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Z obsahu:

2. júl – Hasičská súťaž, Drgoňova Dolina, 13.00 h

9. júl – Zumba maratón s Ivkou a Kajou,
ZŠ Komenského, 9.30 h

29. – 30. júl – Tanec Slnka, autokemping Dubník

31. júl – Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

Hudobné leto
(vždy o 16.00 h na Námestí Slobody)

10. júl – Tomaníkova nota
24. júl – DH Lieskované

foto Aleš Tomis

� Z rokovania MsZ

� Príďte na Javorinu

� Free−Zee dance show

� Z centra voľného času

� A je po jarmoku

� Novinky zo ZŠ

� Polícia deťom

� Nové ihrisko
a zrekonštruovaný park

� Matrika, kultúra, šport

Prichádza leto
Prázdniny... Snívajú o nich všetci žiaci. Dva mesiace

oddychu a ničnerobenia je snom každého človeka, nie−
len školáka. My starší túžime rovnako ako deti po dovo−
lenke. A leto je pre dlhšiu dovolenku ako stvorené. Ak
sa dnes opýtate detí, kde budú prázdninovať, len málo z
nich odpovie, že u starých rodičov niekde na dedine či
nebodaj na nejakej samote pri lese. Deti chcú prázdniny
stráviť vo veľkomestách, nákupmi v obchodných domoch,
na luxusnej dovolenke v exotických krajinách. Dospelí
sú na tom podobne. Každý si dovolenku predstavuje
ako sladké ničnerobenie na pláži pri azúrovom mori.
Dovolenka pri mori však netrvá dlhšie ako dva týždne.
A ako deti zabaviť potom?

V okolí Starej Turej existuje nespočetne veľa miest,
ktoré stojí za to vidieť. Počas jedno alebo dvojdňového
výletu môžete navštíviť množstvo miest. Stačí Vám so−
botné popoludnie a deťom môžete ukázať Čachtický hrad
alebo Bradlo, Štefánikovo múzeum v Košariskách, hrad
Beckov, Trenčiansky hrad, Štúrovu skalu, park miniatúr
v Podolí, Vojenské historické múzeum v Piešťanoch,
Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod
Javorinou alebo aj priehrady a vodné nádrže Dubník I. a
II., Starú Myjavu či Matejovec. Na potulkách po okolí
môžete navštíviť aj našich susedov na Morave. Celý pod−
javorinský a podbradlanský kraj je rajom pre cyklistov aj
turistov. Stačí si len vybrať. Aktívne strávený čas s deť−
mi a nové znalosti o svojom rodnom kraji môžu byť na−
koniec zaujímavé nielen pre deti, ale aj pre nás dospe−
lých. A možno raz, keď budú vaše deti staršie, poďaku−
jú Vám, že ste im pomohli spoznať svoj kraj, jeho okolie
a krásy, ktoré ponúka.                      Lívia Boorová
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Systém vyplácania preplatkov

z vyúčtovania bytov
Vážení vlastníci bytov v správe TECHNOTUR−u, s.r.o.

Prostredníctvom týchto pár riadkov sa Vám chceme priho−
voriť, aby sme Vám zrozumiteľnejšie vysvetlili princíp vyplá−
cania preplatkov z vyúčtovania za byty. Každý rok sa nájde
zopár vlastníkov, ktorí nerozumejú  postupu pri  vyplácaní.

Správca má povinnosť podľa Zákona  č. 182/1993 Z.z o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložiť vyúčto−
vanie za služby spojené s užívaním bytu vlastníkovi do 31.
mája nasledujúceho roka. Vlastník potvrdí svojím podpisom
prevzatie vyúčtovania.

Po predložení vyúčtovania je lehota 14 dní, kedy správca
očakáva otázky a pripomienky vlastníkov. Následne finančne
uzavrie celé vyúčtovanie a môže sa venovať vyplateniu pre−
platkov. Zálohové platby za byty sú realizované prostredníc−
tvom Inkasného strediska Slovenskej pošty, teda aj systém
vyplácania preplatkov v našej firme je nastavený cez Sloven−
skú poštu. Vygenerujú sa  všetci vlastníci s preplatkami nad
10 eur, ktorí nemajú nedoplatky v ďalšom mesiaci a vygene−
rované zoznamy sa pošlú na centrálnu poštu do Rimavskej
Soboty. Po prekontrolovaní a schválení správca zašle finanč−
né prostriedky z účtov domov na účet Slovenskej pošty a
následne sú vytlačené poštové poukážky s preplatkami. Ko−
ordinovanie rozposielania a vyplácania preplatkov si už určuje
personál Slovenskej pošty v Starej Turej. TECHNOTUR s.r.o.
nevstupuje do rozhodovania pošty, v akých časových inter−
valoch budú preplatky vyplácané. Ľudský faktor na pošte môže
spôsobiť, že pošta nemá dostatok finančných prostriedkov na
vyplatenie preplatkov v ten−ktorý deň.

Preplatky do 10 eur sú vyplácané v pokladni Technoturu,
s.r.o. a prípadné kompenzácie pohľadávok prostredníctvom
bankových účtov vlastníkov. Akékoľvek otázky volajte na
č.t. 777 20 21. Pre zaujímavosť, suma preplatkov za rok
2010 bola 115 433,91 eura.

Upozorňujeme, že tento systém neplatí pre vlastníkov
bytov, ktorých správcom je SBDO.

TECHNOTUR, s.r.o., správca bytov

Úctyhodné oslavy
V obradnej sieni nášho mesta sa už tradične raz za pol

rok stretnú jubilanti – občania nášho mesta, ktorí sa v uply−
nulom polroku dožili 70 a 75 rokov. Dňa 21. júna ich tu
privítal pri−
mátor mes−
ta Ing. Ján
Kišš a za−
blahoželal
im ku
krásnemu
životnému
jubileu. Vo
svojom prí−
hovore sa
im poďakoval za ich celoživotnú prácu pre naše mesto a
zaželal im veľa zdravia a ešte veľa príjemne strávených dní.
V malej zasadačke na mestskom úrade si pri malom občer−
stvení mohli s primátorom aj pohovoriť.

Dňa 22.
júna sa v
ob radne j
sieni zišli 3
s t a r o t u −
r i a n s k e
manželské
páry, ktoré
v tomto pol
roku oslávili
zlatú svad−
bu. Ku
krásnemu
50 ročné−

mu manželstvu im zablahoželala aj zástupkyňa primátora
mesta Mgr. Soňa Krištofíková. Slávnostné privítanie jubilan−
tov aj zlatých manželských párov spríjemnila básňami a pies−
ňami Božena Michalcová a členky zboru pre občianske zá−
ležitosti.                                               Lívia Boorová

Z rokovania mestského zastupiteľ−
stva

Dňa 23. júna 2011 sa uskutočnilo VII.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Stará Turá.

Úvodom zasadnutia poslanci schvá−
lili rozšírený program rokovania. MsZ
schválili správu o plnení uznesení prija−
tých z V. a VI. zasadnutia MsZ. V rámci
riešenia majetkových záležitostí mesta
boli prerokované žiadosti fyzických a
právnických osôb.

MsZ schválilo nasledovné žiadosti:
− žiadosť pána Dušana Redaja a

manž. Adriany, bytom Stará Turá, Mila−
na Ilušáka a manž. Eleny, bytom Stará
Turá a Boženy Kaššovej, bytom Stará
Turá o odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu z pozemku,

− žiadosť spoločnosti Enermont, s.r.o.,
Bratislava o zriadenie vecného breme−
na v prospech Západoslovenskej ener−
getiky a.s., so sídlom Bratislava,

− žiadosť p. Slavomíry Majtásovej,
bytom Stará Turá o zriadenie vecného
bremena v prospech Ing. Romana
Chnapku a Evy Chnapkovej, Stará Turá,

− žiadosť vlastníkov 23 bytov byto−
vého domu súp. č. 261 o odkúpenie spo−
luvlastníckeho podielu z pozemku, na
ktorom je postavený bytový dom č. 261,

− žiadosť vlastníkov 51 bytov byto−
vého domu súp. č. 152 o odkúpenie spo−
luvlastníckeho podielu z pozemku, na
ktorom je postavený bytový dom č. 152,

− žiadosť pána Mgr. Ivana Novomest−
ského, bytom Stará Turá o odkúpenie
časti pozemkov,

− žiadosť p. Márie Slukovej, bytom
Stará Turá, o odkúpenie pozemku,

− žiadosť Trenčianskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Trenčín o zriadenie
vecného bremena na pozemku,

− návrh na zrušenie uznesenia č. 6−
XXV/2005, ktorým bolo schválené pá−
novi Jánovi Kubišovi, bytom Stará Turá,
zriadenie vecného bremena,

− žiadosť spoločnosti ARTOIS, s.r.o.,
Hurbanovo nám. č. 3, Bratislava o zria−
denie vecného bremena,

− návrh na uzatvorenie kúpnej zmlu−
vy s pani Máriou Pišoftovou, bytom Stará
Turá.

Neboli schválené nasledovné žiados−
ti:

− žiadosť pána Dušana Babrnáka,
bytom Stará Turá o odkúpenie pozem−
ku,

− žiadosť spoločnosti Orange Sloven−
sko, a.s. Bratislava o schválenie Do−
datku č. 1 k dohode o jednorazovej ná−
hrade za užívanie nehnuteľností,

− žiadosť pána Petra Beszédeša a
manž. Janky, Dibrovova 242/12, Stará
Turá o odkúpenie pozemku,

− žiadosť Lyžiarskeho klub Chirana
Stará Turá žiada o odkúpenie lyžiarskeho
vleku.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
a vzalo na vedomie informáciu o aktuál−
nom hospodárení mesta. Poslanci sú−
hlasili s použitím rezervného fondu do
výšky 170 tis. � na dočasné vykrytie
nedostatku finančných prostriedkov z
dôvodu nízkych príjmov z podielových
daní.

Poslanci doplnili a schválili návrh plá−
nu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolór−
ky mesta na 2. polrok 2011 a vzali na
vedomie správu z vykonaných kontrol
za uplynulé obdobie.

Poslanci prerokovali materiál „Urče−
nie platu primátora mesta Stará Turá“ ,
ktorý sa prerokovával v dôsledku zme−
ny zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch staros−
tov obcí a primátorov miest, na základe
ktorého schválili primátorovi nový plat.
Podľa novely tohto zákona je primátor
mesta Stará Turá zaradený do 5. plato−
vej skupiny do 10 000 obyvateľov, kde
je plat určený ako 2,34 násobok prie−
mernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve. Rozhodnutím
mestského zastupiteľstva je možné takto
určený plat zvýšiť najviac o 70%.

Boli schválené tri všeobecne záväz−
né nariadenia mesta, a to:

− VZN č. 4/2011 – Nar., ktorým sa
mení VZN č. 5/1998 – Nar. o podmien−
kach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový
poriadok v znení neskorších zmien,

− VZN č. 5/2011 – Nar. o výške prí−
spevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach mesta Stará Turá,

− VZN č. 6/2011 – Nar. Prevádzko−
vý poriadok pohrebísk na území mesta
Stará Turá.

V ďalšej časti rokovania schválili po−
slanci termíny zasadnutí MsZ na 2. pol−
rok 2011 na a to: 28.7., 13.9., a
27.10.2011.Septembrové zasadnutie
MsZ sa uskutoční v miestnej časti Súš.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo návrh na doplnenie uznese−
nia MsZ Stará Turá č. 5 – VI/2011 o
úvere mesta. Poslanci schválili návrh na
zmenu tajomníka pre komisiu školstva
a kultúry ako i návrh na povolené pre−
čerpanie bežného účtu vo VÚB.

Poslanci po dlhšom rokovaní navrhli
uzatvoriť zmluvu na projekt zmeny ne−
dokončenej stavby vodovodu v Starej
Turej, časť Trávniky. Zmena projektu
bude financovaná z ušetrených finanč−
ných prostriedkov z podprogramu Ma−
nažment mesta, kde vzniklo šetrenie z
dôvodu zníženia platu primátora mesta.

Mestské zastupiteľstvo rokovalo aj
o zrušení poplatkov na ihrisku Mestské−
ho športového areálu na Hurbanovej ulici.
Uložilo MsÚ predložiť návrh zmeny pre−
vádzkového poriadku tohto areálu. Ďa−
lej schválilo poslanecký návrh Mgr. Kriš−
tofíkovej na rekonštrukciu hospodárske−
ho pavilónu ZŠ. V súvislosti so schvá−
leným návrhom rekonštrukcie hospodár−
skeho pavilónu, uložilo Mestskému úra−
du Stará Turá pripraviť a realizovať ve−
rejné obstarávanie na výmenu okien.

V záverečnej časti rokovania poďa−
koval primátor mesta organizátorom jar−
moku za dobre zvládnutú prácu. Infor−
moval, že mestský úrad sa bude podie−
ľať na pomoci rodine Schindlerovej, kto−
rá pri požiari prišla o rodinný dom. Fi−
nančnú zbierku na pomoc rodine vyhlá−
sila obec Lubina, do ktorej katastra ro−
dinný dom patril.

Mgr. Ľubica Klimáčková
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Život v našom meste je dva dni v roku dynamickejší, rušnejší,
zábavnejší, a tak sa často stáva, že počas jarmoku nie vždy
stihneme všetko, čo sme si naplánovali. Obehnúť stánky, poroz−
právať sa s priateľmi, pozrieť si program, zájsť na dobré jedlo.
Preto si väčšinou každý z jarmoku vyberá to, čo je mu najbliž−
šie. Niekomu postačia jarmočné dobroty, iný si rád vypočuje
dobrú dychovú hudbu. Ďalší rád nakupuje. Veríme, že aj tento
rok si každý návštevník našiel to, čo má rád a odniesol si z
jarmoku len príjemné spomienky.

Aj keď predpovede meteorológov strašili organizátorov celý
týždeň, počasie sa nakoniec umúdrilo a v piatkové popoludnie
návštevníkom do kroku vyhrievalo slniečko. Ulice mesta sa za−
plnili viac ako 250 predajnými stánkami s rôznorodým sortimen−
tom. Z kolotočov sa ozýval radostný krik a v detských očiach
bolo vidieť absolútnu spokojnosť.

Celé podujatie otvorila riaditeľka jarmoku Zuzana Zigová, ktorá
po úvodných slovách poďakovala aj svojmu predchodcovi, Já−
novi Miklášovi, ktorý viedol jarmok úctyhodných 16 rokov. Po
slávnostnom otvorení sa pódium na Námestí slobody zaplnilo
účinkujúcimi.

Kultúrny program otvorili mažoretky Taktik zo Sobotišťa. Di−
vákov ohromili ich akrobatické kreácie s paličkami. V piatkovom
programe vystúpili deti zo speváckych zborov, z ľudovej hudby
Turanček a tanečnej skupiny Free−Zee zo Základnej umeleckej
školy v Starej Turej. Pre staršie ročníky bola pripravená dycho−
vá hudba Bodovanka. Vo večerných hodinách potešili divákov
skupiny Hrana a Slniečko. Zaujímavým spestrením piatkového
programu bol pohľad z balóna, ktorý sa musel z technických
príčin presunúť na mestský štadión.

