

kladený predovšetkým na jedno−
duchší vzhľad a decentnú farebnosť
zhotovených väzieb.

Tvar empírových kytíc bol silne
ovplyvnený Napoleonovým ťažením
do Egypta. Na začiatku 19. storo−
čia sa tak stretávame s aranžova−
ním kvetín do pyramidálneho tvaru.

Prirodzená krása kvetov bola
najviac ospevovaná predovšetkým
v dobe romantizmu, v období ná−
vratu k prírode.

Rezané kvety sa voľne vkladali
do nádob a ich výber nepodliehal
striktným pravidlám.

Jedným z historických období,
ktoré sa vo viazaní kytíc prelína do
dnešných dní je meštiansky štýl −
biedermeier z 2. štvrtiny 19. storo−
čia. Kytice guľovitého a kompakt−
ného tvaru sa zhotovujú z krátkych
stoniek kvetov, ktoré sa jednotlivo
prikladajú k stredovému kvetu v
striedajúcich sa farebných kruhoch.
Zvyšujúca sa kvetinárska produk−
cia dvadsiateho storočia sa premie−
ta aj do bohatosti kytíc, ktoré sa
čím ďalej, tým častejšie stávajú žia−
danejšie dekorácie nielen súkrom−
ných interiérov, ale i verejných
priestorov.        Zuzana Oravcová

tel.: 0907 189062, www.iriskvet.eu

Kytice pre všetky príležitosti...

Smútočná spomienka
Dňa 7. júla 2009 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
Ivan SUŠARSKÝ
vo veku 49 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo−
mienku.

S láskou spomínajú manželka, deti, brat, sestra
a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim manželom, otcom a starým otcom
Jánom MALÁRIKOM,
ktorý nás navždy opustil 3.6.2009 vo veku 72 rokov. Ďakuje−
me všetkým za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti a kveti−
nové dary.

Smútiaca manželka a dcéra s rodinou

Smútočná spomienka
Život jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva stále žiť.
Dňa 21.júla si pripomíname smutné prvé výročie úmrtia na−
šej drahej babičky, mamičky a manželky
Márie GREGOROVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína manžel, synovia s rodinami
a dcéra s priateľom

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahé−
ho manžela, otca, starého otca, brata, krstného otca a priateľa
Michala BAČU,
ktorý nás navždy opustil dňa 11.5.2009 vo veku 86 rokov.
Zvlášť srdečne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku p. farárovi
Mgr. Radomírovi Vařákovi. Úprimne ďakujeme všetkým za
kvetinové dary a slová útechy, ktorými zmiernili náš veľký žiaľ.

Smútiaca manželka, deti, zať, vnúčatá, sestra
a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 21.7.2009 si pripomíname prvé výročie, čo nás navždy
opustila naša mama, babička a prababička
Emília HARUŠTIAKOVÁ – HUTIROVÁ
Ticho chodíme k Tvojmu hrobu a spomíname na Tvoju lás−
kavosť a dobrotu.

S láskou spomínajú Tvoji najbližší

Smútočné poďakovanie
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali.
Zhasli oči tvoje, stíchol aj tvoj hlas.
Bolestný bol tvoj odchod rýchly,
no spomienky na teba tatinko
navždy zostanú v nás.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, suse−
dom, spolupracovníkom a známym, ktorí 26.5.2009 odpre−
vadili na poslednej ceste nášho tatinka
Jána OSLAYA,
ktorý nás navždy opustil 21.5.2009 vo veku 55 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a
slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Manželka a deti Janko a Maťka

UPOZORNENIE
Smútočné spomienky i poďakovania uverejňujeme v Sta−

roturianskom spravodajcovi zadarmo. Pretože ich rozsah
je niekedy veľmi rozdielny a častokrát máme nedostatok
priestoru, redakčná rada rozhodla limitovať rozsah smú−
točných spomienok a smútočných poďakovaní na do 300
znakov (písmen, medzery sa nezapočítavajú). V prípade,
že spomienka alebo poďakovanie bude obsahovať viac
znakov, redakčná rada si vyhradzuje právo tieto upraviť
(krátiť).                                                            J. Mikláš
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Túžba ľudstva po skrášľovaní vlast−
nej podoby je hlavne pre jeho nežnej−
šiu polovicu cez celé dejiny rovnaká a
je aktuálna i dnes. Iste i tieto podnety
viedli ľudí zvedavých a vynaliezavých
k vynájdeniu a neskoršiemu i zavede−
niu do výroby horského slnka pre do−
mácnosť. Bokom neostala ani naša
vtedajšia Presná mechanika, začala
s jeho vývojom a jeho výrobu v r.1958
pod značkou Premalux UV 100, teda
pred 51 rokmi!

Rasťo maturoval tri roky po meno−
vej reforme, všade sa spievala Kristín−
ka a o rok na to bude vypustený prvý
satelit našej planéty. Z obalu našej pla−
néty začne byť smetisko. Idolovi strie−
borného plátna, Gérardovi Philipovi,
ostávali ešte posledné tri roky života.

Rasťo vo svojich devätnástich si s
pohárom maturitného sektu musel
ochutnať i blen kádrového posudku,
ktorý mu znemožnil pokračovať v štú−
diu na vysokej škole, hoci bol prímu−
som. Nečakal to. Vyrazilo mu to dych.
No nevzdáva sa, čoskoro po nástupe
do zamestnania, v snahe predsa len
niečo si dokázať a napraviť si sebave−
domie, prihlasuje sa spolu s priateľom
do celoštátnej súťaže zlepšovateľov a
v tej súvislosti podáva svoju prvú pa−
tentovú prihlášku PV 3047−57. Nastu−
puje však v zápätí na „vojnu“. Po ná−
vrate ho čaká písomné odmietnutie
tejto prvotiny z dôvodu kolízie so švaj−
čiarskym patentom č. 288 805.

Prešli roky vojenčiny a Rasťo sa
vracia k svojmu zamestnávateľovi. Vra−
cia sa i k stereotypu dennodenného
skororanného vstávania spojeného s
príchodom za prácou.

Bolo skôr výnimkou, keď Rasťo v
niektoré rána sedával sám, zádumči−
vo, bokom od kamarátov a nehral s
nimi v karty. Vtedy mu ostal čas i na
intenzívne premietanie si svojich ostat−
ných rokov: maturity, zamestnania, vo−
jenskej služby, znova zamestnania.
Snoval si svoje predsavzatia. Vtedy
akoby bezducho civel pred seba a ani
si neuvedomoval to podvedome mu už
známe prostredie, ten opotrebovaný
vnútrajšok železničného vagóna, isto
staršieho, než je vek tejto trate. Teraz,
cez jeho pootvorené okno dnu mu prú−
dil voňavý ranný vzduch, taký, aký bý−
vava iba pri zrode rán a blahodárne
riedil tu pod strechou záľahu cigareto−
vého dymu. Pozorné ucho mohlo ob−
časne zachytiť i mäkké odfukovania
lokomotívy, ktorá sa zadýchavala v stú−
paní trate a občas mu v nose jemne
začpel i dym z jej komína. Vagóny vla−
ku podchvíľou na spojoch koľajníc po−
skakovali vo svojskom rytme, akoby
vysmievali Dvořákovu Humoresku. Ešte
chvíľa a vlak už zastavuje na stanici v
Starej Turej, na skok do jeho fabriky.

Rasťo, i cez tieto strádania spoje−
né s dochádzkou, na svoju prácu sa
tešil. Riešil tu s kolegami netypické
technologické úlohy. Mal radosť z kaž−
dého svojho drobného úspechu. Ťa−
halo ho to však stále ďalej, privítal by
i náročnejšie zadania. Ten čas, ku po−
divu, už bol tu!

„Rasťo, máš ísť k vedúcemu,“ ra−
zom mu odkazuje kolega.

„Dnes tam vyšliapem chodník,“
zahundre napoly pre seba, netušiac,
čo ho teraz čaká. No neotáľa, opako−
vane odtláča stoličku od rysovacej
dosky a mieri rovno k jeho kancelárii.

„Už isto viete, Rasťo, že váš star−
ší kolega Pavel ochorel na neštovicu
a úloha, ktorou bol nie dávno pove−
rený, zarovnávanie výšky kovových
výliskov skrinky na horské slnko Pre−
malux UV 100 veľmi súri. I v kolektí−
ve to už vedia. A preto oddnes pove−
rujem touto úlohou vás.“

Vedúci, s rozhodnosťou jemu vlast−
nou, znenazdania Rasťa „privaľuje
balvanom“ a popod nos sa ešte pous−
mieva. Vzápätí sa pýta: „Chcete nie−
čo k tomu dodať?“

Nevedno, či Rasťo v tom okamihu
vedúcemu dokázal zo seba niečo vô−
bec vykoktať, ale vedel isto, že to ne−
odmietne! Jeho „ja“ mu našepkalo, že
teraz je ten správny okamih, aby za−
čal robiť to, po čom vždy túžil, praco−
vať na primerane náročnej úlohe. Len
nesklamať dôveru vedúceho!

„Nuž dobre, teda,“ povedal po chví−
li, keď si mocne predtým vydýchol. „Ale
musíte mi pomáhať,“ doplnil.