Hasičská súťaž
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina Vás pozý−

va na hasičskú súťaž „O putovný pohár primátora Starej
Turej“. Súťaž sa uskutoční 2. júla od 13.00 h v Drgoňovej
doline. Všetkých priaznivcov hasičov a súťaženia srdeč−
ne pozývame.

A je po jarmoku
V sobotu sme sa ráno prebudili do zamračeného počasia.

Oblaky nás sprevádzali celý deň, no na naše veľké prekvape−
nie z nich nezapršalo. V dopoludňajšom programe sa predsta−
vili skupiny The Narcis a Lukas Band, poobede spríjemnila jar−

močný deň divákom country skupina Dostavník. Záver progra−
mu patril dychovým hudbám Textilanke a Drietomanke. Oblaky
držali vodu až do záverečných tónov Drietomanky a hneď po
ukončení programu sa spustil dážď. Počasie teda s nami až do
konca spolupracovalo.

Také veľké podujatie, akým Staroturiansky jarmok určite je,
by sa nedalo zorganizovať bez ochotných a zodpovedných ľudí.
Za ničím nerušený priebeh jarmoku vďačíme kolegom z príprav−
ného výboru a technickým službám mesta za technickú prípra−

vu a čistotu mesta už krátko po ukončení jarmoku. Technickým
službám tiež ďakujeme za rýchlu opravu toaliet, ktoré sa (ako
naschvál) pokazili hneď v piatok ráno. Za príjemný kultúrny
program ďakujeme DK Javorina, za skvelo odvedenú prácu
mestskej polícií a OO PZ SR. Ďalej musíme poďakovať aj ob−
chodným domom BILLA a TESCO, ktoré uvoľnili priestor svojich
parkovísk pre detské atrakcie. Najmä malí jarmočníci im budú
určite vďační. A nám nezostáva nič iné, iba dúfať, že sa opäť
stretneme budúci rok na 21. Staroturianskom jarmoku.

Lívia Boorová, členka prípravného výboru

foto Aleš Tomis
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Mestský klub SMER−SD už štvr−
tý mesiac poskytuje občanom bez−
platné právne poradenstvo. Každú
stredu od 10.00 do 15.00 hodiny
môžu občania túto službu využiť.
Zriadenie poradenstva sa ukázalo
ako správne a potrebné. Dokazuje
to nielen počet občanov, ktorí služ−
bu využili, ale aj závažnosť rieše−
ných prípadov.

Bezplatnú poradenskú službu
zatiaľ využilo takmer 50 občanov
nášho mesta a niekoľko občanov z
Nového Mesta nad Váhom a
niektorých obcí nášho okresu. Naj−
viac problémov zaznamenávame v
oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Vysoká miera nezamestnanosti sa
prejavuje aj v tom, že zamestnáva−
teľ si nie vždy váži pracovnú silu, a
tak vznikajú problémy porušovania
zákonníka práce, ale aj vysoký stu−
peň nervozity na strane zamestnan−
cov. Ukazuje sa, že omnoho viac
prípadov je v organizáciách, kde
nepôsobí odborová organizácia, čo
znamená, že zamestnancov nemá
kto obhajovať a chrániť. V takýchto
organizáciách by zamestnanci mali
využiť svoje právo vyplývajúce im z
Ústavy SR a založiť si vlastnú od−
borovú organizáciu. V rámci pora−
denstva sme pripravení im v tom
pomôcť.Pri riešení pracovnopráv−
nych problémov však musíme oce−
niť prístup zamestnávateľov. Vo väč−
šine prípadov s nami s ochotou a
zodpovednosťou spolupracujú.

Požiadavky občanov pri využití
poradenskej služby sú však rôzno−
rodé. Často pomáhame občanom
pri hľadaní si zamestnania, riešení
ich ťažkej sociálnej situácie v rodi−
ne, umiestnení do sociálneho za−
riadenia, riešení problémov spoje−
ných s kupónovou privatizáciou,
dedičské konania, či rôzne problé−
my týkajúce sa služieb v zdravot−
níctve a v oblastiach, ktoré spada−
jú do kompetencie mesta.

Nárast riešených problémov a
ich zložitosť si vyžiadali zriadenie
odborných skupín zameraných na

špecifické oblasti. Najzávažnejším
problémom, ktorý poradenská služ−
ba odhalila, je prehnaná dôverči−
vosť občanov voči rôznym „ podni−
kateľom“, ktorí doslova zneužívajú
dôverčivých občanov pre seba a
svoju chamtivosť. Hitom podvodu sa
stalo ponúkanie plastových okien
a budovanie balkónov a lógií, sa−
mozrejme za „ výhodné ceny“ ale−
bo „70 % zľavy“. Podarilo sa urobiť
rázny poriadok s „podnikateľom“ od
Skalice a v tomto období riešime
takmer pätnásť rodín, ktoré okradol
„podnikateľ“ od Nových Zámkov.
Žiaľ podvody sa pohybujú v tisícoch
eur, čo je pre rodiny z nášho regió−
nu doslova katastrofou, vo väčšine
prípadov ide bohužiaľ o dôchodcov.

Aj touto cestou vyzývame obča−
nov, aby boli ostražití a „nenalete−
li“ na sladké slová a decentné sprá−
vanie sa neznámych podnikavcov.
Vieme, že je to ťažké, lebo naša
staršia generácia žila v inej spo−
ločnosti, kde „podomoví podvodní−
ci“ nemali šancu a ľudia si navzá−
jom dôverovali. Dnes, keď si môže
založiť firmu alebo živnosť každý
podvodník, číha na občana mnoho
nebezpečných nástrah. Oplatí sa
byť preto ostražitý.

Našou bezplatnou právnou po−
radenskou službou chceme pomá−
hať občanom v ich ťažkostiach, ale
chceme aj prispieť k tomu, aby naše
mesto bolo „ čisté“ a bezpečné.

Vy občania k tomu môžete pri−
spieť tým, že budete rozvážnejší,
pozornejší voči svojmu okoliu a keď
sa už stane takýto prípad nenecháte
si ho pre seba, ale upozorníte na−
príklad aj nás.

Vzhľadom k množiacim sa prí−
padom rôzneho nebezpečia zo stra−
ny obchodníkov najmä voči starším
občanom, Mestský klub SMER−SD
pripravuje ešte v tomto roku viacero
aktivít smerujúcich k tomu, aby sa
dalo bezpečne žiť nielen v našom
meste, ale aj na „ kopaniciach“.

Dr. Marian Mesiarik, vedúci
mestského klubu SMER−SD

OZNAM
Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín oznamuje, že od 4. júla 2011

bude vysunuté pracovisko v Novom Meste nad Váhom pôsobiť na
novej adrese – Dom štátnej správy, Hviezdoslavova ul. č. 2254/36 (8.
a 10. poschodie), Nové Mesto nad Váhom.

Polícia deťom
Deti z Materskej školy v Starej Turej navštívili na

Deň detí mestskú políciu. Páni policajti si pre nich
pripravili rôzne súťaže, ale aj pár slov o bezpečnos−
ti. Vo vnútri policajnej stanice si mohli pozrieť zábe−
ry kamerového systému, ktorý sníma Námestie slo−
body a jeho okolie. Vonku na nich čakali ďalší poli−
cajti, ktorí im ukázali, čo nesmie chýbať vo výbave
muža zákona. Predviedli im aj ukážku sebaobrany,
ktorú si deti neskôr samy vyskúšali.

Na ďalších stanovištiach si zahádzali s loptičkami
na terč a do vedierka a vypočuli si rady policajtov, o
tom ako by sa mali zachovať v rôznych, pre deti ne−
bezpečných situáciách. Škôlkari boli poučení o bez−
pečnosti pri hrách vonku a páni policajti im tiež vy−
svetlili, čo robiť ak ich osloví alebo napadne cudzí
človek. Na jednom zo stanovíšť si zopakovali zákla−
dy dopravnej výchovy, ktorú už preberali aj v škôlke.

Vysvetliť slová ako semafor, prechod pre chodcov či
červené svetlo im nerobilo žiadne problémy. Na
poslednom stanovišti ich čakala hliadka s policaj−
ným autom. Deti si pozreli výbavu, ktorú potrebuje
hliadka pri výjazde. Vyskúšali si vysielačku, obzreli
si nástroj na odchyt psov. Neskôr už ich zaujímal
iba psík, ktorý stráži mestský úrad. Reflexné vesty
nemuseli policajti deťom nijako zvlášť predstavovať,
používajú ich totiž pri prechádzkach v škôlke. Detič−
ky dokázali takmer na všetky otázky policajtov po−
hotovo reagovať. Pri súťažiach ukázali svoju šikov−
nosť a nebojácnosť, a tak si od pánov policajtov vy−
slúžili aj sladkú odmenu.

Lívia Boorová

Zumba maratón
Pre milovníčky zumby pripravili inštruktorky Ivka a Kaja zumba ma−

ratón aj na Starej Turej.
Zumba maratón sa uskutoční 9. júla od 9.30 do 12.30 h na škol−

skom dvore ZŠ na Ulici J. A. Komenského.

Do pozornosti občanom

Chráňme sa pre podvodníkmi
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Dňa 10. júna sa v našom meste
uskutočnila verejná zbierka s ná−
zvom Deň belasého motýľa. Dob−
rovoľníčka Evka pri OD Billa zbie−
rala dobrovoľné príspevky od ľudí
a rozdávala belasých motýlikov, kto−
ré sú symbolom ľudí s ochorením
svalov, známym pod názvom mus−
kulárna (svalová) dystrofia. Toto
ochorenie spôsobuje postupné
ochabovanie svalov a vedie až k
životu odkázanému na invalidné
vozíky a dýchacie prístroje. Cieľom
zbierky bolo získať f inančné
prostriedky na nákup pomôcok po−
trebných pre ľudí postihnutých sva−
lovou dystrofiou, ktoré štát nehradí
alebo prepláca len sčasti (zdvihá−
ky, elektrické vozíky, dýchacie prí−
stroje, odsávačky hlienov...).

V tomto ročníku sa vyzbieralo v
rámci nášho mesta 101 eur.

Pokiaľ ste počas Dňa belasého
motýľa nestihli prispieť, môžete tak
urobiť počas celého júna na zbier−
kový účet Organizácie muskulár−
nych dystrofikov v SR alebo ešte
formou SMS správy v tvare DMS
MOTYL na číslo 877 do 31. júla

2011. Platí pre všetkých operáto−
rov. Cena SMS správy je 1 euro.

Prvýkrát sa zbierka uskutočnila
v r. 2001. Do akcie sa zapojilo 7
miest Slovenska s vyzbieranou su−
mou 139.804 Sk. Odvtedy každý
druhý júnový piatok patrí ľuďom so
svalovou dystrofiou. Z roka na rok
pribúda organizátorov a miest. V
roku 2006 bolo do akcie zapoje−
ných 51 miest Slovenska a vyzbie−
rala sa rekordná suma 619.624 Sk.

Vyzbierané financie sa používa−
jú na pomoc pre členov OMD v SR.
O poskytnutí finančnej pomoci roz−
hoduje Výkonný výbor OMD v SR
na základe žiadostí členov.

Organizácia muskulárnych dys−
trofikov v SR za výsledok v prvom
rade ďakuje všetkým tým, ktorí sa
podieľali na zbierke ako organizá−
tori alebo ako prispievatelia. Ďaku−
jeme!

Viac informácií o priebehu zbier−
ky, postrehy organizátorov, fotogra−
fie získate aj na stránke OMD
www.omdvsr.sk alebo
www.belasymotyl.sk.

Ing. Zuzana Hrašná

Free-Zee dance show
Tanečná skupina Free−Zee dance funguje v Základnej

umeleckej škole v Starej Turej pod vedením choreografky
Ivany Rakúsovej už niekoľko rokov. Dňa 21. júna pripravilo
viac ako 80 detí z Free−Zee pre verejnosť veľkú tanečnú
show. Svoj talent predviedli v preplnenej sále DK Javorina
deti zo všetkých siedmych skupín, rozdelených podľa ve−
kových kategórií. Počnúc najmenšími škôlkarmi a končiac
najstaršími maturantmi. Na pódiu sa okrem detí blyšťalo 43
pohárov, ktoré tanečníci získali v rôznych súťažiach. V
poslednom roku sa zúčastnili tanečného festivalu o Cenu
primátora mesta Skalice a súťaže Beatforum v ZUŠ v Gbe−
loch. Z oboch súťaží si priniesli množstvo cien.

Po náročných a skvelých výkonoch patril záver progra−
mu poďakovaniam. Tanečníci z Free−Zee sa najprv poďa−
kovali krajčírke Janke, ktorá im šije kostýmy a potom naj−
dôležitejšej osobe, trénerke a choreografke Ivane Rakú−
sovej, ktorá ich svojou vytrvalosťou a talentom neustále
znovu a znovu motivuje k tancu a pohybu.

foto Aleš Tomis, text LB

HAIKU

Len suchou rukou
zistíš, čo bolo mokré,
no nie naopak!

KALENDÁRIUM
Iľja Danilovič Dibrova (1891 Aleksandrija − 13.10.1944

hrebeň Bielych Karpát), pplk. Červenej armády, organizá−
tor  partizánskeho  hnutia na Slovensku na západ od
rieky Váh, Ukrajinec. Letecky vysadený pri Martine. Pod
Javorinou velil 2. čsl. partizánskej brigáde, 12.10.1944 ria−
dil prepad  (veliteľ M. Uher) na nemeckú posádku v St.
Turej. Zahynul 13.10.1944. Na mieste je pamätník. Od r.
1964 je čestným občanom Starej Turej. Tento rok uplynie
120 rokov od jeho narodenia.                                    gek

NEZABUDNITE!
V auguste organizujeme už 7. ročník podujatia

„Remeslá našich predkov“. Pozývame všetkých,

ktorí obdivujú zručnosť iných, ale láka ich overiť

si i vlastné schopnosti. Dáme priestor všetkým –

profesionálom i laikom.

Príďte sa zabaviť a potešiť. Tešíme sa na stret−

nutie s Vami 12.8.2011 od 10.00 do 18.00 hod.

Organizátori podujatia

DEŇ BELASÉHO MOTÝĽA

KRV AKO NAJVZÁCNEJŠÍ DAR
Odber krvi sa aj na Starej Turej stal

príjemnou tradíciou. Mobilná jednotka
Národnej transfúznej služby Trenčín sa
15. júna na dve hodiny usídlila v priesto−
roch Domu kultúry Javorina a odobra−
la darcom najvzácnejšiu tekutinu.