Vedúcemu útvaru odľahlo. Vedel,
že dnes už nemá význam tento roz−
hovor naťahovať. A Rasťo, ten by si
iste vtedy nevedel spomenúť, ako sa
vôbec vrátil k svojej doske! Náročnosť
tejto úlohy spočívala v tom, že bola
posadená kdesi na hrane schopností
a skúseností jeho veku! Žiadna chy−
ba! Chcel to! Konečne sa bude môcť
popasovať so svojím chcením.

„Tak si to teda vyfasoval,“ ozvali sa
o chvíľu opatrne a zúčastnene spolu−
pracovníci, ktorí sledovali potajme cez
čujnú sklenenú priečku celý rozhovor.

Kocky boli hodené!
„Miro, mašinku nainštaluj pokiaľ

možno vedľa manipulačnej cesty. Po−
súď veľkosť priestoru i pre potrebné
palety (dopravné koše) s výliskami,
ktoré tu budú obiehať. Ostatné je mi
jedno, ponechávam to na Teba,“ takto
neformálne opisuje Rasťo jadro úlohy
kolegovi projektantovi.

„Mašinka“ bol orezávací stroj, ore−
závačka, ktorý bol zrovna vyrobený
podľa Rasťovho návrhu a umožňoval
zarovnávanie výšky oceľových plecho−
vých výliskov skrinky dna a veka hor−
ského slnka Premalux UV 100. Práve
takto kolegovi odovzdáva rámcové
informácie k jeho k ustaveniu na defi−
nitívne miesto.

Orezávačka konečne uvidela svetlo
sveta. Jej vzhľadu, keby niekto chcel,
mohol čo−to vyčítať. Bola to daň ostré−
mu termínu realizácie a bola to i Ras−
ťova náročnejšia prvotina.

V tom čase, začiatkom šesťdesia−
tych rokov i tu, vo fabrike, sa ešte
takmer všetci so všetkými poznali. I
Jura s drobnejšími črtami tváre, po−
nižšieho statočného robotníka po stred−
nom veku na dielni pri orezávačke veru
nikto nemusel predstavovať. Nosieval
premastenú tmavomodrú brigadýrku
so striebristou stuhou a v zuboch viš−
ňový zahnedlý cigáršpic. Veruže robiť
v kožených rukaviciach so zaolejova−
nýni plechovými dielmi a súčasne i

náruživo fajčiť, inak sa mu ani nedalo!
Čas sa blíži k štrnástej hodine. Juro

si už urobil poriadok s kusami a odpa−
dom, odložil si rukavice a vzadu odo−
pol koženú zásteru. Na dielňu prichá−
dzajú robotníci na druhú zmenu. Čaká
na Laca, ktorý by ho mal vystriedať.
Obaja v dvoch pracovných zmenách
finišujú, pretože vznikla kriticky nízka
rozpracovanosť veka a dna, čo by
mohlo ohroziť montáž sĺnk.

„A čo sa mi dneskaj zadkom otŕ−
čaš, há?“ prekvapuje Laco spolupra−
covníka, ktorý tento raz prišiel neča−
kane z opačnej strany. Smeje sa
naňho od ucha k uchu a grimasa úst
akoby podčiarkovala charakteristické
obojstranné ružičky jeho líc.

„Už by ty patrilo zvážnet k veku. Tá
facina ta tuším nechá až hen pod vežú,“
zahundre tvrdým nárečovým slovníkom
Juro, zapaľujúc si cigaretu nastoknutú
v cigaršpici a následne cezeň šušľavo
na prstoch mu vyratúva:

„Laco, sleduj si čistotu kusóv, ostrost
britu kopyta a noža, a hlavne aby si
mal akurátnu reznú vólu. Inak sa o ništ
nestaraj, šecko ide, jak má ícit. No a
keby predsa len čosik, radšéj si po−
predku volaj upravovača,“ zostručňuje
najnovšie pracovné skúsenosti prekri−
kujúc klaksón, ktorý zrovna oddeľuje
jednotlivé následné pracovné zmeny.

Juro, keby aj chcel, lepší posu−
dok na orezávací stroj ani nemohol
povedať.

Obaja si podali ruky a kývli si na po−
zdrav. Juro si zobral rukavice a o chvíľu
už ostal na dielni po ňom iba lenivo sa
rozplývajuci obláčik štipľavého dymu z
detvy, fajčiarmi nazývanej kliniec.

Úprava výškového rozmeru oboch
plechových výliskov skrinky horského
slnka sa dovtedy robila v kooperácii v
nástrojárni na kopírovacej frézovačke.
Ktosi opomenul, že musí ísť do gene−
rálnej opravy a bolo treba okamžite
nájsť za ňu technologickú náhradu. S
riešením sa nesmelo otáľať, ročný plán
výroby horských sĺnk musel byť spl−
nený. Pochopiteľne, kúpa novej, ba ani
zachovalej frézovačky, nepripadala do
úvahy! Neboli na to naplánované fi−
nančné prostriedky.

Rasťova práca bola v nasledujú−
cich týždňoch vyčerpávajúca v hľada−
ní technického riešenia, voľby a pre−
vedenia príslušných kompromisov.
Študuje dielčie podklady, i tie, čo mu
pripravili šéf i kolegovia. Diskutuje o
všetkom, čo by mohlo súvisieť so za−
daním úlohy. Spriada námety a skicu−
je. Napokon zostavuje výkresovú do−
kumentáciu a odovzdáva ju do výro−
by. Keď sa po čase u zámočníkov
začínajú hromadiť diely pre montáž
orezávačky, je u nich pečený−varený
a vysvetľuje im princíp riešenia a spô−
sob jeho prevedenia.

Dvaja zámočníci a ich predák Mi−
lan boli na mape tej veľkej dielne svoj−
skou republikou v dobrom slova zmys−
le. Milan bol už v stredných rokoch, so
skúsenosťami, bol známy seriozným
prístupom k zvereným náročným úlo−
hám a bol ľudsky prístupný. K tomu
viedol i svojich dvoch spolupracovní−
kov, mladšieho Dušana a staršieho

Jána s kováčskou praxou. Všetci traja
rýchlo pochopili nenáročný, no v na−
šich podmienkach nie celkom overený
princíp budúceho stroja. Každú chvíľu
sa ešte vyskytovali dodatočné otázky,
na ktoré im Rasťo rád profesne odpo−
vedával a vždy uvítal i názorovú disku−
siu.

Orezávačka u zámočníkov dostá−
va svoju výslednú podobu. Po krátkom
časovom odstupe, v prísnejšom pohľa−
de, už Rasťo zisťuje niektoré detailné
nedokonalosti. Už teraz by to i ono rie−
šil inak. Tvorivý proces je však prie−
bežný a nie je nikdy ukončený, vždy je
iniciatívne čo vylepšovať. Zoberme si
za príklad taký automobil. Vyrába sa
vyše sto rokov a stále sa zmenami zdo−
konaľuje hlavne pod kapotou!

Konečne sa približuje ten dôležitý
okamih overenia funkcie zmontované−
ho orezávacieho stroja. Nikto neurčil
hodinu. Nikto tu nič neorganizoval, ale
podľa akéhosi zvyku pri takejto uda−
losti, vo vychytený okamih na pár mi−
nút prišli jednotlivo i v skupinách zve−
davci z rôznych odľahlých kútov diel−
ne a stavali sa na miesta, z ktorých
bolo dobre vidieť na objekt ich spoloč−
nej pozornosti. Ich šum umocňoval to
zvláštne, tajomné napätie. Vycítili dôs−
tojnosť okamihu, ktorý bude nasledo−
vať. Rasťo razom stál v ohnisku toho−
to diania, akoby v tranze svojich dvad−
siatichštyroch rokov, očarený studenou
hmotou orezávacieho stroja, ktorý
skonštruoval a ani nevedel, kto komu
tu robí garde. On stroju − či stroj jemu!

Milan skontroloval prívod energií do
stroja a už si odkladá do vrecka plášťa
„pucvolu“, chumáč bavlnených nití, kto−
rým si čistieval ruky. Gestom a s úsme−
vom jemu typickým vyzýva nahlas
Rasťa: „Tu máš mašinu a ukáž nám,
čo si si vymyslel,“ povie tento raz s
dávkou teatrálnosti pre diváctvo a
obradne ho ponúkne, aby si chytil do
vlastných rúk tie „pomyselné opraty“.

Rasťo si veril bez zapochybovania.
Nasadzuje výlisok k opracovaniu, stlá−
ča elektrospínač, vpúšťa sikotom
vzduch do pracovných valcov, zapína
spojku a postupne, akoby spomale−
ne, krok po kroku, robí operáciu ore−
zania. Orezuje výlisok, opracováva
druhý i tretí kus. Potom ich sníme a
točí nimi nad hlavou, ako so vzácnou
trofejou na stupni víťazov a nedbá, že
sa môže i porezať. Po pár okamihoch
prichádzajú niektorí zvedavci bližšie,
obhliadajú orezávačku, skúmajú ob−
robok, odpad i kvalitu rezu. Už mu prví
gratulujú, poklepávajú po ramenách a
stručné otázky akoby nebrali konca.
Preplnený priestor sa však onedlho
disciplinovane vracia do pôvodnej po−
doby a život dielne ide svojim tem−
pom ďalej. Taká tu vtedy bývala oby−
čaj!