Pred odberom sa musel každý dar−
ca zaregistrovať, vyplniť dotazník s
otázkami, podľa ktorých bolo možné
posúdiť, či je osoba naozaj vhodná pre
darovanie krvi. Každý darca musel
vyplniť aj evidenčnú kartu Červeného
kríža. Potom už lekári odobrali vzorku
na rýchle vyšetrenie krvi, odmerali tep−
lotu, tlak krvi a po zhodnotení všetkých
údajov pristúpili k samotným odberom.
Pri každom odbere sa z organizmu
vytiahne takmer 450 ml krvi. Celý úkon
trvá najviac 10 minút. Po odberoch bolo
pre darcov pripravené malé občerstve−
nie, ktoré organizmus opäť naštartova−
lo. To, že v našom meste žijú ľudia,
ktorí pomôžu dobrej veci sa potvrdilo
aj tentokrát. Krv prišlo darovať 47 ľudí.
Darovanie krvi je prejavom našej ľud−
skosti a spolupatričnosti. Na druhej stra−

ne však pomáha nielen nezištne ďalej
po celom Slovensku, ale má aj určité
výhody pre samých darcov. Ak pôjde−
te darovať krv, trénujete organizmus na
mimoriadne situácie, ktoré sú spojené
so stratou krvi, vyprovokujete organiz−

mus k tvorbe nových krviniek,
zahájite komplexnú regenerá−
ciu organizmu a budete mať
komplexné vyšetrenie krvi,
ktoré bežne u lekára nedosta−
nete. Najdôležitejšie je však to,
že nikdy neviete, kedy bude−
te vzácnu tekutinu potrebovať
vy alebo vaši blízki. A vtedy
budete ďakovať všetkým dar−
com, ktorý kedy svojou krvi
prispeli.

text a foto Lívia
Boorová
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Ihrisko na Dibrovovej ulici
V priebehu júla by malo byť skolaudované nové ih−

risko na Dibrovovej ulici.
Je tu jedno ihrisko pre menšie detičky, ale tiež aj

športové ihrisko pre tých väčších.
Športové ihrisko je síce nie veľkých rozmerov, ale

má multifunkčné využitie – je určené na basketbal, stre−
etbal, bedminton, nohejbal, floorbal (hra s umelou ho−
kejkou). Povrch na tomto ihrisku nie je vhodný na ho−
kejbal (hra s drevenou hokejkou).

Ihrisko bude prístupné verejnosti nonstop, nebude
sa uzamykať. Bude záležať na všetkých, ktorí ho budú
využívať, aby sa k nemu správali ako k svojmu. Verí−
me, že sa z neho budeme môcť dlho tešiť, a že bude
slúžiť občanom nášho mesta pre aktívny oddych.

Správu a údržbu ihriska budú mať na starosti Tech−
nické služby Starej Turej, ale chceme požiadať všetkých
občanov bývajúcich na sídlisku na Dibrovovej či Jirás−
kovej ulici, aby spolu s nami upozorňovali prípadných
„nešportovcov“, ktorí by chceli toto ihrisko ničiť alebo
využívať na iné športy, než na aké je určené.

Na záver ešte z ďalších plánov: takéto multifunkčné
ihrisko by malo vzniknúť aj na Ul. SNP medzi bytovým
domom 263 a 264.                                         TSST

Pozývame Vás do zrekonštruovaného parku
V mesiaci jún sme pre Vás zrekonštruovali jeden

z mála parkov na Starej Turej.
Našou snahou bude postupne rekonštruovať viac

takýchto plôch, kde by si mohli občania prísť pose−
dieť a oddýchnuť. Tento rok sme vybrali park na Šte−
fánikovej ulici (medzi Potravinami Kuric a bývalým

Domom odevov), práve z dôvodu, že je tu veľmi po−
kojná zóna, vhodná pre oddych. Kto má rád rušnej−
šie miesta, tak si posedí na námestí a kto upred−
nostňuje tichšie prostredie, práve pre neho je tento
parčík ako stvorený.                                    TSST

Tomis Foto
Fotografovanie svadieb, koncertov, portrétov, firemných akcií,

stužkových slávností. Kontakt – email: info@tomisfoto.sk

telefón: 0907 724 437,   web: www.tomisfoto.sk

Prípravný výbor tohtoročných
Slávností bratstva Čechov a Slová−
kov na Javorine zasadal v piatok
17. júna v slobodnom kráľovskom
meste Skalica. Po privítaní primá−
torom mesta Ing. Chovancom sa vý−
bor pod vedením starostu Bziniec
pod Javorinou Ing. Bahníka veno−
val pracovným povinnostiam − vše−
strannej príprave tohto tradičného
podujatia. Kultúrna komisia predlo−
žila definitívny návrh kultúrneho
programu vrátane rozpočtu a ko−
nečný „náhľad“ plagátu slávností,
technická a dopravná komisia má
nemálo povinností pri zabezpeče−
ní priestorov − vykosenie parkovísk
a okrajov ciest, postavenie pódia a
predajných stánkov, finančná má
náročnú úlohu − zabezpečiť nema−
lé financie na realizáciu tohto pod−
ujatia. Aj tento rok zohrajú rozho−
dujúcu úlohu pri financovaní jed−
notlivé kontaktné kraje − Zlínsky a
Juhomoravský z ČR a Trenčiansky
a Trnavský zo slovenskej strany.
Samozrejme, do kasy slávností pri−
spievajú aj samosprávy obcí a

miest z obidvoch strán hranice a aj
vzácni sponzori.

Podujatie má svoj klasický prie−
beh − celodenný pestrý kultúrny
program sólistov, skupín a súborov
rôznych žánrov, predaj remeselníc−
kych produktov, hry a súťaže pre deti,
zabezpečený je stánkový predaj
občerstvenia. Na podujatie je zor−
ganizovaná autobusová doprava aj
zo Starej Turej, je zdarma a odcho−
dy autobusov sa dozviete z plagá−
tov, z web stránky
www.velkajavorina.com a z mestské−
ho rozhlasu.

Príďte poslednú júlovú nedeľu −
31.7.2011 − na Javorinu! Od 9.45
do asi 15.30 na vás čaká pestrá
ponuka programov, pobyt v nádher−
nej prírode na vrchole najvyššej
hory Bielych Karpát − Veľkej Javo−
rine na podujatí, ktoré symbolizuje
spoločnú minulosť dvoch dnes už
samostatných štátov a nadštan−
dardné spolunažívanie vo zväzku
štátov EU.

Jám Mikláš, hovorca slávností
www.velkajavorina.com

Príďte na Javorinu!

Jún privítali deti 1. stup−
ňa Základnej školy v Starej
Turej v maskách. Na škol−
skom dvore sa stretli prin−
cezné, šašovia, čarodejni−
ce, kvety, piráti a iné roz−
právkové bytosti. Svoj svia−
tok privítali v rytme tanca.
Deň detí pokračoval v špor−
tových netradičných súťa−
žiach, ktoré boli tiež na roz−
právkovú tému. Preberali
hrach, pretekali sa v kocú−
rových čižmách, zberali ja−
hody, zápasili s drakom, za−
metali ježibabe pred domom
a robili iné zaujímavé čin−
nosti. Všade sa ozýval
smiech. Počasie nám pria−
lo, deti si svoj deň „vychut−
nali“. Vyhodnotili sa aj lite−
rárne a výtvarné súťaže,
ktoré sa tiež niesli v duchu
rozprávok. Naše poďakova−
nie patrí Nadácii Život a Ro−
dičovskej rade za ich fi−
nančnú podporu, bez ktorej
by sme podobnú akciu pre
deti nemohli zorganizovať.

Katarína Kovárová a
Viera Biesiková,

autorky projektu

Z rozprávky do rozprávky na Deň detí
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Čo sme zažili od polovice mája do polovice júna 2011?
• V stredu 25. 5. sa u nás stretli všetci tretiaci a zúčastnili sa výukové−

ho programu s názvom „Zvieratá“. Celý program sa skladal z 3 častí:
besednej, tvorivej a pohybovej.

• V stredu 1. 6. (MDD) sme v dopoludňajších hodinách pomohli deťom
detského parlamentu s organizáciou detského športového dňa, kde sme
zabezpečili jedno z 5 stanovíšť – aerobic pre vyše 50 detí.

V ten istý deň, ale v popoludňajších hodinách, sme v spolupráci s
hotelom Lipa pripravili pre deti oslavu MDD na Námestí slobody v Starej
Turej. Program sa skladal z vystúpení staroturianskych detí (MŠ, ZUŠ a
CVČ) a z rôznych hier a súťaží.

• V piatok 3. 6. sa uskutočnili na staroturianskom štadióne tradičné
Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže 2011. Pretekov sa zúčastnilo 6
škôl s takmer 150 talentovanými žiakmi. Veľmi dobre sa umiestnila staro−
turianská škola, ktorá v celkovom hodnotení získala 2. miesto, o čo sa
zaslúžilo predovšetkým našich 17 medailistov:

1. miesta: Kristí−
na Minarechová –
beh na 60 m v ka−
tegórii ml. žiačky,
Jakub Nikodém –
beh na 600 m v ka−
tegórii starší žiaci,
Denis Barcal – hod
granátom v kategó−
rii starší žiaci, Tatia−
na Moravčíková –
skok do výšky v
kategórii staršie
žiačky,

2. miesta: Boh−
dan Holý – beh na
300 m v kategórii
starší žiaci, Tereza
Moravčíková – beh
na 600 m v kategó−
rii mladšie žiačky,
Gabriela Bajjaniová
– beh na 600 m v
kategórii staršie
žiačky, Nikolas
Košťál – hod kriket−
kou v kategórii mlad−
ší žiaci, Martina
Skaličanová – hod
kriketkou v kategó−
rii staršie žiačky,
Kristína Minarecho−

vá – skok do diaľky v kategórii staršie žiačky,
3. miesta: Patrik Królik – beh na 60 m v kategórii mladší žiaci, Martin

Predný – beh na 300 m v kategórii mladší žiaci, Alexandra Redajová – beh
na 300 m v kategórii staršie žiačky, Miroslava Držíková – beh na 600 m
v kategórii staršie žiačky, Lukáš Machajdík – hod kriketkou v kategórii
mladší žiaci, Kristína Klčová – skok do výšky v kategórii mladšie žiačky,
Terézia Svatoňová – skok do výšky v kategórii staršie žiačky.

Za spoluprácu ďakujeme najmä celému tímu rozhodcov. Bez ich ocho−
ty, práce a zanietenia by toto
takmer 50 ročné podujatie už
dávno zaniklo. Poďakovanie
patrí i hotelu Lipa, ktorý nám
zainvestoval občerstvenie
pre deti, pracovníkom tech−
nických služieb za technic−
kú pomoc pri preprave po−
môcok a všetkým priazniv−
com, ktorí sa malou či väč−
šou mierou podieľali na or−
ganizácii tejto veľkej starotu−
rianskej športovej akcie.

• V sobotu 4.6. sme sa
vypravili na celý deň do ďa−
lekého Popradu, kde sme s
deťmi navštívili AQUACITY.
Akcie sa zúčastnilo vyše 20
účastníkov od 10 do 18 ro−
kov.

• V stredu 15.6. prebehla
v CVČ súťaž Moje najmilšie
zvieratko. Súťaže sa zúčast−

nilo 13 malých chovateľov so svojimi domácimi miláčikmi. Súčasťou hod−
notenia boli i znalosti a vedomosti detí o chove zvierat. Odbornou detskou
porotou, ktorú tvorili deti z chovateľského krúžku, boli udelené 2 prvé
miesta. Obidve obsadili škrečky chovateliek Barbory Lukačovičovej z 9. A
a Nataši Niny Blaškovej z 2. B. Blahoželáme.

SRDEČNÉ POĎAKOVANIE
Za pomoc a podporu ďakujeme externým pracovníkom, rodičom, dar−

com a všetkým našim priaznivcom, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu
školského roka 2010/11.

ČO PRIPRAVUJEME V MESIACI JÚL 2011?
Vzhľadom na to, že sme podrobne o letných aktivitách informovali

verejnosť v minulom čísle spravodajcu, uvádzame len zoznam pripravo−
vaných aktivít:

• Zo štvrtka 30.6. na piatok 1.7. – „malý povysvedčkový azyl“
• 6. − 8.7. – Dni otvorených dverí
• 11. – 15.7. – prímestský detský tábor Na prázdniny bez maminy

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Bude tohtoročné leto pre naše deti príležitosťou
a obohatením alebo len „zabitým časom“?

V poslednom čase sa nielen v pedagogickej, ale v celej širokej
verejnosti objavujú názory o veľmi slabej aktivite a angažovanosti detí
a mládeže. Mladí ľudia akosi prestávajú mať záujem o to, čo sa okolo
nich deje. Prvoradé je ich vlastné uspokojenie. A to ostatné? Dajte mi
všetci pokoj! To sa mi neoplatí! A to musím? To sú vety, ktoré sa
čoraz častejšie vyskytujú v slovníku dnešných mladých ľudí. I napriek
tomu, že celé hodiny dokážu vysedávať pri počítači a komunikovať
prostredníctvom sociálnych sietí s celým svetom, v praktickom živote
im chýba dostatok osobnej komunikácie a priamych skúseností. Pre−
stávajú byť solidárne, slovo veľkorysosť im nič nehovorí. Po spoloč−
nosti svojich kamarátov túžia len „na chvíľu“ a potom rýchlo, rýchlo
späť do „zahriatej“ stoličky pri počítači. Počítač je zapnutý ešte skôr,
ako sa doma vyzujú, prezlečú, najedia. Čas detstva a mladosti, v
ktorom by mali nasávať životné skúsenosti, učiť sa od druhých, učiť sa
spolunažívaniu, mať radi ľudí okolo seba, zvieratá, prírodu – trávia pri
„čarovnej skrinke“, kde sa im zjavuje ideálny život. Je tam všetko, čo
sa im páči, všetko, čo si sami navolia. Sú pánmi nad priebehom svojho
virtuálneho sveta. Keď sa im niečo nepáči, stačí stlačiť delete či Esc a
je po probléme. Takto si hľadajú kamarátov, takto riešia konflikty, takto
ukončujú svoje vzťahy. Bez priameho pohľadu do očí. A tak táto minca
má i druhú stranu ... Naše deti strácajú prehľad o skutočnosti, strácajú
životný rozhľad. Nevedia reagovať na životné ponuky, problémy a zvraty.
To pomyselné delete totiž na skutočný život neplatí. Virtuálne zážitky a
kultúra konzumu ich učí prijímať všetko len povrchne − „na pol ucha“ a
robiť rýchle rozhodnutia, v ktorých sa neodráža ani len náznak zodpo−
vednosti. Rodičia alebo učitelia pre nich prestávajú mať hodnotu zdroja
poznania, hodnotu autority. Berú ich skôr ako istotu a záruku svojho
štandardu a ako prostriedok zjednodušenia svojho žitia, čo je z dlho−
dobej perspektívy ich budúceho života veľmi vážny problém (!!!). Sú
nároční, netrpezliví, nesamostatní. To, že sú takí, však nie je ich vina.
Sú takí, akými im povoľujeme byť. Akosi rýchlo sme si my dospeláci
zvykli na fakt, že počítače sú „super“ a že treba využiť každého prostried−
ku k tomu, aby nám naše deti dali pokoj. Aby od nás nič nechceli, aby
boli ticho. Žiaľ, dnes ešte nikto ani len netuší, za akú to bude cenu.
Počítače do škôl, a to už od materských? Počítače do všetkých do−
mácností? Počítače do obchodov, knižníc, úradov? Počítače ako ka−
maráti? Počítače ako učebnice? A možno ... počítače ako rodičia?
Naozaj za týmto zámerom stojí len úprimná snaha o rozšírenie obzoru
poznania našich detí? Alebo je to všetko len o peniazoch a dobre
naplánovaná loby veľkých počítačových firiem???