Doba vzrušenia však je taká, aká
je. Nie je nikdy dlhá a ani nemožno si
na nej zakladať! Len v spriaznených
dušiach jej doznenie pretrváva o čosi
dlhšie! To bývajú tie najrýdzejšie chví−
le uznania a perly pre dušu riešiteľa,
pre autora diela!

Na začiatku bol kádrový posudok
a neštovica kolegu Paľa Roháčka!

Ing. Gustáv Rumánek

KÁDROVÝ POSUDOK
Venované dobrému kolegovi Paľovi Roháčkovi (16.1.1931− 2.2.1991) z Pažite
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V čase mojej mladosti bola mo−
jou adresou Stará Turá − Pri tehelni.
Stará tehelňa, v blízkosti ktorej som
bývala, bola významnou súčasťou
môjho života. Denne som okolo nej
chodila, s ostatnými deťmi zo sused−
stva som sa tam hrávala a ešte do−
dnes sa mi sníva o rôznych častiach
tehelne, o domoch, ktoré tam stáli a
o ľuďoch, ktorí tam bývali.

Tehelňa v Starej Turej bola prvá
obecná priemyselná prevádzkáreň.
Nakoľko sa nezachovali všetky obec−
né zápisy spred roka 1873, nedá sa
presne zistiť rok výstavby. Prvý pí−
somný záznam o obecnej tehelni je
z roku 1873. Obecný výbor v rámci
štatutárnej právomoci stanovil ceny
výrobkov takto:

1000 škridiel − 9 zlatých 50
1000 tehiel − 8 zlatých 50
1 korýtko − 0,04 zlatých.
V listine príjmov a výdavkov ma−

jetku privilegovaného mestečka Ó−
Turá z roku 1878 je uvedené:

Príjmy z tehelne − 2 200 zlatých
Výdavky na tehelňu − 2 200 zla−

tých (plat tehlára, robotníkov a nákla−
dy na drevo)

Z roku 1899 bolo uvedené:
Príjmy za odpredaj škridiel a te−

hiel − 4 580,00 korún
Výdaje za vyhotovanie tehly,

škridle a korýtok − 2 512,48 korún
Za drevo − 876,00 korún
Za dovážku dreva − 1 519,00 ko−

rún
Rozličné výdavky − 128,78 korún
Výdaje spolu: 5 036,26 korún

V roku 1895 daroval obecný výbor
30 000 tehál a 10 000 škridlí z obec−
nej tehelne na stavbu židovskej školy.
V roku 1897 poskytol 10 000 tehál ako
podporu vyhorelcom z Lubiny, kde
zhorelo 29.8.1897 − 130 domov.

 V roku 1902 sa začala pripravo−
vať stavba novej tehelne. Po informá−
ciách z Pezinku, zo Šenkvíc odhla−
soval obecný úrad príspevok 58 701
korún a po ďalších rokovaniach sa
uzniesol, že sa postaví veľká kruho−
vá tehelňa namiesto vtedy používa−
ných malých piecok. V roku 1904 po−
skytla obec na výstavbu synagógy 2
300 tehál a 500 kusov škridiel.

V roku 1924 si vyárendovali (pre−
najali) obecnú tehelňu Gustáv Hlu−
bocký s otcom Jozefom Hlubockým,
ktorý sa ako richtár zaslúžil o zmo−
dernizovanie tehelne. Za každých    10
000 tehál odviedli obci 11% z ceny,
ktorú utŕžili. Tehelňa bola dotiaľ bez
zisku ,alebo stratová a za ich prená−
jmu začala obci prinášať úžitok. Pod−
ľa zápisov z obecnej kroniky sa te−

helňa obci vyplácala
iba vtedy, keď sa v nej
nepracovalo. Počas
výstavby železničnej
trate sa zo staroturan−
ských tehál stavali
železničné stanice až
po Nové mesto nad
Váhom. Firma Hlu−
bockých tehly rozvá−
žala na vlastnom ná−
kladnom aute. Prav−
depodobne neskôr

mala tehelňu v prenájme firma
Š. Geržu z Nového Mesta nad Vá−
hom. V roku 1942 odkúpil tehelňu od
obce továrnik Michera za 460 000 ko−
rún, ktorý neskôr do moderných su−
šiarní investoval 800 000 korún. Po
2. svetovej vojne, asi v roku 1946,
nastúpil na miesto vedúceho tehelne
Ján Záhorec. Po ňom boli vedúci p.
Zupka z Moravy a pán Schmidl.
1.9.1959 nastúpil ako vedúci závodu
pán Karol Dudík. Tehelňa v Starej
Turej patrila pod Západoslovenské
tehelne, n.p. Pezinok. Tehelňa v 50−
tych rokoch pozostávala z kruhovej
pece, lisovne, 7 sušiarní (nazývali
sme ich šopy), starej kancelárie, z
budovy kúpeliek a zo 7 bytov rôznych
veľkostí a rôzneho veku, v ktorých bý−
vali pracovníci tehelne. Boli to rodiny
Jána Záhorca, Jána, Michala a Emi−
la Durca, Gavača, Zupka, Schmidla,
Štefana a Karola Dudíkovcov, rodiny
Medňanského a Podhradského. Po−
čas vedenia tehelne pánom Karolom
Dudíkom bola postavená nová kan−
celária, bola vylepšená návažka uh−
lia na pec pomocou dopravného pásu
priamo na pec, zaviedli sa automati−
zované sypače uhlia do pece pri pá−
lení tehál v komorách pece.

Technologický postup pri výro−
be tehál: Hlina sa pomocou bágru
bágrovala do 12−tich pristavených vo−
zíkov (ponváglov). 6 z nich bolo pod
bágrom, tie sa plnili hlinou. Ďalších 6
vozíkov stálo pod výťahom k mieša−
ču, tie boli naplnené hlinou. Tieto vo−
zíky boli ťahané koľajovým traktorom
(mašinkou). Hlina sa vyklápala do mie−
šača, kde sa hlina premiešala s vo−
dou. Premiešaná padala do valcov,
ktoré ju na jemno „pučili“. Takto upra−
vená hlina padala do šnekovej komo−
ry lisu a zlisovaná sa rezala na tehly.
Odvoz surových tehál do sušiarní a
na pankety realizovali 5 vozíkári a 4
skladači ju skladali. Vozíky sa rozvá−
žali po koľajničkách. Tehla, umiestne−
ná na panketoch a v šopách, sa suši−
la podľa počasia 2 až 3 týždne. Su−
chá tehla sa vozila do kruhovej pece
na jednokoľajových tragačoch. 2 pra−
covníci ju vozili a 2 skladali v peci.
Vstupov do pece bolo 6 na každej stra−
ne pece. Do pece sa prikladalo hne−

dým prachovým uhlím, ktoré sa mie−
šalo s čiernym uhlím. Pokiaľ sa kúrilo
iba s hnedým uhlím, muselo sa prikla−
dať každých 10 až 15 minút. Po nave−
zení komory tehlami, sa tehly prekryly
papierom (musel sa pootvoriť zvon,
aby sa prisal na tehly). Navážala sa
ďalšia komora. Potom sa vchod (šte−
lúch) zamuroval dvoma múrikmi, me−
dzi ktorými bol piesok, aby sa zabrá−
nilo unikaniu tepla. Po vypálení sa tehla
vyvážala po rozbúraní múrikov. Keď−
že bývala tehla ešte horúca, robotníci
museli používať zvláštne rukavice.
Kmeňových pracovníkov bývalo 31,
ďalej vedúci a účtovníčka. V surovej
výrobe ich bývalo 15 (vozíčkari, mie−
šač, zapínač, údržbár, skladači tehál,
bagrista a mašinkár). V pálenej výro−
be 13 (navážači a vyvážači pece, pa−
liči, murár− domovník, strážnik). Traja
pracovníci boli v expedícii (1 traktoris−
ta a dvaja závozníci). Priemer pracov−
níkov za sezónu býval 50, niekedy až
60. V zime sa pálila tehla až do minu−
tia zásob surových tehál. Zásoby vy−
držali približne do februára resp. mar−
ca. Potom si pracovníci brávali dovo−
lenky. Po skončení dovo−
leniek sa robievala údržba
strojov, šôp a ostatných za−
riadení. Po skončení pále−
nia tehál sa robila tiež údrž−
ba pecí.

Podľa obecnej kroniky
tehelňa skončila svoju vý−
robu 31.12.1971 z dôvo−
du nekvalitnej hliny a za−
staralého strojového zaria−
denia. Podľa posledného
vedúceho Karola Dudíka
dôvodom bol menší odbyt
tehál spôsobený začínajú−
cou výsavbou panelových
budov. V priebehu roku 1971 došlo k
zlúčeniu komunálnych služieb a pre−
vádzkarní (Zberné suroviny, tehelňa
a býv. obecný dom) a boli vytvorené
Združené služby mesta Stará Turá,
do ktorých prešlo pracovať 22 pra−
covníkov tehelne. Uvoľnili sa priesto−
ry pre autodopravu. Pred rokmi boli
postupne zbúrané šopy, neskôr pec
s lisovňou a ako posledný bol zbúra−
ný komín. Stará Turá tak prišla o his−
torickú pamiatku − prvú priemyslenú
prevádzkáreň v Starej Turej. Ja aj
mnohí obyvatelia našej štvrte „Pri Te−
helni“ sme prišli o každodenný po−
hľad na budovy, ktoré boli súčasťou
našej mladosti, rôznych zážitkov a ne−
zabudnuteľných hier v areáli tehelne.
Boli to naháňačky, skrývačky, loze−

nie po šopách, v hlinisku, občasné

zvezenia vozíkmi, ktoré používali pra−
covníci tehelne k svojej práci. Ujo
Durec, ktorý bol kuričom, nás brával
aj na pec, kde sme sa mohli pozerať
ako prikladá uhlie. S pracovníkmi sme
mali veľmi pekný vzťah. Ľudský prí−
stup k nám ukázali aj niektorí vedúci.
Pán Ján Záhorec pomohol mojim ro−
dičom dostať sa aspoň k pár tehlám,
lebo i keď rodičia začali stavať dom
pri tehelni, nemohli si bežne kúpiť
pálené tehly. Na stavbu domu použí−
vali hlavne tehly nepálené, ktoré si
sami vyrábali. Pán Durec nám naprí−
klad sušil slivky vo vnútornej časti
kruhovej pece.

Posledný vedúci, pán Karol Du−
dík, nám všetkým dovolil sledovať te−
levíziu v spoločenskej miestnosti te−
helne v období, keď žiaden zo suse−
dov ešte televízor nevlastnil.

Pre toto všetko je mi ľúto, že táto
tehelňa už nestojí. Hovorí sa, že star−
núť by sme mali s tými, s ktorými sme
boli mladí a ja by som k tomu pridala,
že by sme chceli starnúť aj s tým
prostredím, kde sme boli mladí.

Tento článok som napísala preto,

aby si starší ľudia (aj tí, ktorí tam pra−
covali a bývali v susedstve) mohli
zaspomínať a tiež preto, aby ostala
posledná obšírnejšia písomná zmien−
ka o bývalej tehelni a aby si aj o nie−
koľko desaťročí občania Starej Turej
mohli prečítať nielen ako sa v Starej
Turej varilo pivo, mlela múka, vyrá−
bal papier, šili čižmy, piekol chlieb,
ale aj o tom ako sa na Starej Turej
vyrábali tehly. Rada by som poďako−
vala za pomoc pri písaní článku po−
slednému vedúcemu tehelne pánovi
Karolovi Dudíkovi, ktorý mi popísal
celý technologický postup výroby te−
hál a tiež zapožičal fotografie. Tak isto
moja vďaka patrí pánovi Jánovi Dur−
covi ml. a vnučke prvého povojnové−
ho vedúceho Danke Záhorcovej za
poskytnuté informácie a zapožičanie
fotografií.

Poprosila by som čitateľov (hlav−
ne tých narodených skôr), aby mi
nahlásili prípadné nepresnosti v člán−
ku, alebo nové informácie, fotografie,
ktoré by som mohla použiť v materiá−
li o tehelni tvorenom pre múzeum.

Ing. Eva Tomisová

Použité zdroje: Úradníčkova kro−
nika, Meštiankova kronika, Článok uve−
rejnený v Staroturiansko spravodajco−
vi: 5/2007 Ivan Hlubocký od Ing. Mila−
na Ježu a 12/ 1997 Od kedysi až po
dnešok 12/1997 od Heleny Lukáčovej

TEHELŇA
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So Starou Turou ma viaže niekoľko
rokov nezabudnuteľného detstva a spo−
mienky na originálny, ba romantický kraj,
prírodu a priateľov−rovesníkov. Aj keď zub
času je nemilosrdný a mnohé sa už z
pamäti vytratilo.

Do Starej Turej sme sa prisťahovali v
roku 1939, potom ako na jeseň 1938 obec
na južnom Slovensku, kde sme žili, pri−
padla po Viedenskej arbitráži Maďarsku.
A my sme odtiaľ za nelichotivých pod−
mienok museli odísť (mama tam 8 rokov
učila a otec bol četník).

Na Starej Turej som prvýkrát prekro−
čil prah školy a zoznámil sa so „šlabiká−
rom“, abecedou a počtami. Brat Milan
(?1930, známy slovenský maliar a kres−
liar – pozn. zost.) tam chodil do meštian−
ky. Bývali sme na hornom konci, povyše
meštianky doprava, v budove žandárskej
stanice. Mama už zo zdravotných dôvo−
dov neučila. Podľa zachovaných vysved−
čení ma s abecedou zoznamoval pán uči−
teľ Jozef Vagač a učili ešte p. učiteľ Jú−
lius Tomka a Jozef Sucháň.

Pri dome kde sme bývali bola veľká
záhrada, vzadu jarmočnisko.

Na konci ulice bol pre mňa čarovný
potok, lebo pomerov znalí chlapci z neho
vyťahovali raky. Vedľa domu bol hosti−
nec p. Slezáka, s jeho mladším synom
sme sa na náprotivnej vyvýšenej pivnici
radi sánkovali. A kúsok ďalej bol zase
pre nás záhadný dom, kde sa málokedy
objavili ženy vo zvláštnom oblečení, vo−
lali ich modrokrižanky. Otec ma občas
brával so sebou keď išiel vybavovať, ako
on vravieval, také ľahšie prípady. Iste tým
porušoval predpis, ale ja som bol zveda−
vý ako sa žije na usadlostiach v okolí.
Dúfam, že aj keď bol predpis porušený,
že už je to „premlčané“. Že občas sa pri−
tom objavil aj štamperlík, bolo už aj vte−
dy zvykom, a fúkať nebolo treba, chodilo
sa len na svojich nohách.

Brat Milan, ale občas aj ja, sme sa
kamarátili so synmi riaditeľa meštianky
p. Lichardusa, oni chodili do gymnázia v
Novom Meste nad Váhom.

Mamka sa vtedy na Turej bližšie zo−
známila a spriatelila s p. A. Kovalevo−
vou, manželkou miestneho, všeobecne
váženého, p. MUDr. Kovaleva. Často sme
sa rodinne stretávali, chodili na vychádzky
do blízkeho okolia, ale aj na Čachtický
hrad a s detským prirodzeným úžasom
sme počúvali historky o jeho krvilačnej
hradnej panej.

Často som ku Kovalevovcom chodie−
val aj sám, ich Vladko bol o niečo mladší
ale dobre sme si rozumeli, znášali a spolu
hrávali. Dodnes nezabúdam na dosť veľ−
kú kryštálovú mištičku, v ktorej pod vrch−
nákom sa ukrývali plnené cukríky, volali
sme ich hodvábne.

Pán doktor sa občas pri nás zastavil,
chvíľu pohovoril, pohladil synka a šiel za
svojimi pacientami. Často chodieval za
nimi aj do domov a usadlostí roztrúse−
ných po okolí, známych ako kopanice.

Jeho osud bol koncom vojny drama−
tický, ale to som sa dozvedel až neskor−
šie z rozprávania rodičov a p. Kovalevo−
vej, ktorá žila aj s deťmi (pribudla dcérka
Olinka) v Piešťanoch. A keď som sa lie−
čil ( už ako vysokoškolák) v rokoch 1954
– 1955 na reumatickú horúčku v Piešťa−
noch vo Výskomnom ústave reumatic−
kých chorôb (Cyril), pani Kovalevová učila

postihnuté detičky v blízkej „Pro patrii“ a
párkrát sme sa stretli a vtedy s oprávne−
nou horkosťou spomínala na ľudskú zlo−
bu a na tých, čo sa snažili koncom dru−
hej svetovej vojny zneužívať, že pán dok−
tor voľakedy v rokoch občianskej vojny v
Sovietskom Rusku ušiel pred boľševikmi
do Európy.

Rodičia často spomínali na p. dokto−
ra ako na lekára, ktorý v pacientovi videl
predovšetkým trpiaceho človeka, ktoré−
mu treba pomôcť, nehľadiac na iné do−
bové alebo zištné motívy. Nebohá mam−
ka si s p. Kovalevovou dlho dopisovala,
ja som sa párkrát stretol aj s Vladkom a
spomínali sme na staroturianske detské
roky.

Čas odveje dobové nánosy a ľudský
rozmer dobrého človeka aspoň dodatoč−
ne, aj keď v spomienkach, dostáva sa−
tisfakciu.

V r. 1939 začínala druhá svetová voj−
na. Postávali sme pri ceste smerom na
Myjavu pod kopčekom, premávali pre nás
prvé nemecké autá, hovorilo sa, že Ne−
mci tiahnu na Poľsko. Neskoršie sa už
povrávalo, že po kopaniciach sa zjavujú
neznámi bradatí, zarastení ľudia, reč majú
príbuznú našej a utekajú z nemeckých
táborov.