Ide leto − stovky hodín a tisícky minút voľného času našich detí.
Prispejme k tomu, aby sa z našich „vysoko informovaných“ ratolestí
stali deti, ktoré sú deťmi na plný úväzok: mokré od letnej vody a s
rozbitými kolenami z bicyklov. Aby poznali susedov a pani poštárku,
aby vedeli pozdraviť a poďakovať. Aby vedeli, kde sa vynášajú smeti a
kde sú čisté utierky na riad. Verte, že tieto veci sa v žiadnej počítačo−
vej hre nevyskytujú.

Krásne a slnečné leto bez vírusov (a to nielen tých počítačových)
vám želá

Věra Tepličková

Z Centra voľného času Stará Turá

Kristína Minárechová − najúspešnejšia z domácich

skok do výšky
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Dom kultúry Javorina organizuje

Program kina Javorina − júl  2011

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

Streda 6. júla 19.00 h
HON NA ČARODEJNICE

USA akčný dobrodružný film rozpráva príbeh o hrdinstvách križiacke−
ho vodcu Behnama ( Nicolas Cage ) a jeho najbližšieho priateľa Telso−
na ( Ron Perlman ). Po desaťročiach boja sa vracajú do vlasti, ktorú
nachádzajú zdevastovanú morovou epidémiou. České titulky.
Vstupné: 2,− eurá 98 min. MP od 12 rokov

Streda 13. júla 19,00 h
PIRÁTI Z KARIBIKU V NEZNÁMYCH VODÁCH

USA. Jack Sparow je späť v novom príbehu plnom humoru, zábavy a
nových dobrodružstiev.
Vstupné: 2,− eurá 140 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 17. júna 16.00 h
FIMFÁRUM − Do tretice všetko dobré

ČR− záverečná časť bábkových adaptácií rozprávok Jana Wericha: O
klobúku s pierkom sojčím. Ako na Šumave obri vyhynuli, Rozum a
Šťastie.
Vstupné: 2,− eurá 75 min. Mládeži prístupný

Streda 20. júla 19.00 h
VO ŠVORICI PO OPICI 2

USA komédia – je pokračovaním hitu režiséraTodda Philipsa “Vo štvo−
rici po opici”, ktorý sa stal jednou z najlepšie zarábajúcich komédií
všetkých čias a získal Zlatý Glóbus v kategórii Najlepší film−komédia.
Slovenské titulky.
Vstupné: 2,− eurá 101 min. MP od 15 rokov

Streda 27. júla 19.00 h
V PERINE

Český muzikál. Magický svet dobrých a zlých snov, ktorý sa ukrýva
v našich perinách ožije v muzikálovej rozprávke. Hrajú: Lucie Bíla,
Karel Roden, Jiří Mádl, Eliška Balcerová, Dara Rolinc a ďalší.
Vstupné: 2,− eurá 103 min. MP od 12 rokov

− 5. júla 2011 autobusový zájazd do ZOO Lešná. Poplatok: 8 eur

− 17. júla 2011 autobusový zájazd do Bojníc. Možnosť návštevy ZOO,
Bojnického zámku, kúpaliska. Poplatok: 7,50 eura �

− 7. augusta 2011 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok.
Poplatok: 7,20 eura

− 20. augusta 2011 autobusový zájazd do familyparku v Rakúsku.
Poplatok: 25 eur

− 27. augusta 2011 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Tullnu.
Poplatok: 25 eur

− 10. septembra 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla Brodway
na muzikál: KAT MYDLAŘ. Hrajú: Daniel Hůlka−Bohuš Matuš−Marián
Vojtko, Zbyněk Fryc−Petr Kolař−Ladislav Spitka, Bohouš Josef−Josef
Vojtek, Kateřina Brožová−Ilona Čáková−Olga Lounová, Alžbeta Barto−
šová−Radka Fišarová−Marta Jandová. Vstupné + doprava: 27 a 33 eur

HUDOBNÉ LETO
Námestie slobody o 16,00 hodine

10. júla: TOMANÍKOVA NOTA – účinkujú: DH Myjavci, DH Tatra−
chemka a Veľký dychový orchester DK Javorina
24. júla: dychová hudba LIESKOVANÉ

Ďakujeme za knižný dar, ktorý nám
venovala p. Zavillová: Segev, Tom,
Simon Wiesenthal. Životopisná kniha
o známom „lovcovi nacistov“.

BELETRIA
Rúčková Enja: Risknem to s

punkerom, Bickmorová Barbara:
Dotknúť sa hviezd, Cabotová Meg:
Nenásytná, Benková Jana: Pralin−
ky s chilli, Šikulová Veronika: Mies−
ta v sieti, Beňačková Renata: Bol si
mojím omylom, Van der Hollan Tina:
Sladký život opatrovateľky

DETSKÁ LITERATÚRA
Awdry W.V.: Dobrodružstvá ruš−

ňa Tomáša 10, Wilsonová Jacque−
line: Hviezda z nocľahárne, Wilso−
nová Jacqueline: Bozk, Wilsonová
Jacqueline: Moja sestra Jodie

DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Andersson Ingrid: Moja prvá

knižka o psoch, Andersson Ingrid
Moja prvá knižka o mačkách, Dea−
ry Terry: Dvadsiate storočie, Dea−
ry Terry: Úctyhodní Egypťania

OZNAM
Z dôvodu čerpania dovolen−

ky bude knižnica zatvorená od
25.7. do 5.8.2011.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Tohtoročné stretnutie Pathfinde−
rov zo západného Slovenska sa
nieslo v myšlienke Môže to byť aj
inak. Tento slogan je veľmi vhodný
a praktický vtedy, keď za nás roz−
hodujú predsudky, keď sa nám zdá,
že nemáme na výber alebo keď sa
nám veci javia jednoznačne a ony
také nie sú. V takomto duchu sme
uvažovali a hrali sa neďaleko prie−
hrady Dubník v rekreačnom zaria−
dení Javorinka u nás v Starej Turej.
Prežili sme tu pekný víkend, od 20.
do 22. mája so svojimi kamarátmi z
Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Púcho−
va, Vaďoviec a Starej Turej. Piatko−
vý večer sme slávnostne otvorili za−
pálením ohňa a vztýčením vlajky

klubu Pathfinder. Večerný program
sa niesol v duchu zoznamovania sa,
hier, spevu a pochutnávaním na
dobrotách, ktoré sme si priniesli.
Spestrením programu bola hra Re−
volúcia a etapová hra Beduín. So−
botnú noc sme strávili na Dubníku
s raftami pri hre Bludný Holanďan a
v nedeľu sme si zasúťažili na vode
medzi družinami. Slniečko nám hralo
do kariet, tak sme si užívali nielen
dobrú náladu, ale aj počasie. Naj−
príjemnejšie však bolo vychutnávať
si výbornú partiu detí a vedúcich.

Za OZ Klub Prieskumník Path−
finder

Majka Slamková −
Horská včielka

Okrskové stretnutie Pathfinderov

§ Dňa 22.4.2011 bol v čase o
22.03 hod. na MsP prijatý telefo−
nický oznam, že pred jedným z
miestnych podnikov leží na zemi
bezvládna žena. Oznam bol pre−
verený a na mieste bolo zistené,
že o stenu podniku bola v polose−
de opretá mladá žena. Vypočutím
svedkov bolo zistené, že je pod
vplyvom alkoholu a vonku na vzdu−
chu triezvie. A.B. z Myjavy hliadka
posadila na stoličku na terase a
rozhovorom ju ako tak prebrala. V
podniku boli nájdení priatelia mladej
ženy, ktorí na podnet hliadky za−
bezpečili jej odvoz domov.

§ Dňa 2.5.2011 bolo v čase o
21.48 hod. telefonicky oznámené,
že skupinka troch mladíkov kotúľa
veľkú kamennú guľu od evanjelic−
kej fary smerom k novinovému
stánku pri Poliklinike. Na mieste boli
zistené osoby M.M., M.D. a M.R.,
všetci zo Starej Turej. Privolanej
hliadke vysvetlili, že chceli trošku
oživiť okolie novinového stánku. Po
dohovore dali mladíci guľu na pô−
vodné miesto.

§ Dňa 5.5.2011 bolo v popolud−
ňajších hodinách na MsP telefonic−
ky oznámené, že sa neznáme oso−
by zabávajú vyhadzovaním vreciek
naplnených vodou z okna bytové−
ho domu. Hliadka oznam preverila
a zistila, že skutku sa dopustili T.H.
a J.M., obaja zo Starej Turej. S
menovanými bol vykonaný poho−
vor a bolo zabezpečené, aby od−
pratali igelitové vrecia z pred domu.

§ Dňa 9.5.2011 v čase o 03.03
hod. tel. požiadal hliadku MsP prí−
slušník OOPZ o spoluprácu pri pre−
verení objektu predajne mäsa a úde−

nín na Ul. Dr. Úradníčka. Pri kon−
trolnej činnosti hliadka zistila, že
dvere na predajni sú zle zatvore−
né. Jazýček na zámku bol síce
dvakrát vysunutý, ale mimo zárub−
ní a dvere tak ostali otvorené. Obe
hliadky spolu všetky vnútorné
priestory skontrolovali a zistili, že
do predajne sa nikto násilím nedo−
stal, iba pracovník prevádzky zle
zatvoril vchodové dvere. Na pulte
sa nachádzal zväzok kľúčov, kde
jeden z kľúčov pasoval do dverí
predajne. Hliadky predajňu uzamkli
a telefonicky skontaktovali zodpo−
vednú osobu, aby si prišla prevziať
kľúče.

§ Dňa 14.5.2011 bolo na MsP v
čase o 20.31 hod. tel. oznámené
vedúcou OD Tesco, že v predajni
Tesco napadol neznámy mladík
službu konajúceho člena SBS. Po
krátkom rozhovore s pracovníkom
SBS bolo zistené, že mladík stred−
nej postavy, v krátkych rifliach a
hnedej bunde s kapucňou, sa v
predajni počas dňa nachádzal už
tretíkrát a pri poslednom raze sa
pokúšal odcudziť fľašku rumu, kto−
rú mal za opaskom na chrbte pod
bundou. Na vyzvanie pracovníka
SBS, aby ukázal čo má za chrb−
tom, mladík okamžite zaútočil na
SBSkára a hodil ho do sklenenej
výplne výkladu, kde vnútorná stra−
na skla popraskala. Pracovník ne−
bol zranený a lekárske ošetrenie
odmietol. Podľa popisu oblečenia
bolo zistené, že podozrivou oso−
bou je M.R. zo Starej Turej. Ziste−
né skutočnosti boli nahlásené pri−
volanej hliadke OO PZ, ktorá si celú
vec prevzala k riešeniu.       MsP

Z denníka MsP

Pozor, premietanie filmov sa presúva z piatka na stredu!
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Naši jubilanti v mesiaci jún 2011

Matričné okienko

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Martin Polák, Sofia Izakovičová, Júlia Lisá, Peter Vrábel, Natália Klan−
dúchová, Patrik Markech, Michal Pavlovič, Jakub Dunajčík, Matej Tóth

UZATVORILI MANŽELSTVO
Ing. Ján Volár zo Starej Turej a Ivana Sláviková zo Starej Turej
Ján Štefánik zo Starej Turej a JUDr. Zuzana Makarová zo Starej Turej
Ondrej Gašparík zo Starej Turej a Lucia Hornáčková zo Starej Turej
Štefan Suchý z Veľkej Lehoty a Ing. Eva Truhlíková zo Starej Turej
Marek Fitzel zo Starej Turej a Jana Kuracinová z Trnavy
Miroslav Tížik z Jablonky a Renáta Nemcová zo Starej Turej
Milan Turkovič z Trnavy a Jana Filipová zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Štefan Chvostek, Mária Truhlíková, MUDr. Vilma Krč Turbová, Anna
Maleková, Štefan Ambro, Anna Hargašová, Ľuboš Valena, Anna Če−
chová, Monika Vrchká

Dušan MANCEL, Júlia PRÍBIŠOVÁ, Božena DYCHOVÁ, Božena
ČIČMANSKÁ, Anna HUDCOVICOVÁ, Milan KUSENDA, Melánia
PECHANCOVÁ, Miroslav DRŽKA, Božena BUNOVÁ, Ľudmila ŽÁ−
KOVICOVÁ, Emilie BASLEROVÁ, Stanislav KRÚPA, Mária STACHO−
VÁ, Alžbeta HORÁKOVÁ, Cyril ZBYVATEĽ, Ing. Milan STANČÍK,
Ján KOSTELNÝ, Emília ROJKOVÁ, Ľubor ŠTARKE, Anna HVOŽ−
ĎAROVÁ, Ľudmila KUČEROVÁ, Margita VAVROVIČOVÁ, Emília
FRÁŇOVÁ, Cyril ŠKRIEČKA, Kamila VRBOVÁ, Magdalena URBÁN−
KOVÁ, Gustáv DUREC, Anna MAHRLOVÁ

Smútočná spomienka
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, navždy je od
nás preč ten, ktoré sme mali radi. Dňa 19.6.2011 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustila naša dobrá mama, ba−
bička,
Mária KOLLÁROVÁ
S láskou spomínajú dcéra Marta a syn Ivan s rodinami

Smútočná spomienka
Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, len tí čo
Ťa radi mali, neprestanú nikdy na Teba spomínať.
Dňa 14.7.2011 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko, pradedko
Anton CHUDÍK.

S úctou spomína manželka a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 11.7.2011 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustila
naša mamička a babička
Mária (Valika) ŠTEFANKOVÁ, rod. Radovská.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte s nami.

S láskou spomínajú 3 dcéry s rodinami,
vnučkami a vnukmi

Smútočná spomienka
Hoci si odišiel niet Ťa medzi nami, ale v našich srdciach
stále budeš s nami. Dňa 19.7.2011 uplynie 6 mesiacov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ján ŠURIN zo Starej Turej.
Kto ste ho radi mali, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Smútočné spomienky
S láskou a úctou spomíname na milova−
ných rodičov, mamičku
Annu ŠTEFKOVÚ,
ktorá nás pred 20. rokmi navždy opustila
vo veku 71 rokov a otecka
Pavla ŠTEFKA,
u ktorého si pripomíname nedožitých 100
rokov jeho života a ktorý od nás navždy odišiel pred 5.
rokmi.

Dcéry Danka a Marta s rodinami

Smútočné poďakovanie
Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa 7.6.2011 prišli rozlúčiť s milovanou manželkou, ses−
trou, švagrinou
Annou ČECHOVOU,
ktorá odišla vo veku 62 rokov. Taktiež ďakujem pani Mi−
chalcovej a pani Adamusovej za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaci manžel, súrodenci a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Odišla navždy, ale žije v mysliach a srdciach tých, kto−
rých milovala, pre ktorých žila a pracovala.
Dňa 5.7.2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička, babička a prababička
Emília MICHALCOVÁ z Hlaviny.