Zo Starej Turej sme sa odsťahovali
na jar 1943. Otec bol preložený na krát−
ko do Bošian a potom v spojitosti s prí−
pravou SNP do Zvolena a tam sme už
ostali. Po skončení vysokej školy som sa
usadil a žijem aj s rodinou v Bratislave.
A zostal som, až na vynútenú normali−
začnú prestávku a potom počas pôsobe−
nia v parlamentoch (1990 – 1992 a 1992
− 1994 ), verný učiteteľskému povolaniu.
V Bratislave zakotvil aj Milan, hoci Stred−
né Slovensko a jeho Mičiná ostali stálym
žriedlom jeho uznávaného maliarskeho
kumštu. Mladší brat Ľubo ostal verný
hore, lesárči vo Zvolene a okolí.

Do podjavorinského kraja letmo aj na
Starú Turú som sa v 90. rokoch (teraz
už minulého storočia) dostal v spojitosti
s Alexandrom Dubčekom. Mal k tomuto
kútiku Slovenska a jeho obyvateľom veľ−
mi úprimný vzťah a dovolím si povedať
podľa besied a rozhovorov, že aj oni k
nemu. Bola to spätná väzba založená na
vzájimnej úcte a túžbe po humanistickej−
šom a lepšom živote, ktorý by bol spra−
vodlivý pre všetkých. A veď za tento kraj
sa stal aj poslancom Federálneho zhro−
maždenia (leto 1992), žiaľ, tragická au−
tohavária mu znemožnila dokončiť svoj
poslanecký mandát a vytrhla ho predčas−
ne z našich radov.

Pred pár rokmi som poprosil priateľa
Samka Pecna z Myjavy – Brestovca a
pobudli sme jeden deň na Javorine a v
okolí. Zastavili sme sa aj na Starej Turej.
Skoro som sa nevedel zorientovať. Na
mieste kde sme bývali je Dom služieb a
či verejnej správy(?), veľa nových činžia−
kov, rozkopané ullice (hádam ako vša−
de). Stará Turá opeknieva, takže hádam
názov „Stará“ už nie je výstižný. Skôr pri−
pomína, že ide o mesto a či mestečko,
ktoré už veľa toho pamätá.

Moja spomienka na Starú Turú osta−
ne navždy spojená s pekným detstvom,
svojráznym krajom a najmä dobrými ľud−
mi, ktorým srdečne prajem, aby sa im na
Starej Turej dobre a „mlado“ žilo.

prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.

SPOMIENKAStará Turá a Ján Švehla
Toto meno je v spojení s našim mestom veľmi dobre zná−

me, no málo sa vie o dobe a význame jeho dolapenia. Dovtedy
nevýznamná osada s názvom Turá bola veľmi malá, s 5 porta−
mi a patrila k najmenším v Čachtickom panstve. Strediskovou
obcou bola obec Vaďovce so 16,5 portami, kde mali „Turanci“
aj svoj kostol spolu s „Kostolancami“.

V časoch husitských a neskôr bratríckych vojen bolo Slo−
vensko vystavované neustálemu plieneniu a vraždeniu.

Ján Švehla bol hajtmanom bratríckych vojsk, zložených z roz−
padnutých vojsk Jána Jiskru, ktorý predtým ovládal Slovensko.
Bratrícke vojská podnikali neustále „zásobovacie“ výpady proti
mestám a obciam čo viedlo k celkovému úpadku a vyľudňovaniu
obcí a miest. Na toto drancovanie doplatilo aj Nové Mesto
n. Váhom, Čachtice, Vrbové a mnoho ďalších nemenovaných
usadlostí. Ľudia sa schovávali pred nimi v lesoch alebo v podze−
mí. Žili v neustálom strachu a nádejali sa, že ich kráľ zbaví tejto
pohromy. V tej dobe viedlo Uhorsko ťažké boje s Turkami a
nemohli účinne bojovať na dvoch frontoch. Až po ich porážke pri
Belehrade v r. 1456 Jánom Huňadym sa karta obrátila.

V r. 1458 nastúpil na trón syn Matej Korvín, ktorý ich začal
postupne porážať. Posledné zvyšky bratríkov sa opevnili vo
Veľkých Kostolanoch, odkiaľ robili neustále výpady za lupom a
potravou od Bratislavy až po Tekovskú župu.

Matej Korvín napriek zime, osobne podnikol rozhodujúci útok
v januári 1467. Bratrícky tábor obohnali valom a takto ich ob−
kľúčili. Bratríci vedený Jánom Švehlom sa pokúsili o prielom zo
severnej strany, ale ten sa skončil pre nich veľkým nezdarom.
Jedinému komu sa podarilo utiecť bol ich velitel Ján Švehla,
ktorý ušiel na poslednom koňovi. Zvyšok bratríkov sa stále brá−
nil a odolával obliehaniu. Medzi tým Švehla utekal na Moravu
cez Starú Turú, kde ho ľudia spoznali, vypátrali a chytili. Bol
predvedený priamo pred kráľa, ktorý ho dal pred očami ešte sa
nevzdávajúcich bratríkov obesiť. Obrancovia, ktorých ostalo asi
300, sa následne vzdali, a to bol koniec bratríkov a desaťročia
vojen na Slovensku.

V hrade sa našlo všeličo, ale čo asi najviac šokovalo, bolo
nájdenie asi 200 neviestok slúžiacich pre potreby bratríkov (Bo−
nifius v Rerum Ungaricarum Decades 1598). Ukončeniu vojno−
vého utrpenia a drancovania na Slovensku prispeli Staroturan−
ci veľmi významne, za čo ich kráľ Matej Korvín opradený legen−
dami odmenil už 3. februára 1467 na príhovor Orságha, pána
Čachtického panstva výsadami. Táto udalosť spôsobila veľký
vzostup Starej Turej, ktorá prekonala v 19. storočí, čo do počtu
domov aj obyvateľov Nové Mesto n.V a Trenčín. Tu je vidieť, že
i zdanlivo malá udalosť môže spôsobiť ohromné veci.

Miloslav Stupavský

Technické služby majú nového pomocníka na čistenie
ulíc...                                                          Foto j.m.
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(Pokračovanie z minulého čísla)
Na valnom zhromaždení

26.2.1876 za predsedníctva Jána
Roháčka spolok dostal charakter
družstva a zvolený dozorný výbor
pozostával z týchto členov: Martin
Roháček, Filip Červenka, Michal Mo−
lec, Gustav Schmidt a Dominik Valo−
vič. Zakladateľ Andrej Pullmann vy−
konával funkciu predsedu 11 rokov
(1877 − 1888), jeho nástupcom sa stal
rímskokatolícky de−
kan−farár Alojz Ru−
dolf Lang (1853−
1917). Až do tej doby
zápisnice sa viedli v
slovenskom jazyku.
Rudolf Lang previe−
dol túto družstevnú
sporiteľňu cez najťaž−
šie časy odnárodňo−
vania. Aj keď úrado−
val z poverenia vrch−
nosti po maďarsky,
predsa v r. 1914, keď
sa začal vojnový kon−
flikt, na jeho úhľad−
ných písomnostiach
bolo vidieť, že svitla
nádej pre Slovákov.
Medzitým nastala
zmena aj vo funkcii
kontrolóra, ktorú v
roku 1907 prevzal
mladý staroturanec
Ferdinand Pyšný
(1870− 1952), člen
dozorného výboru od
roku 1902. Namiesto
dlhoročného pokladníka Michala Sle−
záčka funkciu vykonával jeho syn Ján
Slezáček. V roku 1912 za člena sprá−
vy bol zvolený Jozef Galbavý pri Krí−
ži a v roku 1913 členom správy sa
stáva Vojtech Mešťánek (1871−1932).
Ťažké časy prežíva Pomocná poklad−
nica počas I. svetovej vojny, keď títo
ambiciózni pracovníci narukovali a
spolok musel upísať štátu 50 000 ko−
rún vojnovej pôžičky. Prvé valné zhro−
maždenie v novoutvorenom štáte
ČSR sa konalo 6.4.1919 za predsed−
níctva dp. Ignáca Gašparca. Roko−
valo sa o fúzii s Úverným spolkom,
čo sa však neuskutočnilo. Zvolená
bola nová správa, úradníci a dozorný
výbor. Predsedom správy sa stal
Vojtech Mešťánek, ďalšími členmi
správy boli Ján Slezák, Ján Hluboc−
ký a Michal Gavač. Úradnícke práce
vykonávali Ferdinand Pyšný a Peter
Jurkovič. V roku 1926 pomocná po−
kladnica sa stáva členom Ústredné−
ho družstva v Bratislave, ktoré usmer−
ňovalo jej činnosť. V roku 1932 svoju
záslužnú činnosť končí Vojtech Meš−
ťánek a nasledujúci rok je v znamení
značných zmien: Ferdinand Pyšný bol
zvolený za predsedu správy, Tomáš
Roháček za podredsedu, úradníkmi
sa stávajú Peter Jurkovič a Štefan
Úradníček. V roku 1937 do správy
Pomocnej pokladnice boli zvolení
Martin Krúpa, Karol Bilčík a Július
Tomka. V roku 1940 sa Ferdinand
Pyšný pre starobu vzdal funkcie pred−
sedu, takže až do roku 1948 Pomoc−
nú pokladnicu vedie podpredseda