S láskou spomína dcéra Viera, vnuk Janko s rodi−
nou, vnučka Kamilka s rodinou a ostatná rodina

Hasiči deťom v Drgoňovej Doline
Prostredníctvom Staroturianskeho spravodajcu by som chcela vy−

sloviť VEĽKÉ POĎAKOVANIE hasičom, záchranárom a polícii, ktorí
pripravili našim deťom v nedeľu 19. júna v Drgoňovej Doline príjemne
strávený čas. Keďže v riadne stanovený termín piatok 3. júna bolo
nepriaznivé počasie − hrozný lejak, bol neskôr stanovený náhradný
termín, a to na nedeľu devätnásteho pred poludním, čomu sa veľmi
potešili naše deti.

Trošku netradičný deň na takúto akciu, keďže v piatok a sobotu bol
jarmok na Starej Turej. Ale nás to neodradilo. Malo to aj svoje výhody.
Nebola tlačenica, deti sa v pohode mohli vyblázniť na skákacom hrade
a nemuseli čakať v dlhom rade. Kto chcel, mohol sa odviesť na policaj−
nom aute so zapnutou húkačkou aj dva, tri razy. Mohli si chytiť skutoč−
ný policajný samopal, striekať z pištole z hasičského auta a videli
naživo prácu záchranného systému, ako spolupracujú všetky jeho
zložky. Mohli si na vlastné oči pozrieť, ako sa vyslobodzujú ranení z
auta, poskytnutie prvej pomoci a zabezpečenie prepravy pacienta do
nemocnice. Následne videli naživo hasenie horiaceho auta.

Pre deti bolo pripravené veľké množstvo súťaží, za ktoré dostali
bohatú odmenu. Pexeso, sladkosti, pukance a kto chcel aj cukrovú
vatu. A aby toho nebolo málo, ešte si aj mohli opiecť safaládku.

Bol to naozaj príjemne a hlavne užitočne strávený čas. Konečne
vyšlo aj počasie. Ešte raz ďakujeme.

Monika Bačová s rodinkou

Finančná zbierka
Obec Lubina vyhlasuje verejnú finančnú zbierku pre ro−

dinu Schindlerovcov, ktorá pri požiari rodinného domu pod

Javorinou prišla 19. júna o strechu nad hlavou a všetky

osobné veci.

Ak im chcete pomôcť, môžete poslať ľubovoľnú peňažnú

čiastku na č. účtu: 0276082836/0900 Slovenská sporiteľňa.

foto Boris Urbančík
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Prepad nemeckej posádky v Starej Turej 12.10.1944
(2. časť)

Útok nám približujú spomienky
viacerých účastníkov. Podľa Micha−
la Beláka sa začal predčasne: „Jed−
na skupina, ktorá šla do priestoru
cintorína k ceste od Nového Mesta
nad Váhom (likvidovať prípadné ne−
mecké posily), narazila na nemecké
hliadky a nastala prestrelka.“ Martin
Kavický, ktorý útočil na ľudovú ško−
lu, si zaspomínal takto: „Raketa!...
Signál na útok... Prečo tá raketa za−
rachotila predčasne? Velil som: Za−
hájte paľbu! Rozkaz družstvo spon−
tánne splnilo. Guľometná paľba a gra−
náty rozsievali smrť. Prikrčil som sa
a v skryte nákladného auta, čo stálo
pred školou (ide o ľudovú školu), blí−
žil sa ku škole. Hvižďanie guliek som
nepočul ani nevnímal. Chcel som len
rýchle preniknúť do školy. Omietka
fŕkala na všetky strany, úlomky te−
hál znásobovali nebezpečnosť
priestoru. Hodil som granát a miere−
nými ranami strieľal som cez oblo−
ky...Zrazu som pocítil prudký úder
do chrbta. Ustúpil som krok a chcel
som hodiť granát. Ruka bola stŕpnu−
tá a granát bez pohybu zostal v
ruke... Asi ma niečo štrajchlo, po−
myslel som si...“ Kavický bol jedným
z dvojice partizánov, ktorí boli ranení
v tomto boji. Partizáni strieľali spoza
betónového múrika pred školou, „za
ním chlapci zaujímali bojové posta−
venie.“ Zo zachovaných fotografií si
môžme vytvoriť obraz – „chlapci“ by
s veľkou pravdepodobnosťou za tak
nízkym múrom bojové postavenie
zaujať nemohli. Nemcov musel útok
prekvapiť. Partizáni sa dostali až k
nákladnému autu na dvore. Predpo−
kladali, že sa v ňom budú nachá−
dzať zbrane, bolo však prázdne.
Podľa Gustáva Gavača sa Nemci
chceli dokonca vzdať: „Partizáni ich
mali veľmi dobre na dostrel. Jeden
nevydržal a zastrelil vojaka s bielou
zástavou.“ Túto informáciu literatúra
nepotvrdzuje ani nevyvracia.

Čata vedená Ivanom Zemanom
sa „postarala“ o poštu: „Ďalšia tlu−
pa napadla poštový úrad streľbou a
granátmi, pričom bola ťažko pora−
nená poštová úradníčka Hargašo−
vá a jeden nemecký vojak, ktorý
tam konal telefónnu službu. Okná a
dvere poštového úradu boli rozbité,
telefónna ústredňa ako aj telefónne
vedenie čiastočne poškodené.“ Pre−
pad sa teda nezaobišiel ani bez zra−
nenia pracovníčky na pošte.

Na meštiansku školu útočila čata
pod Uhrovým velením. V škole sídlil
štáb vojska. Partizáni k meštianke
postupovali smerom od potoka, Ga−
vač si spomínal, že útok bol vedený
i zo smeru od židovského cintorína
a bývalej I. ZŠ.Po prezradení a vý−
streloch sa boj začal aj na tomto
úseku.Na prepad školy si pamätá
vtedy 12 ročná Mária Peprníková
(Chudíková): „Veľmi ťažký deň sme
prežili 12. októbra 1944... Zobudila
nás silná streľba a výbuchy. Bez

zváženia dôsledkov napadli Nemcov
v škole partizáni.Útočili aj od židov−
ského cintorína. Keďže náš dvor sa
nachádzal niekde v strede medzi
školou a Drahami, guľky lietali po−
nad našu strechu. Mnohé zasiahli
povalu. Do pivnice v humne sa ne−
dalo presunúť, preto nám tato priká−
zal sedieť pod oknami. Takto sme
vydržali až do bieleho rána.“ Lekár
partizánskeho oddielu Placák sa úto−
ku zúčastnil spolu s Uhrom: „Po pr−
vních výstřelech dal Uher povel k
útoku, zvedl se a utíkal ke škole.
Několik z nás, kteří jsme byli vpře−
du, běželo za ním. Zastavili jsme se
u zdi trafiky, která byla v těsné blíz−
kosti školy. Tu jsme teprve zpozo−
rovali, že všeho všudy do útoku nás
nastoupilo šest nebo sedm. Ostatní
donutila nepřátelská palba k návra−
tu. Nicméně moment překvapení svou
úlohu sehrál.“ Moment prekvapenia
zohral úlohu na obidvoch stranách.
Nemcov útok prekvapil, ale ani
uhrovci nestihli zaútočiť podľa plánu
a veľká časť čaty sa stiahla. Uher s
Placákom a s niekoľkými ďalšími
partizánmi (v spomienkach figuruje
6−7 statočných) zaujali miesto za tra−
fikou. Budova trafiky nie je veľká,
osobne si neviem predstaviť vede−
nie útoku spoza tejto stavby. Tu si
realistický Placák neodpustil istú dáv−
ku heroizácie M. Uhra: „...V této si−
tuaci byl Uher velkolepý. Zaujal ne−
jaktivnější pozici při pravém okraji zdi.
Jeho mohutná postava, co chvíli se
vztyčující, aby mocným rozmachem
vymrštila granát, se jevila ještě mo−
hutnější ve strašidelných světelných
kontrastech světla Němci vystřelo−
vaných osvětlovacích stromečků,
tmavorudé záře vybuchujících střel
a temných stínů noci. Bylo v něm
cosi jánošíkovského. Jen zázrakem
nebyl tenkrát raněn.“ Boj trval pri−
bližne dve hodiny. Asi o štvrtej sa na
nebi zjavila zelená raketa – dohovo−
rený signál na ústup. Ojedinelé pre−
strelky pokračovali až do 7. hodiny
ráno. Partizáni mali jedného mŕtveho
– 21 ročného Samuela Marônka z
Jablonky. Ranení boli Ondrej Trocha
a Martin Kavický. Údaje o počte
mŕtvych a ranených Nemcov sa do
značnej miery odlišujú. Kronika An−
tona Kamenického hovorí o 136 mŕt−
vych Nemcoch a 43 zranených.
Tento údaj je ešte viac zveličený v
práci J. Gebharta a J. Šimovčeka.
Uviedli až 80 zranených Nemcov.
Hlásenie staroturianskej žandárskej
stanice je podstatne realistickejšie a
hovorí o 2 mŕtvych a 2 ranených
nemeckých vojakoch. Dajme slovo
Bedřichovi Placákovi: „O ztrátách,
které Němci v tomto boji utrpěli, ne−
mohu se spolehlivě vyjádřit. Existují
o tom různé zprávy, ale i když něk−
teré pocházejí z místních národních
výborů a byly prý sestavované podle
údajů těch, kteří pomáhali při odvozu
mrtvých, lze o jejich autentičnosti po−

chybovat. Ostatně se mi nezdá ani
pravděpodobné, že by si Němci ne−
odvezli sami své mrtvé, už proto, že
museli mít zájem na přísném utajení
svých ztrát.“ Čísla sa už asi nedo−
zvieme, 136 mŕtvych je však na takú
akciu obrovské číslo. Podľa hláse−
nia sa v čase prepadu katolíckej ľu−
dovej školy v budove nachádzalo len
asi 20 mužov. Z toho si môžeme
vytvoriť istú predstavu. Kde sa toľko
mŕtvych vzalo? O prepade meštian−
ky sa v hlásení dočítame: „Ďalšie
tlupy napadli streľbou budovu štát−
nej meštianskej školy, kde bolo uby−
tované vojsko. Budova školy bola
pri tom poškodená, menovite vchod
do školy a okná väčšinou prestrie−
lané. V blízkosti školy bol zastrele−
ný jeden partizán v rovnošate vo−
jenskej, ktorého totožnosť nebola
dosial zistená.“ O nemeckých vo−
jakoch sa v hlásení nepíše. Straty
Nemcov určite neboli veľké, v hlá−
sení by sa to pravdepodobne obja−
vilo, veľký počet zranených a mŕt−
vych by sa (napriek Placákovmu
tvrdeniu) neutajil. Do úvahy treba
vziať tiež postreh Lukáša Líšku:
„Vysoký počet mŕtvych sa nepo−
zdáva ani pamätníkom. Vo svojich
spomienkach nikto neuvádza, že
by z mesta odchádzali nejaké ná−
kladné automobily s telesnými po−
zostatkami. V priestore meštianskej
školy navyše neboli priestory, v
ktorých by mohli mŕtvych uložiť,
navyše tak, aby si ich nikto nevši−
mol.“ Nemám k dispozícií kroniku
oddielu Hurban od Antona Kame−
nického. Predpokladám, že jej for−
ma bola po vojne upravená v pro−
spech komunistickej ideológie, ori−
ginál sa záhadne „stratil“.Obecná
kronika Starej Turej je triezvejšia,
„bolo padlých do 50 na strane Ne−
mcov.“ Nemecká štatistika hovori−
la o 3 mŕtvych a 4 zranených. Ján
Machajdík, zástupca riaditeľa ško−
ly, v kronike meštianskej školy za−

značil: „Na stálu žiadosť miestnych
gardistických činiteľov vyslalo do
Starej Turej nemecké krajové veli−
teľstvo znovu väčší oddiel vojska
(odhadujem ho asi na 150 mužov)“.
Vymyslené čísla o 800 člennej po−
sádke tak dostávajú vážnu trhlinu.
O prepade a boji Machajdík píše:
„V noci na 12. októbra naši horskí
partizáni previedli silný nápor na po−
sádku nemeckého vojska, aby dali
cítiť cudzincom, že nie sú na svojej
pôde. V boji, ktorý trval od 2. hod.
do 4. hodiny rannej padlo niekoľko
Nemcov i jeden partizán, ktorý vy−
krvácal v malej záhradke pri stud−
ni na pumpu naproti cukrárni pána
Nováka. Mal oblek čsl. vojaka. Ne−
známy vlastenec! Bojovalo sa puš−
kami, automatmi, guľometmi a gra−
nátmi, granátový útok smeroval
menovite proti katolíckej škole, kde
u p. Tomku, vlád. komisára obce,
bolo ubytované veliteľstvo nemec−
kej posádky.“

Juraj Krištofík

Zdroje: ŠABA, pobočka Trenčín,
f. NÚ Stará Turá, šk. 197, č. 197/
1944 prez.Kronika Masarykovej
štátnej meštianskej školy v Starej
Turej.BELÁK, M.: Bojoval som s
Milošom Uhrom. Rukopis. REHUŠ,
J.: Vôňa smrekovej hory. Senica:
OV ZPB, 1994. DINGOVÁ, M.: Pre−
pad nemeckej posádky v Starej
Turej. SOČ, Stredná ekonomická
škola v Trenčíne, 1984.LEHOTSKÁ,
D.: Dejiny Starej Turej. In: Stará
Turá. Bratislava: Obzor, 1983.LÍŠ−
KA, L.: SNP v mojom regióne – pod−
javorinský kraj. Bc práca, 2011.Kro−
nika obce Stará Turá.HALAJ, D.:
Protifašistický odboj a SNP. In: RA−
GAČ, R. – ZEMENE, M.: Stará Turá
– naše mesto. Stará Turá: T−štú−
dio, 2010.PLACÁK, B.: Paměti lé−
kaře. Praha: Torst, 1997.UHLÍK,
P.P.: Dvoranka Mariška. Brezová
pod Bradlom, 2010.

Talent TSK
Dňa 16.6.2011 sa uskutočnilo v Trenčíne pod záštitou KŠU TN

ocenenie Talent Trenčianskeho samosprávneho kraja pre žiakov
základných a stredných škôl v pôsobnosti TSK.

Ing. Ondrej Divinský, prednosta Krajského školského úradu v
Trenčíne, v Delovej bašte Trenčianskeho hradu ocenil 27 žiakov a
študentov, ktorí dosiahli v minulom školskom roku vynikajúce vý−
sledky v rôznych odboroch medzinárodných a celoslovenských
súťaží.

Medzi ocenenými boli dvaja študenti SOŠ Stará Turá. Martin Dlhý
(4. ročník) za víťazstvo v celoštátnom kole súťaže praktickej zruč−
nosti ZENIT – strojárstvo. Druhým oceneným študentom bol Martin
Valášek (3. ročník), ktorý tiež zvíťazil v celoslovenskom ZENIT−e, ale
v odbore elektrotechnika. Martin k tomuto víťazstvu pridal ešte aj 1.
miesto v celoštátnom kole súťaže stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ) a v medzinárodnom Trenčianskom robotickom dni so svojim
vymysleným a naprogramovaným robotom VATECH II, ktorý dokáže
ovládať prostredníctvom mobilu, PC alebo joystickom a minikamerou.

Zároveň boli ocenení ďakovnými listami aj Ing. Kuchárek a Ing.
Kollári, učitelia, ktorí sa značnou mierou pričinili o úspešné práce
menovaných (ale aj iných) študentov v škole SOŠ Stará Turá.

Mgr. Milan Trúsik
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GENERÁL AUGUSTÍN MALÁR
(18.7.1894 Reitern, Rakúsko − ?.?.1945 Nemecko)
Starší brat plk. Ján Malár, manželka Margot, rod. Grosse,

syn Borivoj.
Tento mesiac si pripomíname 117. výročie narodenia gen.

Augustína Malára. Narodil sa staroturianským rodičom pri
hauzírovaní (podomovom obchode), mla−
dosť prežil na Starej Turej, študoval na gym−
náziu v Skalici a na lýceu v Šoproni, kde i
maturoval. Z 1. svetovej vojny sa vrátil
ako dôstojník talianskych légií, bol voja−
kom z povolania, absolvoval Válečnú ško−
lu v Prahe. V rokoch 1941− 42 bol meno−
vaný do funkcie veliteľa Rýchlej divízie na
sovietsko – nemeckom fronte. V roku 1944
sa stal veliteľom Východoslovenskej ar−
mády. Po nedorozumeniach s organizá−

tormi SNP bol gen. A. Malár Nemcami zatknutý a v roku
1945 zavraždený v koncentračnom tábore v Nemecku. Ne−
vieme kde a kedy sa tak stalo.

Dovoľte po stručnom životopise tento raz pripomenúť si
túto osobnosť našej histórie dvomi drobnosťami. Prvou je
jeho list z frontu svojmu krstniatku, dnes pani Viere Kýško−
vej, rod. Úradníčkovej. V druhej budem citovať zo spomien−
ky Dr. Alojza Kocingera, uverejnenej v časopise SME dňa
22.3.2006.

Kalinovka 3. febr. 1942
Vieruška,
ďakujem Ti srdečne za pozdrav rozhlasom. Potešilo ma

to, že si na mňa spomínaš. Posielam Ti i ja srdečný pozdrav
zhmotnený ukrajinskou košieľkou alebo blúzkou a dvoma
kúskami čokolády, z ktorej daj okoštovať – ale len okoštovať
− aj krstnej mamke, ktorej vyriaď tiež môj srdečný pozdrav a
vďaku za pozdrav.

Ako sa Ti darí? Dúfam, že škola pekne napreduje a lež
domov sa vrátim, bude z Teba už veliká slečna. A čo otec –
mama poslúchajú Ťa? Pozdrav ich a z čokolády daj im okoš−
tovať len ždibeček, ako špendlíkovú hlávku. A keď chceš
vedieť kde som, pozri sa na mapu, nájdi si Azovské more,
mesto Taganrog. Od tohto mesta ešte ďaleko na sever.

Srdečne Ťa zdraví Tvoj krstný otec
generál Malár

Porada štábu v Novom Meste nad Váhom (úryvok)
...Neďaleko kasární mala zubnú ambulanciu MUDr. Mar−

got Malárová. Ohlásil som sa u nej a prijala ma vo voľnom
čase vo svojom byte, kde mala ambulanciu. Bolo to 4. mája
1950. V malej predsieni viseli insignie slovenského generála.

 Úctivo som pozdravil... Prosil som ju, aby mi dala termín
na extrakciu koreňa... Navrhla ho a s úsmevom pokračova−
la: „Viete, pán kolega, aký je dnes významný deň?“ Bol som
zaskočený, ihneď ma to nenapadlo. Ona pokračovala:

„Viete, pán kolega, Vy Slováci ste malý národ a vo svo−
jich dejinách máte málo významných jedincov. Dnes je výro−
čie tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. A Vy na to zabúdate.

 A toto mi povedala manželka slovenského generála − rode−
ná Nemka pred rodným menom s VON... A jej manžel, sloven−
ský generál A. Malár, ktorý pripravoval SNP a mal v zálohe tri
slovenské divízie na východnom Slovensku, ktoré mali otvoriť
cestu ČA. Pre nedorozumenie, popravenie členov nemeckej
diplomatickej misie (gen. Otto a ďalších v kasárňach v Martine),
ktorí cestovali rýchlikom z Rumunska, Nemci odzbrojili tieto
divízie, neskoršie zajali generála Malára a popravili ho.

 Vtedy mala MUDr. Malárová jediného syna Borivoja. Mal
5 − 6 rokov (narodený v novembri 1944) a ešte stále čakal
na otca. Nepovedala mu, že otec nežije a ani kto ho zabil.

 A ja som dostal riadnu lekciu od rodenej Nemky VON.
Veľmi ma to mrzelo, pretože M. R. Štefánik bol mojim vzo−
rom. Už na ľudovej škole som pri oslavách 5. mája predná−
šal básničku o sokolovi, ktorý nedoletel, hral som v krátkom
divadielku Štefánika a v 5. triede gymnázia, v rámci povinnej
prednášky, mal som tému Štefánik.

 Bola to tvrdá lekcia v bizarnej dobe, súčasná ideológia
falšovala dejiny a tvorila svoje vlastné. A neplatí to isté, čo
povedala MUDr. Malárová aj teraz? Sme veľmi malý národ,
máme málo slávnych rodákov a nezabúdame na nich? Ne−
vytvára si súčasná spoločnosť vlastných hrdinov, vlastné
hviezdy a na tých starších zabúda?

upravil Gustáv Rumánek

r. 1919

Majster slobodných umení na praž−
skej univerzite Ján Hus bol od roku
1402 aj kazateľom v Betlehemskej ka−
plnke. V roku 1409 bol zvolený za rek−
tora pražskej univerzity. Postupne sa
stal hlavným predstaviteľom českého
reformačného hnutia. Viedol neohroze−
ný duchovný zápas so stredovekou
cirkvou. Za svoje kázne, názory a po−
stoje bol predvolaný na kostnický kon−
cil, vyhlásený za kacíra a 6. júla 1415
upálený. Hus vedome nadväzoval na
svojich predchodcov Mateja z Janova
a Tomáša zo Štítneho, ale predo−
všetkým na anglického teológa Jána
Viklifa. Husova kazateľská kritika bez−
božnoho duchovenstva a mravného
úpadku cirkvi mala pôvodne charakter
morálneho apelu. Preto bola spočiatku
prijateľná aj pre cirkevné kruhy, ktoré
si uvedomovali neutešený stav morál−
ky kňazov a rehoľníkov. Ešte v rokoch
1405 a 1407 Hus kázal na synodách
duchovenstva. Stále viac však bolo
zrejmé, že jeho stanoviská začínali pre−
kračovať prípustnú mieru morálneho
horlenia z hľadiska cirkevnej vrchnos−
ti. Do otvoreného konfliktu s cirkvou
sa dostal roku 1408, keď v duchu svoj−
ho učenia o poslušnosti odmietol
uposlúchnuť výzvu, aby upustil od kri−
tiky cirkvi a od svojej kazateľskej čin−
nosti. Hus sa však držal učenia o po−
slušnosti, podľa ktorého „služobníci
majú poslúchať svojich pánov a pred−
stavených nie vo veciach nehodných,
ale v prikázaniach dovolených“.

V roku 1412 rozhodne odmietol nový
útok cirkvi proti Viklifovi. Hus obhajo−
val jeho hlavné tézy v spise Obrana
článků Viklefových. Za to boli nad ním
vynesené cirkevné tresty. Tie však
nadobudli účinnosť až roku 1412, keď
Hus stratil ochranu kráľa Václava IV.
po tom, ako začal vystupovať proti pre−
dávaniu odpustkov. Predávanie odpust−
kov kritizoval aj v latinsky písaných spi−
soch Rozprava o odpustcích a Proti
papežské bule. Hus bol prinútený opus−
tiť Prahu a žiť na vidieku. Jeho postup−
nými zastávkami bol Kozí Hrádek, Se−
zimovo Ústí a Krakovec. Naďalej však
pokračoval v kazateľskej a literárnej
činnosti. Napísal O šesti bludech, O
poznání cesty pravé k spasení (tzv.
Dcerka), Postillu a Knižky o svatoku−
pectví. Na Kozím Hrádku dokončil svoje
základné dielo O církvi (De ecclesia).
Husove tézy o Božom zákone, moci a
poslušnosti tu už nemali len povahu
morálnych výziev, ale aj všeobecne
platných noriem, záväzných pre
všetkých bez rozdielu. Podľa Husa prí−
slušníci vládnucich vrstiev majú len vte−
dy právo žiadať od poddaných posluš−
nosť, ak pritom sami rešpektujú Boží
zákon a konajú v jeho duchu. Právo
posudzovať aj samotnú vrchnosť je v
tomto ohľade priznaná samému ľudu.
Treba dodať, že Hus v tom čase for−
málne uznával všeobecne prijímanú te−
óriu trojitého ľudu. Podľa nej sa stredo−
veká spoločnosť skladala: 1. z tých,
ktorí sa modlia, teda z kňazov (orato−

res), 2. z tých, ktorí pracujú na seba a
na iných, teda z ľudu (laboratores) a 3.
z tých, ktorí bojujú, aby chránili tých,
ktorí sa modlia a obrábajú zem, teda z
bojovníkov (bellatores). Napriek tomu
Husove sociálne názory vynikali ne−
zvyčajnou priamosťou.

Hus vo svojich dielach nekládol
rozum proti Písmu, resp. proti Božej
pravde. Neodmietal ani jednotlivé dogmy
cirkvi a podobne ako Viklif zastával v
teológii realistické stanovisko jedinej
pravdy. Nominalistická teória o dvoja−
kej pravde mu bola vzdialená. Pri vý−
klade Písma svätého sa dovolával aj
svetla rozumu, takže jeho poňatie Bo−
žieho zákona bolo súčasne aj veľmi
konkrétnou kritikou stredovekej cirkvi
a spoločnosti. Podobne vyznievalo aj
jeho predestinačné učenie, ktoré bolo
v súlade s Viklifovou teóriou. Podľa neho
skutočnú Kristovu cirkev tvoria len ľu−
dia vyvolení k spaseniu, teda ľudia spra−
vodliví, rešpektujúci Boží zákon.

Svoje názory Ján Hus neohrozene
a dôstojne bránil aj na kostnickom kon−
cile. Nezlomil ho ani dlhý pobyt vo vä−
zení. Z 30 článkov, ktoré boli vybraté,
aby koncilovým otcom poslúžili na dô−
kazy kacírstva, neodvolal ani jediný. Pri
svojej obhajobe sa odvolával priamo na
Krista, resp. na zákon Kristov, čo bol
vo vtedajšej dobe úplne nový moment.
Tým dal jasne najavo, čo a koho pova−
žuje za najvyššiu autoritu. Podľa Husa
Kristus a Písmo stoja aj nad cirkvou a
koncilmi. Počas dlhého pobytu v Kost−
nici napísal niekoľko menších traktátov
a listov adresovaných priateľom, praž−
skej univerzite a celému národu. Hus
vo svojich kázniach a spisoch nevy−
zýval k otvorenej vzbure proti cirkvi a
svetskej moci, ale jeho učenie, a naj−
mä mučenícka smrť, významným spô−
sobom ovplyvnili vývoj ďalších udalostí
v Čechách. Upálenie Jána Husa dalo
podnet k vypuknutiu husitského ozbro−
jeného hnutia proti vtedajšej moci. Jeho
učenie malo veľký vplyv na nábožen−
skú reformáciu v Čechách a v Európe.
Reformátor Martin Luther sa otvorene
priznával k Husovi a husitom.

(Pozn. Jediný pomník Jána Husa na
Slovensku sa nachádza v Brezovej pod
Bradlom. Priamy súvis Husitskej veže
v Starej Turej s husitmi je nepravdepo−
dobný, pretože bola postavená až v
16. storočí. Aj jej pomenovanie pochá−
dza z novšej doby, môže byť však
nepriamym poukazom na vplyv husit−
stva v tomto kraji, keďže husitské a
neskôr bratrícke vojská v 15. st. ope−
rovali na západnom Slovensku).

Venované JUDr. Marcelovi Gažíko−
vi, bývalému dlhoročnému seniorálne−
mu a zborovému presbyterovi a pod−
dozorcovi evanjelického cirkevného
zboru v Starej Turej k požehnaným 85
narodeninám, a na jeho prianie aj ses−
trám zborovej diakonie v Starej Turej a
opatrovateľkám hluchoslepých detí v
Červenici.

v mene celej rodiny
doc. ThDr. Peter Gažík

Majster Ján Hus – rektor, kazateľ, reformátor
(1371 – 1415)
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Tak, máme tu koniec školského roka 2010 – 2011! Keď sme ho na
začiatku školského roka začínali, vedeli sme, že nebude ľahký, ale realita
predbehla očakávania. Tohtoročný maratón sa začal sťahovaním sa do
zrekonštruovaných priestorov na Komenského ulici, upratovanie prenaja−
tých priestorov a na konci školského roka vypratávanie priestorov ZUŠ,
ktorá sa bude rekonštruovať. Táto akcia si vyžiadala naozaj veľa práce.
Všetkým, ktorí sa na nej podieľali, predovšetkým školníkom a pani zástup−
kyniam, srdečne ďakujem. Moja vďaka patrí aj žiakom, ktorí pomáhali.
Bez ich pomoci by sme vlastnými silami túto náročnú úlohu včas nezvlá−
dli. Ich postoj iba dokazuje, že aj keď občas vymyslia nejaké nezbednosti,
keď ide o vážnu vec, dá sa na nich spoľahnúť, a to je pre nás dôležité
poznanie. Potom ani naša námaha nie je márna.

No, ale poďme k udalostiam, ktoré sa stali v škole v júni 2011. V prvom
rade je to obdobie skúšania pred koncoročnou klasifikáciou, kedy sa žiaci
usilovne snažia získavať čo najlepšie známky, aby si vylepšili alebo udr−
žali svoje výsledky. Aj pre učiteľov je to náročné obdobie. Veď chceme
hodnotiť spravodlivo, a to znamená okrem známok porozmýšľať o kaž−
dom žiakovi. Okrem známok ohodnotiť aj jeho vzťah k predmetu, ako si
plnil povinnosti, aktivitu na hodinách a množstvo iných okolností, ktoré
spolu tvoria konečnú známku.

V júni, a to hneď 1., majú naše deti sviatok a tento raz ho oslávili ako
sa patrí. 1. stupeň úžasným karnevalom. Naše deti sa v ten deň premenili
na princezné, pirátov, množstvo iných bytostí a všetky boli úžasné, vese−
lé a krásne. Tešili sa z krásneho dňa a my z nich.