Tomáš Roháček. Jubileum Pomoc−
nej pokladnice v Starej Turej − 70.
výročie založenia v roku 1941 (vo
vojnovom období) sa oslavovalo
skromne. V roku 1944 Pomocná po−
kladnica mala splynúť s ďalšími pe−
ňažnými ústavmi v obci, čo sa však
neuskutočnilo. Významný bol rok
1946, kedy Pomocná pokladnica za−
vršuje 75 rokov svojej činnosti. Po
skončení rušných vojnových udalostí

dňa 7.7.1946 sa koná jubilejné sláv−
nostné 75. valné zhromaždenie za
prítomnosti zástupcov Ústredného
družstva v Bratislave, Zväzu roľníc−
kych vzájomných pokladníc a okoli−
tých úverných družstiev. Pomocná
pokladnica je vyznamenaná zásluž−
ným diplomom. Jediná na Slovensku
dosiahla najväčšiu dĺžku trvania spo−
medzi ľudových družstevných spori−
teľní. Za svoje dlhoročné pôsobenie
v Pomocnej pokladnici záslužný dip−
lom dostáva Ferdinand Pyšný za 44
rokov činnosti, Peter Jurkovič za 39
rokov, Tomáš Roháček za 24 rokov
činnosti. Pri príležitosti tohto vzácne−
ho jubilea Pomocná pokladnica roz−
dala 200 vkladných knižiek žiakom
miestnych škôl so začiatočným vkla−
dom 10 Kčs.

Ďalší pokus o utvorenie ľudového
peňažného ústavu v Starej Turej sa
uskutočnil na začiatku 20. storočia,
keď z iniciatívy Dr. Rudolfa Markovi−
ča z Nového Mesta nad Váhom a
miestnych obyvateľov Martina Červe−
ňanského, Ľudevíta Čulíka, Jozefa
Pavloviča a Jána (Nepomuckého)
Alexandra Wallu bol dňa 23.2.1902
utvorený Staroturanský úverný spo−
lok, uč. spoločnosť v Starej Turej. Za
predsedu prvej správy bol zvolený
Ľudevít Čulik (1848−1913), podpred−
sedom sa stal Ján (Nepomuc−
ký)Alexander Wallo (1869 − 1959).
Členmi správy boli: Šimon Mešťánek,
Ján Ježo, Ján Lány, Ján Hlubocký,
Ján Koštial, Andrej Valovič, Michal
Valovič. Táto účastinná spoločnosť

uznesením Valného zhromaždenia
dňa 7.3.1926 sa pretvorila na druž−
stvo pod názvom Staroturanský úver−
ný spolok v Starej Turej zapísané
spoločenstvo s ručením obmedze−
ným. Cieľom spolku bolo sprostred−
kovať potrebné peňažné obchody,
poskytovať peňažné pôžičky, dlžob−
né úpisy, cenné papiere a prijímať
vklady na zúrokovanie. Výkonnými
orgánmi: boli valné zhromaždenie,
správa spolku, dozorný výbor a úrad−
níctvo. Spolok sa riadil vlastnými sta−
novami, ktoré sa v priebehu trvania
ako aj názov spoločnosti čiastočne
menili. Uznesením správy a dozor−
ného výboru spolku dňa 31.10.1933
za účtovníka a prokuristu bol zvolený
Štefan Slezáček (1906− 1979), ktorý
vystriedal dlhoročného účtovníka
Martina Červeňanského (1859−1945).

Valné zhromaždenie dňa
25.6.1944 prijalo nové stanovy, pod−
ľa ktorých názov znel Občiansky úver−
ný ústav, družstvo s ručením obme−
dzeným v Starej Turej. Predsedom
bol Ján (Nepomucký) Wallo až do
roku 1948, podpredsedom Miloslav
Bibza (1891−1952). Ústav sa stal čle−
nom Živnozväzu, ústredia občian−
skych úverných ústavov v Bratislave.
V roku 1946 evidoval 805 členov.
Peňažný ústav od roku 1934 sídlil vo
vlastnom dome, ktorý ešte i dnes
môžeme vidieť renovovaný na Ul.
SNP s charakteristickým znakom ako
včely nosia do úľa med. Môžeme si
tiež všimnúť pamätnú tabuľu s mena−
mi správy a pracovníkov spolku.

Treťou ľudovou sporiteľňou v obci
bola Roľnícka vzájomná pokladnica,
družstvo s ručením obmedzeným v
Novom Meste nad Váhom, expozi−
túra Stará Turá. Otvorená bola
19.2.1930. Vedúcim úradníkom bol
Ladislav Novomestský (1897−1971),
pokladníkom Juraj Srnánek (1888−
1945). Expozitúra prosperovala, v
roku 1948 mala 823 členov.

Prevratné politické zmeny v roku
1948 neobišli ani peňažníctvo. Usku−
točňuje sa prestavba celého systé−
mu a vytvárajú sa dva typy peňaž−
ných ústavov: banky a družstevné
sporiteľne. Dňa 23. 3. 1948 do Ob−
čianskeho úverného ústavu bola za−
vedená národná správa. Podľa záko−
na 181/1948 Zb. zlúčením Pomocnej
pokladnice a Občianskeho úverného
ústavu vznikla družstevná sporiteľňa
pod názvom Sporiteľňa a pokladnica
v Starej Turej, ktorú riadila dočasná
správa v zložení: Štefan Polák, Otto
Capek, Michal Lány, Samuel Krúpa,
Ján Pavlovič. Dňom 1.11.1948 Spo−
riteľňa a pokladnica v Starej Turej
prevzala tiež aktíva a pasíva expozi−
túry Roľníckej vzájomnej pokladnice.
V dôsledku týchto zmien dňa
3.11.1948 boli všetky tri ľudové pe−
ňažné ústavy (banky) v Starej Turej
vymazané z registra spoločenstiev.
Reorganizácia peňažníctva pokračo−
vala tak, že v roku 1953 Sporiteľňa a
pokladnica v Starej Turej sa stala
pobočkou Štátnej sporiteľne v Novom
meste nad Váhom, po územnej re−
organizácii v roku 1960 bola poboč−

kou Štátnej sporiteľne v Trenčíne a
napokon v roku 1968 sa stala poboč−
kou Slovenskej štátnej sporiteľne v
Trenčíne (SŠTSP).

Počas uplynulého polstoročia pre−
šla ďalšími zmenami, ktoré zname−
nali zlepšenie jej hmotného posta−
venia, rozvoj a ponuku nových ban−
kových produktov. Umožnil to zákon
158/1990 Zb. o bankách a sporiteľ−
niach, na základe ktorého sa stala
SŠTSP od 1.1.1990 univerzálnou
komerčnou bankou. Zápisom do Ob−
chodného registra od 1.4.1994 sa
stala akciovou spoločnosťou pod ná−
zvom Slovenská sporiteľňa. V roku
2001 kúpou 87% balíka akcií bola
sprivatizovaná poprednou bankou
pre retailové bankovníctvo v stred−
nej Európe rakúskou Erste Bank a
ku dňu 31.12.2007 stala sa 100 %
súčasťou tejto banky, ktorá sporiteľ−
ňu podporuje pri dosahovaní hlav−
ného poslania − svojou stabilitou vý−
hodne a bezpečne zhodnocovať
úspory obyvateľstva. V súčasnosti
Slovenská sporiteľňa s 2,5 mil. klien−
tov je komerčnou najväčšou bankou
na Slovensku. Umožňuje prístup k
bankovým službám 24 hodín denne,
7 dní v týždni. Konkrétne služby po−
núka v 273 obchodných miestach a
10 regionálnych firemných centrách
v rámci Slovenska. Predsedou pred−
stavenstva a GR Slovenskej spori−
teľne je Ján Rollo.

Pomocná pokladnica v Starej Tu−
rej založená 5.3.1871 je jedinou druž−
stevnou sporiteľňou na Slovensku,
ktorá dĺžkou svojho trvania 77 rokov
(1871 − 1948) prekonala všetky ostat−
né ľudové peňažné ústavy a stala sa
základom Slovenskej sporiteľne, a.s.,
pobočky v Starej Turej, ktorá je jej
priamou nástupkyňou.

Od roku 1983 sídli v novej budo−
ve na Námestí slobody. Bankomat
Slovenskej sporiteľne v Starej Turej
bol daný do prevádzky v roku 1993.

Banky a trhové hospodárstvo pat−
ria neodmysliteľne k sebe. Dobre fun−
gujúce banky zvyšujú efektívnosť eko−
nomiky a majú značný podiel na zvy−
šovaní životnej úrovne obyvateľov.
Toto pochopili aj Staroturania už v
čase, keď sa začali vytvárať prvé ban−
ky a sporiteľne na Slovensku a keď
poschodový dom v obci bol skôr vý−
nimkou ako pravidlom.