Veľké prekvapenie pre svojich spolužiakov pripravili členovia detského
parlamentu, ktorý pracuje pri CVČ. Zorganizovali pre nich športový deň v
priestoroch mestského športového areálu, ktorý mali vďaka Ing. Mirosla−
vovi Nerádovi zadarmo k dispozícii. Touto cestou mu ďakujeme. Deti
súťažili v piatich disciplínach – futbal, tenis, stolný tenis, basketbal a aero−
bik, s ktorým im pomohla Viera Tepličková, riad. CVČ. Organizátori sa
správali veľmi zodpovedne a urobili všetko, aby bola akcia úspešná. Pri
každej disciplíne dohliadali učiteľky a učitelia. Spoločnými silami a hlavne
vďaka členom detského parlamentu, ktorým patrí naša vďaka, to bolo
veľmi pekné dopoludnie.

Tretí jún sa niesol opäť v znamení športu. Žiaci 1. stupňa bojovali o titul
najlepšieho atléta školy, o ktorý deti bojovali s veľkým zápalom. Žiaci 2.
stupňa zabojovali o čo najlepšie umiestnenie na Podjavorinských hrách v
ľahkej atletike. Víťazstvo im ušlo iba o vlások. Aj druhé miesto je však
výborným výsledkom. Blahoželáme.

Dňa 5.6. sa členovia divadelného krúžku zapojili do Cesty rozprávko−
vým lesom. Na túto akciu sa naši divadelníci vždy veľmi tešia.

Dňa 7.6. sme zahrali s divadelným krúžkom Štvorlístok autorskú hru
Mgr. Moniky Ambrušovej, ktorá jej dala názov Rozprávka tisíc a jednej
noci. Veselá rozprávka o dvoch bratoch a ich hádavých ženách mala
úspech u malých aj veľkých divákov.

Nasledujúci deň sa štvrtáci pod vedením Mgr. S. Hanákovej a A. Ne−
dbálkovej zúčastnili na ľahkoatletických pretekoch v Čachticiach, kde sa
stali absolútnymi víťazmi a domov priniesli 16 medailí. Blahoželáme.

V našej škole kladieme veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov. Kaž−
dý rok organizuje predmetová komisia Cj Shakespearov deň – dopoludnie
plné vystúpení – scénok, básničiek, piesní – v angličtine, nemčine a ruš−
tine. Viac ako 100 účinkujúcich sa spolu so svojimi vyučujúcimi veľmi
dobre zabávali, pretože to bola skutočne výborná akcia.

Už sa stalo tradíciou, že Stanislav Slamka spolu so svojimi spolupra−
covníkmi z organizácie Pathfinder organizujú pre žiakov 6. ročníka raftin−
gové dopoludnie na Dubníku. Je to vždy deň plný hier a krásnych zážit−
kov a nebolo to inak ani v tomto roku. Ďakujeme.

Dopraná výchova je pre nás dôležitou súčasťou výchovno – vzdeláva−
cieho procesu, lebo chceme našich žiakov chrániť pred nebezpečenstva−
mi, ktoré im hrozia na cestách. Preto sme pre našich prvostupniarov
pripravili program s názvom Doprava – doľava, ktorý im túto problematiku
priblížili zábavnou formou. Deti sa dobre bavili. Zlatým klincom programu
bol obrovský naozajstný kamión, do ktorého si mohli deti nasadnúť. Mali z
toho veľký zážitok.

Divadelný krúžok Štvorlístok pracuje už 21 rokov. Svoje predstavenia
hrali nielen v Starej Turej, ale i v okolitých školách, najčastejšie v Krajnom.
Preto sme boli radi, že sme tento rok mohli prijať u nás ich divadelníkov s
moderným spracovaním rozprávky o Šípkovej Ruženke. Bolo to veselé,
milé prestavenie plné pesničiek. Divákom sa hra páčila.

Aj koncert ZUŠ bol už tradične úspešným predstavením. Vidieť na
javisku toľko talentov a taký prejav nespútanej energie a radosti zo života
a vedieť, že sú to aj naše deti, to musí vzbudiť radosť v srdci každého, kto
ich vidí.

Dňa 21.6. sme mali pedagogickú radu, na ktorej sme hodnotili výsled−
ky posledného štvrťroka šk.r. 2010 − 2011. Môžem skonštatovať, že väč−
šina žiakov našej školy sú úplne normálne, dobré deti, ktoré rešpektujú
školský poriadok a svojich učiteľov. Potom sú tu deti, ktoré sú výborné,
vzorne reprezentujú našu školu, o čom svedčí i množstvo vyhraných
súťaží a olympiád a nakoniec aj počet vyznamenaných žiakov.

Problém však je v tom, že do našej školy chodia i deti, ktoré sú na
opačnej strane. Ich výsledky sú slabé, nemajú záujem o prácu v škole,
porušujú školský poriadok. Ich priestupky riešime na úrovni triednych
učiteľov, vedenia školy a ak to nepomôže, s príslušníkmi mestskej polície
alebo sociálneho oddelenia MsÚ. Pri prísnom hodnotení správania sa ria−
dime heslom “Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“

A teraz výsledky pedagogickej rady v skratke:
Počet žiakov: 1. stupeň: 308 2. stupeň: 411 Spolu: 719
Samé jednotky: 1. stupeň: 100 2. stupeň: 32 Spolu: 132
Vyznamenaní: 1. stupeň: 141 2. stupeň: 162 Spolu: 303
Neprospeli: 1. stupeň: 1 2.stupeň: 11 Spolu: 12
Výchovné opatrenia: Napomenutie od triedneho učiteľa:

1 stupeň: 6 2. stupeň: 13 Spolu: 19
Pokarhanie od triedneho učiteľa:

1. stupeň: 13 2. stupeň: 22 Spolu: 35
Pokarhanie od riaditeľky školy:

1. stupeň: 2 2. stupeň: 23 Spolu: 25
Naši žiaci dostali 18 dvojok zo správania, 7 trojok a 1 štvorku.
Nakoniec to najlepšie: Naše basketbalistky získali na majstrovstvách

Slovenska krásne 5. miesto. Trénoval ich Mgr. Dobroslav Ľupták a v
korešpondenčnej súťaži FyzIQ, v ktorej súťažilo viac ako 600 súťažiacich,
3 prvé miesta. Viedol ich Mgr. Peter Čulák.

Školský rok sme ukončili 30.6.2011.
Vážení čitatelia, skončil sa ďalší školský rok v histórii našej školy. Z

môjho pohľadu to bol úspešný rok. Samozrejme, niekomu sa darilo lepšie,
inému horšie. Teraz mám na mysli hlavne žiakov. Vážení rodičia, ak
výsledky vášho dieťaťa celkom nezodpovedajú vašim predstavám, ne−
trestajte ich pritvrdo. Ukážte im, že ich ľúbite a v budúcom roku im pomô−
žete prekonať problémy. Ďakujem za dobrú prácu všetkým zamestnan−
com školy a vám všetkým želám krásne leto plné slnka, pohody a neza−
budnuteľných chvíľ.                      Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

NOVINKY ZO ZŠ

Dubník plný detí
V nedeľu 5. júna Dubník I. skutočne ožil. DK Javorina, Klub žien a

divadelný krúžok Štvorlístok zo ZŠ v Starej Turej pripravili pre deti už
tradičnú Cestu rozprávkovým lesom.

To, že sú divadelníci dobrými hercami predviedli svojim malým divá−
kom v podobe rozprávkových bytostí, ktoré sa im v lese prihovárali a
nakoniec ich odmenili sladkosťou. V cieli nechýbala ani perníková cha−
lúpka s ježibabami a v závere boli deti obdarované omaľovánkou. O
12,00 hodine bolo pre deti pripravené bábkové divadlo, voľný čas si
zatiaľ vyplnili vozením na koči, na štvorkolke alebo na skákacom hrade.
A skutočne sa vyplatilo čakať. Bábkové divadlo o prasiatkach Dubkáči−
kovi a Budkáčikovi zaujalo nielen malých divákov, ale aj ich rodičov.

Toto vydarené podujatie navštívilo 250 detí so svojimi rodičmi a
starými rodičmi. Krásne slnečné, nedeľné dopoludnie strávili v prírode
vďaka obetavým organizátorom, ale i vďaka štedrým sponzorom: EUR−
MED, SENZUS, PreVak , Elster a Elektroinštala.

Vďaka patrí i Technickým službám Stará Turá za zapožičanie lavi−
čiek pre návštevníkov bábkového divadla.

Nech radosť a šťastie v detských očkách je poďakovaním a motivá−
ciou pre organizátorov.

Bc. Zuzana Zigová, riaditeľka DK Javorina
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KUNG-FU DETI
Wu−shu centrum Stará Turá zorganizovalo v sobotu 4. júna

detskú súťaž vo wus−hu pre deti od 6 do 15 rokov. Na súťaži
sa zúčastnilo 32 detí zo štyroch klubov. Vo skvelej atmosfére
sa predviedli deti so svojimi vynikajúcimi výkonmi a najmä tí

najmenší sa tešili z najväčšieho ohlasu divákov. Z Wu−shu
centra Stará Turá sa zúčastnilo 6 súťažiacich. Všetci mali veľ−
mi dobré hodnotenie. Súťažiacim srdečne blahoželáme. Viac
fotografií si môžete pozrieť v galérii na stránkach Wu−shu centra
Stará Turá www.wushustaratura.sk

Ján Okrucký

Domáce družstvo, foto Wu−shu centrum Stará Turá

Námorný výcvik na Dubníku
Aj keď bolo 14. júna vonku polooblačno, všetky šiestacké triedy zo ZŠ

sa stretli na námornom výcviku. Pre deti ho zorganizovalo OZ Klub
Prieskumník Pathfinder v spolupráci s RZ ZŠ v Starej Turej. Cieľom tohto
podujatia bolo spríjemniť deťom ich MDD a zažiť pri tom kopec zábavy,
elánu a adrenalínu. Ráno sme začali rozdelením do skupín, vysvetlením
pravidiel na vode a na brehu a potom nastal čas, kedy sa odohrávali
jednotlivé súťaže. Takéto chvíle sú vždy sprevádzané pokrikovaním, po−
vzbudzovaním a dobrá nálada robí atmosféru celej akcie. Hra Tam a späť
bola zameraná na rýchlosť. Družiny spolu so svojimi kormidelníkmi mali za
úlohu doplávať k druhému brehu, dotknúť sa ho a vrátiť sa naspäť do cieľa.
Podľa poradia príchodu získavali body pre svoje družstvo. Druhá hra bola
o šikovnosti. Úlohou detí bolo nazbierať čo najviac loptičiek, ktoré boli
rozhádzané po hladine Dubníka. Tretia hra bola zameraná na vytrvalosť.
Každá družina bola rozdelená na dve skupiny, pričom jedna bežala okruh
okolo Dubníka na druhý breh a tá druhá sa snažila rýchlo preplávať na
druhý breh na rafte. Tam nastala výmena skupín. Súťaž skončila vtedy,
keď celá družina stála v dvojrade pred svojím raftom. Decká boli veľmi
šikovné a nadšenie im zjavne nechýbalo. Na konci celej akcie boli všetci
odmenení sladkou horalkou, upomienkovým predmetom a víťazi si pre
svoje družstvá vydobyli ešte ďalšie sladké odmeny.

Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu ZŠ a deťom
zo šiestackých tried, že sme spolu prežili krásny deň. Ďalej sa chcem
poďakovať manželom Ambrušovým za ich štedrosť, pretože vďaka ním
deti získali upomienkovú vojenskú známku. V nemalej miere ďakujem p.
Ježovi, že nám ako plavčík robil dozor nad deťmi a p. Baladovej za jej
zdravotnú starostlivosť.

Za OZ KP Pathfinder Majka Slamková − Horská včielka

Country deň na Papradi
Štvrtá júnová sobota na Papradi už tradične patrí country. Dedina ino−

kedy mĺkva, ožila. Detský smiech a džavot, erdžanie koní, country hudba.
To je charakteristika tohto dňa. Aj keď počasie nás v sobotu popoludní
riadne skúšalo, zachmúrené mračná sa začali na oblohe preháňať práve
v čase, keď mal program pre deti prepuknúť. Organizátori po celotýždňo−
vej snahe pripraviť akciu čo najlepšie, verili, že sa počasie umúdri. Asi o
16.00 hod. mračná stratili svoju moc a smútok v očiach detí vystriedala
radosť. Na plný dúšok si mohli vychutnať jazdu na koni, povoziť sa na
konskom záprahu po Papradi, zaskákať na skákacom hrade či zúčastniť
sa rôznych súťažných disciplín. Pre tých, čo už z detských liet povyrástli,

bolo pripravené posedenie pri country hudbe. Atmosféru dotvárali „usmie−
vajúce“ sa kurčatá z grilu, či rozvoniavajúce pečené prasiatka. O 19.00
hod. začala country zábava so skupinou Colorado z Nových Zámkov.
Veľmi dobrú zábavu rozprúdila tanečná country skupina z Moravy, ktorá
pre mnohých znamenala priam kultúrny zážitok. Podľa vyjadrení návštev−
níkov, ktorí sa podobných podujatí dožadovali častejšie, boli spokojní.

Za veľký zážitok pre deti chcem poďakovať firme PreVaK, ktorá zapo−
žičala skákací hrad a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na zdarnom
priebehu.                                                               Eva Adámková

Poďakovanie Nadácií ŽIVOT a detskej organizácií Fénix
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko – oblastné centrum Sta−

rá Turá ďakuje Nadácii ŽIVOT za viacročnú spoluprácu, vďaka ktorej sa
nám podarilo úspešne zrealizovať rôznorodé podujatia určené pre deti a
mládež. S ich pomocou sme uskutočnili rôzne tvorivé dielne, výlety, den−
né tábory, športové a kultúrne podujatia. Ďakujeme najmä za finančnú
podporu, ktorú nám Nadácia ŽIVOT poskytla a mohli sme tak zakúpiť
rôzne pomôcky potrebné pre realizáciu podujatí. Či už to boli čižmy ku
krojom, magnetická tabuľa, lopty, výtvarné a kancelárske pomôcky, stôl
na stolný tenis alebo stolný futbal.                           Adriána Hrabovská
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Partnerstvá európskych škôl: E− twinning
E−twinning je na Slovensku už 5 rokov. Ide o elek−

tronickú komunitu európskych škôl, ktoré sa na strán−
kach eTwinning môžu zaregistrovať a využívať elektro−
nické nástroje tohto programu. Na internetových strán−
kach sa môžu učitelia aj žiaci navzájom hľadať, kon−
taktovať, virtuálne stretávať, vymieňať si názory, praco−
vať v tímoch a zapájať sa do realizácie projektov za−
meraných na elektronickú spoluprácu škôl.