Mgr. Vilma Truhlíková
Charakteristický emblém úľa zo−

stal.                           Foto J. Mikláš

Z histórie peňa�ných ústavov v Starej Turej

Budova bývalej sporiteľne
je dnes sídkom Lesotu−

ru, s.r.o. Stará Turá
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Futbalisti „A“ mužstva Starej Turej vstupovali do súťaže 5.ligy skupiny
Sever ako nováčik a preto ich ciele zodpovedali rozpočtu klubu, ktorý bol
veľmi skromný. Mužstvo, ktoré postúpi do vyššej súťaže bežne posilní svoj
káder, pokiaľ nechce mať starosti so záchranou. Pre posilnenie sú potrebné
financie a tých je v Starej Turej nedostatok.

Mužstvo viedol v súťažnom ročníku tréner, ktorý už u nás pôsobil. Mgr.
Ľubomír Čičala z Nového Mesta n/V vedel, že zachrániť klub v tejto súťaži
nebude ľahké. Pred vstupom do súťaže mal týždeň na prípravu, spolu s
novým vedúcim mužstva p. Miroslavom Adáskom. Bolo to vidieť aj v úvod−
ných zápasoch, kde sme boli po 5 kole bez bodu, pritom niektoré zápasy boli
veľmi kvalitné. Platili sme nováčikovskú daň. V jesennej časti sme nakoniec
získali len 13 bodov a skončili sme na poslednom mieste tabuľky. Jarná časť
súťaže začala 5. januára. Bolo potrebné doplniť mužstvo, ale bez finančných
prostriedkov to nebolo možné. I napriek tomu mužstvo absolvovalo 4− denné
sústredenie v Kľačne s posilami Denisom Makarom a Petrom Kucharovičom,
ktorí sa vrátili z Moravy. Z Častkoviec sme získali na hosťovanie Petra Miná−
rika a z Lubiny Dušana Suchého. Oslovili sme a požiadali o pomoc Myjavu.
Pravdepodobne uprednostnili svoje „B“ mužstvo Starú Myjavu a Turú Lúku.
Do prípravy sa zapojil aj Andrej Ďuriš, o ktorom som sa zmienil už viackrát
ako o talentovanom hráčovi. Odohral zopár stretnutí a opäť bez dôvodov
skončil. Veľká škoda bratov Petra a Juraja Bohuša a Petra Trúsika, ktorí po
skončení VŠ štúdií ostali pracovne v Bratislave. Klub musel doplniť mužstvo z
dorastu. Z hosťovania na Myjave sa vrátil Tomáš Otrubný a z nášho dorastu
vypomáhal Matej Antálek. Z klubu odišli na hosťovanie Ľuboš Sládek a Peter
Magula. Dlhodobo je zranený Matúš Geschwandtner, na jar sa zranil aj Pavol
Nemec a brankár Peter Minárik.

Do jarnej časti vstupovalo16 hráčov s jediným cieľom a to zachrániť Starej
Turej 5.ligu, ktorú si určite zaslúži. Vstup bol výborný, presný opak jesene. Z
prvých 6 zápasov sme prehrali len v Ladcoch. Potom sa to striedalo a stále
sme sa pohybovali v pásme zostupu aj preto, lebo súťaž mali opustiť až 3
kluby. Rozhodujúce a dôležité boli víťazstvá v Dolnej Porube a Handlovej.
Doma sme si poradili s Oslanmi a Šimonovanmi, ktoré bojovali o záchranu.
Preto, že v Zemianskych Kostoľanoch sme nezabodovali, ostal domáci po−
sledný zápas s Veľkými Uhercami. Pre záchranu bolo potrebná výhra. Futba−
listi ju zvládli a po víťazstve 3:2 si zabezpečili účasť aj v novom ročníku. Na
mimoriadnom sedení, ktoré sa uskutočnilo pred posledným majstrovským
stretnutím, odvolali členovia klubu celý výbor. Novým prezidentom klubu sa
stal František Redaj, tajomníkom klubu súčasný kapitán Denis Makara, sek−
retárom klubu Igor Funta a viceprezidentom pre mládež Peter Minárik. Za
členov výboru boli zvolení: Rudolf Herák, Ing. Ján Gulán, Miroslav Adásek,
Peter Hučko a Ing. Miroslav Valenčík. Revízna komisia bude pracovať v zlo−
žení: Ing. Peter Trúsik, Ing. Ján Hodermarský a Denis Makara.

Záver :Ako som uvádzal aj v poslednom hodnotení, futbal je o ekonomike a
o prístupe MsZ k športu a práci športovej komisie. Mesto zabezpečilo takmer
50% z rozpočtu, ostatné prostriedky si musí klub zabezpečiť sám, čo je veľmi
zložité. V tomto volebnom období vznikla samostatná komisia pre šport, ktorej
úlohou by malo byť riešenie problémov klubov, ktoré reprezentujú Starú Turú.

Šport sa robí dobre aj na báze dobrovoľnosti, ale musíme vidieť podporu a
záujem mesta, záujem rodičov, že ich deti trávia voľný čas pod dohľadom
trénerov a sú hrdí, že ich deti reprezentujú Starú Turú. Najviac ma ale mrzí
slabá podpora športu zo strany podnikateľov. Môj názor je taký, že pokiaľ je
dobrá spolupráca mesta s podnikateľmi, tak sa to odráža aj na podpore
športu zo strany podnikateľov. Tento systém je takmer vo všetkých obciach a
mestách. Okrem mesta podporili MFK v ročníku 2008/09: Sensus Metering

Systems a.s., Sevotech s.r.o., Leoni CS a Eur−med a.s. Na Starej Turej je
takmer 250 obchodných spoločností a viac, ako 1100 živnostníkov. Jednou z
hlavných úloh nového výboru v spolupráci s mestom bude nadviazanie spo−
lupráce s podnikateľmi s možnosťou pomoci, aby klub mohol ďalej reprezen−
tovať naše mesto.

Novému výboru MFK prajem veľa úspechov a trpezlivosti.
Ing. Ján Hodermarský, člen športovej komisie MsZ

 KONEČNÁ TABUĽKA 5. LIGY SEVER
P.Č. Klub Z V R P Skóre Body

1. Nová Ves 30 26 2 2 98:32 80
2. Kamenec p/V 30 17 3 10 58:38 54
3. Handlová 30 16 3 11 72:47 51
4. Nováky 30 16 3 16 56:40 51
5. Zem. Kostoľany 30 14 5 11 60:47 47
6. Veľké Bielice 30 12 7 11 55:54 43
7. Veľké Uherce 30 12 6 12 39:43 42
8. Prečín 30 12 4 14 58:64 40
9. Ladce 30 11 6 13 36:42 39

10. Podolie 30 12 4 14 50:54 37
11. Stará Turá 30 11 4 15 34:47 37
12. Šimonovany 30 11 3 16 46:71 36
13. Tr. Jastrabie 30 9 8 13 42:53 35
14. Visolaje 30 11 2 17 63:63 35
15. Dolná Poruba 30 9 3 18 46:75 31
16. Oslany 30 9 1 20 32:75 28

Futbalisti �A� mu�stva zachránili 5. ligu

Horný rad zľava: Peter Kucharovič, Tomáš Otrubný, Vladislav Arbecík,
Ján Mocko, Denis Makara, Miloš Kubáň, Matej Antálek, Martin Beňo, Peter
Viskup, František Redaj − prezident klubu. Dolný rad zľava: Miroslav Adá−
sek − vedúci mužstva, Filip Durec, Jakub Jaroš, Dušan Suchý, Michal Denk,
Marek Štefík, Ondrej Peterka.

Ešte raz z BADEMU...

Zlato basketbalistiek
Nakoľko sa na 18. ročník turnaja BADEM v kategórii prípraviek prihlá−

sili len dve družstvá, po dohode s organizátormi štartovali spolu s chlap−
cami, pričom Malacky sa posilnili o chlapcov. Pre naše družstvo to mal byť
prvý veľký turnaj, kde mali ísť zbierať skúsenosti.

Ukázalo sa ako správne, že súťaž hralo doplnené o 4 hráčky v kategó−
rii roč. 1998 a v Žiline zúročili formu z celej sezóny a predovšetkým z MS
v Nitre. Doma nezabudli chuť do hry a predovšetkým srdiečko. Veď v
priebehu šiestich stretnutí prehrali iba dve štvrtiny.

V prvom stretnutí vyhrali so Žilinou „B“ 33:13, hladko nad Žiarom n. Hr.
61:14, ťažký zápas odohrali so Žilinou „A“. Hneď v úvode prehrávali 0:13, po
troch štvrtinách 16: 22, ale v záverečnej doslova zmietli súpera 25:4 a zápas
vyhrali 41: 26. Nasledoval súper z Kežmarku, nad ktorým vyhrali 60:1 , po
ňom nás čakal teoreticky najzdatnejší súper z Katovíc (Poľsko). Všeobecne
sa očakával vyrovnaný súboj, ale čo predviedli naše hráčky, prekvapilo nielen
súpera, ale všetkých divákov, ktorí sa na stretnutie doslova tešili.

Jasné víťazstvo 68:16 hovorí za všetko. V poslednom stretnutí sme
hladko vyhrali s Malackami 70:8.

V najlepšej päťke boli ocenené Simona Majtásová a Stanislava Koša−
rišťanová, najlepšia trénerka Katarína Šustíková, ktorá dostala od hráčok
krásnu kyticu kvetov.

Poradie: 1. Stará Turá, 2. Katovice, 3. Žilina „B“, 4. Žilina „A“, 5. Malac−
ky, 6. Žiar n. Hr., 77. Kežmarok.Úspech, ktorý však nesmie družstvo pre−
ceniť, ale hráčky si musia uvedomiť, že majú potenciál pre ďalšiu perspek−
tívnu tréningovú prácu a s tým spojené účinkovanie v majstrovskej súťaži
mladších mini v sezóne 2009/ 2010. Družstvo tvorili hráčky: Tereza Ma−
chajdíková, Adriana Moravčíková, Katarína Miklášová, Dominika Šustíko−
vá, Simona Majtásová, Stanislava Košarišťanová, Rebeka Škyrtová, Na−
tália Mozoláková, Lucia Kovárová, Leona Manďáková, Bibiana Bandurči−
nová, Petra Melicherová, tréneri Katarína Šustíková, Milan Šustík a ved.
družstva Jaroslav Machajdík.                                             Milan Šustík

Rekon�trukcia sa začala
minulý mesiac!

Nevyhnutné administratívne náležitosti (zmluva o pridelení ne−
návratného finančného príspevku a následne s vybraným dodá−
vateľom stavby) oddialili začiatok realizácie rekonštrukcie objek−
tov ZŠ na Komenského ulici a naplno sa začala 19. júna. Doba
rekonštrukcie je stanovená na 18 mesiacov, teda do 31. 12. 2010,
mesto však urobí všetko pre skoršie ukončenie rekonštrukcie a to
tak, aby sa vo vynovených priestoroch mohol začať už školský
rok 2010/ 2011.                                                                          áš
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Súťažný ročník 2008/09 je definitívne
za nami, dávnejšie ukončené súťaže druž−
stiev zavŕšili Majstrovstvá Slovenska jed−
notlivcov. V mnohých kategóriách mal za−
stúpenie i náš klub a dokonca hráči MKK
Stará Turá figurovali aj na medailových
priečkach.

Najväčší úspech zožala naša juniorka
Lenka Hochelová, ktorá si priniesla me−
dailu z každého podujatia, kde sa zúčast−
nila. V máji vybojovala tretie miesto na MSR
junioriek, kde v disciplíne 120 Hz zhodila v
súčte z kvalifikácie i finálového štartu 1110
kolkov. Jej štart na MSR v disciplíne šprint
(40 Hz) priniesol absolútny triumf, keď po
vyradení najlepšej slovenskej hráčky Ga−
biky Kuchárovej v prvom kole hladko po−
stupovala cez súperky až na úplný vrchol
a stala sa Majsterkou Slovenska.

Ďalším úspešným hráčom je dorastenec
Peter Nemček, ktorý na MSR vybojoval v
silnej konkurencii 6. miesto a na MSR v
šprinte získal striebornú medailu. Opäť tre−
ba pripomenúť jeho účasť na Majstrovstvách
sveta, kde vytvoril svetový rekord práve v
šprinte a umiestnil sa na tretej priečke.

Keby sme hodnotili kolkárov roka v na−
šom klube, určite by nimi boli spomenutí

hráči, Lenka Hochelová i Peter Nemček.
Starú Turú reprezentovali i dorastenec To−
máš Janso, ktorý skončil na MSR 19. a v
šprinte vybojoval 6. miesto, junior Martin
Beno s 11. priečkou na MSR, dorastenka
Nikola Pristachová, ktorá skončila na MSR
6. a taktiež štartovala na M sveta. Za zmien−

ku stojí i Erik Gordík, ktorý síce štartuje za
Tatran Prefa Sučany, no ako odchovanec
staroturianskych kolkov nás stále reprezen−
tuje dobrými výkonmi.       Zdenka Stej−
skalová

Kolkári opäť na jednotku Záhradkárske okienko
A máme tu leto (21.6.) Rok sa prehupol do druhej polovice

vegetačného obdobia. Daždivé chladné noci a teplé dni sa mi−
moriadne prejavili na vzraste plodín. Veľké rozdiely teplôt je
treba hlavne sledovať v skleníkoch, kde teplota nad 35o C sa
nepriaznivo prejaví na nasadzovaní plodov.

Naďalej postrekmi ochraňujeme hlavne zeleninu proti hubo−
vitým chorobám− plesniam prípravkami (Acrobat MZ, Ridomil
Gold MZ 68 WG, 42,5 WG, Kurzate K, Tattoo, Folpan 80 WDG
...) a počas zberu používame kontaktné prípravky s kratšou
ochrannou dobou (Kuprikol 50, Champion 50 WP, Bravo 500,
Kocide 2000, Cuproxat SC).

Fytoftóra (čierne fľaky) sa prejavuje na rajčiakoch hlavne v
daždivom období. Postreky opakujeme v 10−dňových interva−
loch prípravkami (Kocide 2000, Tanos 50 WG), ktoré sú účinné
i na septóriovú škvrnitosť listov a plodov.

Ochrana viniča je aktuálna i po odkvitnutí. Kuprikol a Sulikol
už nahrádzajú širokospektrálne prípravky Schavit F71,5WP ,
Zato 50 WG, Discus, Quadris, Cabrio Top...

Postreky proti živočíšnym škodcom na zemiakoch − pásav−
ku zemiakovú − používame až po vyliahnutí (Calipso, Actara ,
Nurelle, Karate Zeon , Karate, Decis).

I Vám sa nedarí úspešne bojovať proti slimákom? Ich rozšíre−
nie v našom okolí je stále citeľnejšie a zaručené postupy nepo−
máhajú. Odskúšané piliny, škrupinky, piesok i soľ sú neúčinné?
Skúste jednoduchý lapač – hrubšiu dosku uprostred záhonu a
každý deň ju zvlhčite vodou a skontrolujte. Počet nájdených je−
dincov pod doskou Vás určite prekvapí. Z prípravkov je v ponuke
Mesurol alimax a ekologický Ferramol Schneckenkorn.

Vaše problémy so zapáchajúcim septikom alebo čističkou
úspešne zvládne väčšie množstvo
bioaktívnych baktérií, ktoré pridá−
vame podľa potreby do vody
(Bacti +, Žumpur CPL, Culturpur,
Envi Waste, Latrín). Na urýchle−
nie rozkladu kompostu výrazne
vplýva zvýšená teplota. Okrem čiernej fólie a špeciálnych kom−
postérov je vhodné pridávať taktiež baktérie (Bio kompost...).

Váš partner nielen pre záhradu
tel.:7763485

! Dňa 25.5.2009 doplatil na propago−
vanie svojej firmy formou letákov nalepe−
ných na vchodových dverách činžiakov
D.C. z Čadce. Za znečisťovanie verejného
priestranstva bol hliadkou MsP postihnutý
blokovou pokutou.

! O skutočnosti, že všeobecne záväz−
né nariadenie mesta Stará Turá č. 2/2009
o podmienkach usmerňovania činností v
oblasti obchodu a služieb na území mesta
Stará Turá naozaj platí, sa dňa 28.5.2009
v skorých ranných hodinách presvedčil
M.K. zo Starej Turej.

! Počas kontroly dodržiavania tohto na−
riadenia hliadka MsP zistila, že jeden z
miestnych podnikov nebol zatvorený včas
a nachádzajú sa v ňom hostia, ktorý boli
bez problémov obsluhovaný i po závereč−
nej dobe. Za nerešpektovanie spomenuté−
ho VZN bola obsluhe podniku uložená blo−

ková pokuta. Zistené opakované nerešpek−
tovanie tohto nariadenia v tomto podniku
bude musieť MsP riešiť formou písomného
oznámenia na Mestský úrad.

! Dňa 1.6.2009 oslávil deň detí po svo−
jom M. D. zo Starej Turej. Pod vplyvom
alkoholu sa najprv pustil do svojho kama−
ráta. Po príjazde hliadky MsP sa síce tro−
chu ukľudnil no nie dostatočne. Všetko
vyvrcholilo po príjazde hliadky OO PZ, kto−
rej sa vyhrážal zabitím a tak skončil spúta−
ný a s obvinením z trestného činu.

! Dňa 10.6.2009 sa pokúsil v našom
meste rozvinúť svoje obchodné aktivity L.
M. zo Serede. Na námestí predával rôzne
parfumy a hodinky priamo z igelitovej taš−
ky. Vzhľadom na skutočnosť, že takýto pre−
daj je na území mesta zakázaný bola mu
privolanou hliadkou MsP uložená bloková
pokuta a bol z mesta vykázaný.        MsP

Z denníka MsP

INZERCIA
! Prenajmem obchodné priestory v OD Kocka Stará Turá o

výmere 32 m2, cena prenájmu 36 eur/ m2 ročne + energie. Inf.
na tel.: 0902 903901, 0902 903902, 0905 153838.

! Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej
ochrany ponúka svoje služby. Tel.: 0911 235 087

V�etko pre va�e nohy

PRVÁ EXTERNÁ
Pedikúra a manikúra

V pohodlí vá�ho domova
Tel. kontakt 0915 049585 - Iveta Majerčíko-

vá

Posledné hodiny v škole na Olympijskom festivale detí a mládeže
(OFDM).                                                                       Foto J.M.
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