Projekty zostavujú žiaci aspoň z dvoch škôl z dvoch
rôznych európskych krajín a pri realizácií projektov vy−
užívajú informačné a komunikačné technológie. Keď−
že školy počas realizácie projektu komunikujú a spo−
lupracujú prostredníctvom internetu, nie sú potrebné
nijaké finančné prostriedky na vzájomné stretnutia žia−
kov škôl a školy sa pri vzájomnej spolupráci nestretá−
vajú so žiadnymi administratívnymi prekážkami.

V tomto školskom roku vypracovala Základná škola
v Starej Turej dva projekty. Žiaci 6. C na hodine anglic−
kého jazyka pracovali na projekte Sport in my life –
Šport v mojom živote. Nadviazali sme spoluprácu so
španielskou školou Santa Eulalia v Terrasse a s poľ−
skou školou Gimnazjum nr 7 im. gen. Władysława Si−
korskiego w Koninie v Konine. Žiaci škôl vypracovali
prezentácie, v ktorých sa navzájom informovali o tom,
kto je ich obľúbený športovec, športovkyňa. Aký je ich
národný šport, ktorý šport sa im najviac páči. Akému
športu sa venujú a prečo. Projekty sme uložili na strán−
ku twinspace, kde sme si potom prezreli práce jednot−
livých žiakov. Žiaci na tejto stránke potom písali svoje
názory k danej téme. Vzájomne sme sa informovali aj
o najvýznamnejších športových aktivitách na školách.
Najviac sa žiaci tešili na chatovanie. Všetkým trom ško−
lám sa nám podarilo stretnúť na internete a žiaci sa
vzájomne spoznávali a našli si nových priateľov, s kto−
rými si potom písali aj v mimovyučovacom čase. Pre
žiakov bola práca na tomto projekte zaujímavá. Zlepši−
li si svoje vedomosti z anglického jazyka a neskôr si
ich mohli aj prakticky precvičiť. Zdokonalili si svoje zruč−
nosti vo využívaní informačných a komunikačných tech−
nológií, nadviazali nové priateľstvá. Aj spolupráca s
vyučujúcimi z partnerských škôl bola na veľmi dobrej
úrovni. Na projekte budeme pracovať aj v budúcom
školskom roku. Druhý projekt vypracúvali žiaci 7.C.
Názov projektu bol My house my castle – Môj dom,
môj hrad. Nadviazali sme spoluprácu s tureckými ško−
lami. Práca na tomto projekte sa rozbieha pomalšie a
pokračuje pomalším tempom. Ale podstatné je, že stá−
le pokračuje a veríme, že sa dopracujeme k podob−
ným výsledkom ako v prvom projekte.

Mgr. Elena Čierniková, vedúca projektov

Záhradkárske okienko
Jarmočný víkend nás odreagoval od starostí v záhradkách a už tu

máme druhú polovicu vegetačného obdobia a kalendárne leto je tu.
Naďalej vhodnými postrekmi ochraňujeme hlavne zeleninu proti hu−

bovitým chorobám − plesniam prípravkami  Acrobat MZ, Kocide 2000,
Ridomil Gold MZ 68 WG, 42,5 WG, Kurzate K, Tattoo, Folpan 80 WDG .../
a počas následného zberu používame kontaktné prípravky s kratšou
ochrannou dobou /Kuprikol 50, Champion 50 WP, Bravo 500, Kocide
2000.../

Fytoftóra /čierne fľaky/ sa prejavuje lokálne na rajčiakoch hlavne v
daždivom období. Postreky odporúčame opakovať v 10−dňových interva−
loch prípravkami /Kocide 2000, Tanos 50 WG/, ktoré sú účinné i na sep−
tóriovú škvrnitosť listov a plodov.

Postreky proti živočíšnym škodcom na zemiakoch − pásavka zemiako−
vá − používame až po vyliahnutí jedincov /Calipso, Actara, Nurelle, Kara−
te Zeon, Karate, Decis/.

Proti voškám účinne pôsobia všetky spomenuté prípravky, no v silnej−
šej koncentrácii.

Molica /biela malá muška/ sa likviduje väčšinou po opakovaní postre−
ku − minimálne dvakrát, po piatich dňoch.

Podľa záujmu záhradkárov o nástrahy sa tento rok opäť rozšírilo teri−
tórium slimákov, a preto i naďalej preventívne rozsýpame v okolí plodín
návnady na slimákov, Mesurol alimax a ekologický Ferramol Schnec−
kenkorn.

Vaše problémy so zapáchajúcim septikom alebo čističkou odpado−
vých vôd úspešne zvládne väčšie množstvo bioaktívnych baktérií, ktoré
pridávame podľa potreby do vody /Bacti +, Bactisan, Žumpur CPL, Cul−
turpur, Envi Waste, Latrín/.

V záhradkách na urýchlenie rozkladu kompostu výrazne vplýva zvý−
šená teplota. Okrem čiernej fólie a špeciálnych kompostérov je vhodné
pridávať taktiež baktérie /Bio kompost.../

GAZDA − tel.:7763485 − Váš partner nielen pre záhradu

Ľahkoatletické hry prvostupniarov
V piatok 3.júna sa okrem

Podjavorinských ľahkoatletic−
kých hier uskutočnili aj tradič−
né ľahkoatletické hry detí
1.stupňa. Cieľom tejto súťaže je
podporovať záujem detí o špor−
tovanie v škole, ale i vo voľ−
ných chvíľach.

Tak ako po minulé roky vďa−
číme za spoluprácu Nadácii ŽI−
VOT, pedagogickým pracovní−
kom a žiakom deviatych roční−
kov. Do súťaže sa zapojilo 84
detí, súťažilo sa v skoku do diaľ−
ky, hode kriketovou loptičkou,
v behu na 50 m a vo vytrva−

lostnom behu. Našich malých atlétov prišli povzbudiť spolužiaci, ale i čoraz viac
rodičov. Tento rok sme nevyhodnocovali samostatné disciplíny, ale najlepšieho atlé−
ta a atlétku v ročníku. Deti boli odmenené medailami a sladkými odmenami.

VYHODNOTENIE:
1. roč. dievčatá: 1.m.

M. Lukáčová 1. A, 2.m.
M. Roháčková 1. C, 3.m.
E. Bunčiaková 1. C,
chlapci: 1.m. O. Sopóci
1. C, 2.m. A. Kadlecaj 1.
B, 3.m. M. Sundi 1. B

2. roč. dievčatá: 1.m.
N. Drobná 2. A , 2.m. E.
Glatzová 2. B, 3.m. T.
Vandlíková 2. C , chlap−
ci: 1.m. J. Záhora 2. A,
2.m. P. Valo 2. A, 3.m. M.
Cibulka 2. B

3. roč. dievčatá: 1.m.
E. Bunová 3. A, 2.m. N.
Málková 3. A, 3.m. D. Pri−
bišová 3. A, chlapci: 1.m. J. Naď 3. B, 2.m. M. Žoldák 3. B, 3.m. D. Forro 3. C

4. roč. dievčatá: 1.m. B. Bandurčinová 4. B, 2.m. A. Durcová 4. B, 3.m. A. Chudí−
ková 4. C, chlapci: 1.m. P. Čeleš 4. C, 2.m. L. Líška 4. B a 3.m. M. Klimáček 4. A

Pre najlepších sa súťaž neskončila, postúpili na ľahkoatletické hry do Čachtíc,
kde ďalej reprezentovali našu školu.                                Mgr. Soňa Hanáková
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Volejbalový turnaj Podolská lopta 2011
V piatok 20. mája sa priaznivci volejbalu rozhodli stráviť v telocvični
ZŠ Podolie a zmerať si sily pri vysokej sieti. Súťažilo sa o putovný

pohár Rodičovského združenia pri ZŠ Podolie. Slnko lákalo do prírody,
ale túžba stretnúť starých známych a zahrať si volejbal vyhrala.

Turnaj  otvorila a sr−
dečne všetkých špor−
tovcov privítala  riadi−
teľka školy RNDr. Jan−
ka Schreiberová. Or−
ganizátor turnaja Peťo
Čechvala oboznámil
všetkých účastníkov
turnaja s pravidlami a
po rozlosovaní do sku−
pín sme mohli začať
bojovať o putovný po−
hár. Turnaja sa zú−
častnilo sedem druž−
stiev. Tak ako vždy, aj
v tento krát mali  jed−
notlivé družstvá problém dostaviť sa na turnaj včas. Ale je nám všetkým
jasné, že v dnešnom pracovnom zhone sme vôbec radi, že sa stretne−
me a zahráme si dobrý volejbal. Učitelia a priatelia škôl  bojovali  v
dvoch skupinách.  Bolo na čo pozerať. Pekné a tvrdé smeče, bloky,
rybičky a výborná hra v poli. Víťazom turnaja sa nakoniec  stalo druž−
stvo  ZŠ a SOŠ zo Starej Turej.

Poradie:
1. miesto: ZŠ a SOŠ Stará Turá
2. miesto: Nové Mesto nad Váhom − Erikovci
3. miesto: ZŠ Uherský Brod
4. miesto: ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom
5. miesto: ZŠ Podolie
6. miesto:  ZŠ Čachtice
7. miesto: Pobedim – Omačári
Skutočne sme si výborne  zahrali volejbal, postretávali známych a

strávili veľmi pekné piatkové popoludnie. Veľké poďakovanie patrí or−
ganizátorovi turnaja Peťovi Čechvalovi, že sme mali možnosť si zahrať,
zabaviť sa, potešiť sa z pekných cien a pochutnať si na výbornom
gulášiku, ktorý bol ako vždy super.

A keďže sa pomaly blížia prázdniny, bol to aj posledný turnaj v
tomto školskom roku.

Aké turnaje sme absolvovali?
1. Mikulášsky volejbalový turnaj v Starej Turej – organizátor

Elena Čierniková
Poradie: 1. miesto: ZŠ Podolie, 2.miesto: ZŠ a SOŠ Stará Turá, 3.

miesto: Erikovci Nové Mesto nad Váhom, 4. miesto: ZŠ Nové Mesto
nad Váhom

2. Veľkonočný turnaj na ZŠ Tematínska v Novom Meste nad
Váhom  − organizátor Gabika Plšková

Poradie: 1. miesto: Erikovci Nové Mesto nad Váhom, 2. miesto: ZŠ
Uherský Brod, 3. miesto: ZŠ a SOŠ Stará Turá, 4. miesto: ZŠ Podolie,
5. miesto: ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom

3. Aprílový turnaj na ZŠ v Čachticiach – organizátor Danka
Kurišová

Poradie: 1. miesto: Erikovci Nové Mesto nad Váhom, 2. miesto: ZŠ
a SOŠ Stará Turá, 3. miesto:  ZŠ Čachtice, 4. miesto:  ZŠ Tematínska,
5. miesto:  ZŠ Podolie

Nováčikom turnaja družstvu Omačári z Pobedima  sa veľmi páčilo a
prisľúbili zorganizovať turnaj. Tak sa budeme tešiť.

Mgr. Elena Čierniková

Pozvánka na tábor Pathfinder
Ako každoročne, aj tento rok chystá Pathfinder

desaťdňový letný tábor pod názvom „Vzoprieť sa
obrom“. Zúčastniť sa ho môžu všetky deti zo zá−

kladných škôl. Tábor sa uskutoční od 24. júla do 3.
augusta, v Lúke pri obci Vavrišovo (Liptovský Hrá−

dok). Skupina vodcov z klubu Pathfinder chystá zábavu,
zážitky a tiež poučenia, ktoré si deti užijú v stanovom

tábore v divočine. Súčasťou táboru je raftovanie, horský
výstup, návšteva skanzenu, hry a tiež príbeh, v ktorom na pozadí
biblického príbehu Davida, deti spoznajú strach naháňajúcich obrov
dneška. Cena tábora je 85 eur pre registrovaných v klube a 90 eur pre
neregistrovaných. Doprava do tábora bude za 15 eur. Prihlásiť sa
môžete do 15. júla. Do vtedy je tiež potrebné zložiť nevratnú zálohu 40
eur. Informovať alebo prihlásiť sa môžete na email: stanoslam−
ka@gmail.com a na t. č. 0905 763 903 alebo 032 776 42 25.

Stano Slamka OZ KP Pathfinder

TURANCUP vrcholom kolkárskej sezóny
Kolkári MKK Stará Turá ukončili zatiaľ najúspešnejšiu sezónu v

klubovej histórii. Prvoligové A mužstvo si udržalo náskok z jesennej
časti súťaže a v konečnom zúčtovaní mu patrí 2. miesto hneď za
bratislavským Interom B. V elitnej spoločnosti II. ligy zotrval aj B tím,
ktorý obsadil 3. priečku. Treťoligové C a D družstvá obsadili v krajskej
súťaži 3. a 5. miesto.

O reprezentáciu klubu sa postarali i jednotlivci, ktorí na majstrov−
stvách Slovenska bojovali vo finále v dvanástke najlepších hráčov a
hráčok vo svojej kategórii. O medailové pozície už tradične bojoval
Peter Nemček ml. v kategórii juniorov, nakoniec sa umiestnil na 4.
priečke. Spomedzi žien najlepšie zahrala Lenka Gordíková, ktorá vy−
bojovala 8. miesto a finálovú premiéru v kategórii žiakov zažil aj Ondrej
Čmelo, ten skončil na 12. pozícii.

Ženám Lenke Gordíkovej a Zdenke Stejskalovej sa podarilo získať
vo farbách Trenčína 2. miesto na finálovom turnaji ženskej extraligy.
Toto umiestnenie ich oprávňuje bojovať na európskom pohári v talian−
skom Bolzane.

Tradičným vyvrcholením kolkárskej súťaže sa v Starej Turej stal
turnaj TURANCUP. Jeho IV. ročník bol v znamení prekonávania minu−
loročných rekordov. O stúpajúcej popularite turnaja svedčí aj čoraz
väčší počet účastníkov, tento rok ich bolo až 122, z toho 84 mužov, 24
žien a 14 dorastencov a dorasteniek. TURANCUP môžeme právom
označiť za medzinárodný, spomedzi 15 zastúpených klubov bolo 5 z
Českej republiky a jeden z Rakúska.

Víťazom kategórie mužov a držiteľom nového rekordu kolkárne sa
s výkonom 485 zvalených kolov stal domáci hráč Ján Hochel. Druhé
miesto obsadil domáci Peter Nemček st. (480), tretí skončil Roman
Hrančík z Otrokovíc (476). V ženskej kategórii padol tiež rekordný
výkon, Lenka Gordíková si víťaznú pozíciu zabezpečila 470 zvalenými
kolmi. Na druhej priečke sa umiestnila Martina Ančincová z Otrokovíc
(452), tretie miesto patrí hráčke Ratíškovíc Marte Beranovej (447). V
kategórii dorastencov dominoval Richard Tóth zo Šale (434), druhý
skončil Michal Divílek ml. z Otrokovíc (430) a tretie miesto vybojoval
domáci talent Martin Dolnák (429).

Organizátori môžu byť právom hrdí na turnaj, ktorý si vďaka stúpa−
júcej úrovni, kvalitnému servisu a priateľskej atmosfére vybudoval dob−
ré meno a prestíž medzi mnohými slovenskými i českými klubmi.

text a foto Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá
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