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Kultúrne leto 2008
na Námestí slobody v Starej Turej od 17.00 h

3.8.2008 − dychová hudba BODOVANKA
10.8.2008 − country kapela NEZNÁMI z Vrbového
17.8.2008 − folklórny súbor TURANČEK
24.8.2008 − dychová hudba BUČKOVANKA

Z obsahu:
 Z rokovania MsZ
 Petícia k obchodnému centru
 Keď vás navštívi Markíza...
 Z našich škôl aj cez prázdniny
 O hasičskej súťaži
 Futbalisti postúpili
 Kultúra, šport, matrika, MsP

9. august − Remeslá našich predkov, Námestie slobody, 10.00 − 18.00
22. august − Spomienka na 64. výročie SNP− pamätník Nárcie, 15.00
24. august − Regionálne oslavy 64. výročia SNP, pamätník Roh, 14.00
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Dňa 26. júna 2008 sa usku−
točnilo XIV. zasadnutie MsZ, kto−
ré otvorila primátorka mesta Ing.
Anna Halinárová o 15.00 hod.
Privítala poslancov, vedúcich a
riaditeľov organizácií ako i obča−
nov mesta, ktorí boli prítomní na
rokovaní.

Úvod rokovania patril petícii
občanov proti výstavbe na Mýt−
nej ulici. Keďže poslanci udelili
členom petičného výboru slovo,
vystúpili so svojimi príspevkami
postupne p. Rubaninská, p. Trú−
siková, p. Kučera, Ing. Kišš. Ako
vyplynulo z dlhšej diskusie, ob−
čania nie sú proti budovaniu ob−
chodného centra v našom mes−
te, ale sú proti výstavbe na uda−
nom pozemku, ktorý bol vyčlene−
ný na jeho výstavbu. Stanovisko
za poslancov predniesol Mgr.
Tomeš. Do diskusie sa zapojil aj
Ing. Nerád, ktorý, okrem iného,
podotkol fakt, že v našom meste
chýba systematicky riadený roz−
voj a nemôže sa stotožniť s ná−
zorom niekoľkých občanov. Ing.
Bunčiak oboznámil prítomných so
stanoviskom komisie pre výstav−
bu, ÚP a dopravu, Ing. Zloch so
stanoviskom komisie pre rozvoj
podnikateľských aktivít. Po
takmer hodine ukončila primátor−
ka mesta rozpravu k tomuto
bodu.

MsZ prerokovalo predloženú
petíciu a považuje ju za neopod−
statnenú a trvá na platnosti uzne−
senia č. 8−XII/2008 z 29.4.2008.

Ďalším bodom programu bola
Inštalácia kogeneračnej jednotky
do centrálnej plynovej kotolne.
Úvod rokovania tohto bodu
programu patril prezentácii firmy
EPE s.r.o. Bratislava, ktorú pre−
zentoval p. Čemerička. Z prezen−
tácie vyplynula predpokladaná
ročná úspora 600 tis. Sk, spoloč−
nosť garantuje zníženie ceny tep−
la oproti cene tepla Technoturu
o 12 %.

V druhej časti prebehla disku−
sia poslancov, v ktorej kládli otáz−
ky týkajúce sa fungovania KGJ.
MsZ odporučilo Technoturu, s.r.o.
pripraviť na augustové zasadnu−
tie MsZ projekt zabezpečenia re−
alizácie kogeneračnej jednotky a
návrh zmluvy o budúcej zmluve
s dodávateľom.

V časti rokovania voľba a
schválenie hlavného kontrolóra
mesta sa postupne predstavili
Ing. Maťková, Ing. Trúsik, Ing.

Volár, ktorí prezentovali svoj zá−
mer ako chcú funkciu kontrolóra
vykonávať. Následne sa uskutoč−
nila tajná voľba hlavného kontro−
lóra. Volebná komisia vyhlásila
výsledky tajnej voľby, na zákla−
de ktorej sa stáva hlavnou kon−
trolórkou mesta Ing. Helena Mať−
ková.

Mestské zastupiteľstvo Stará
Turá prerokovalo na svojom za−
sadnutí správu o kontrole plne−
nia uznesení z XII. riadneho za−
sadnutia konaného dňa 29.4.
2008 a XIII. mimoriadneho zasad−
nutia MsZ konaného 28.5.2008.

V ďalšej časti rokovania sa po−
slanci zaoberali návrhmi na rie−
šenie majetkových záležitostí.

Mestské zastupiteľstvo schvá−
lilo :

− žiadosť pána Petra Vdovia−
ka a manž. Anny, bytom Stará
Turá, o odkúpenie časti pozem−
ku parc. č. 1366/1 o výmere cca
40 m2 za cenu 200 Sk/m2,

− žiadosť Ing. Dariny Zubríko−
vej, bytom Bratislava, o odkúpe−
nie časti pozemku parc. č. 1680/
101 o výmere cca 45 m2 MsZ
schválilo odpredaj časti „A“ po
majetkovú hranicu, v prípade, že
bude odkúpená aj časť „C“ (troj−
uholník) neschválilo odpredaj
časti „B“ a uložilo MsÚ Stará Turá
preveriť záujem žiadateľky o takto
predložený návrh za obvyklú
cenu za m2 v lokalite Dubník II,

− žiadosť spoločnosti NIDA
s.r.o., Myjava, o zriadenie vecné−
ho bremena na pozemku parc.
č. 1207/2 z dôvodu uloženia vo−
dovodného a kanalizačného po−
trubia k budovanej čerpacej sta−
nici,

− návrh na odpredaj garáže č.
4 v bytovom dome súp. č. 362,
na ul. M. R. Štefánika v Starej
Turej, vo verejnom ponukovom
konaní sa prihlásil jeden záujem−
ca a to Ing. Alena Poláková, by−
tom M. R. Štefánika súp. č. 364,
Stará Turá, za ponúknutú cenu
359 000 Sk.

Neboli schválené nasledovné
žiadosti:

− žiadosť pána Miroslava Liš−
ku, bytom Stará Turá, ul. SNP č.
265/5, o odkúpenie časti pozem−
ku parc. č. 884/1 o výmere cca
110 m2, MsZ uložilo MsÚ Stará
Turá uzatvoriť so žiadateľom
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
s cenou 500 Sk/m2,

− žiadosť spoločnosti Tempo−

net s.r.o., Stará Turá o odkúpe−
nie nebytových priestorov na Ul.
gen. M. R. Štefánika súp. č. 354
a 355 spolu s pozemkami parc.
č. 520,521,523 /areál bývalej
materskej škôlky a DJ/.

MsZ schválilo návrh na zruše−
nie uznesenia č. 4−XII/2008 zo
dňa 29.4.2008, ktorým boli schvá−
lené výsledky verejného ponuko−
vého konania v prospech I.S. in−
vestment group, s.r.o. so sídlom
Stará Turá. Vzhľadom na to, že
uvedená spoločnosť nesplnila
podmienky kúpnej zmluvy č. 32/
maj/2008 zo dňa 7.5.2008, mesto
Stará Turá od tejto kúpnej zmlu−
vy odstúpilo.

Zároveň MsZ uložilo na od−
predaj nehnuteľnosti vypísať opä−
tovne verejné ponukové konanie
a osloviť potenciálne developer−
ské spoločnosti, ktoré majú záu−
jem o výstavbu a nadviazať s nimi
dlhodobejšiu spoluprácu.

MsZ schválilo celoročné hos−
podárenie mesta Stará Turá bez
výhrad.

Poslanci vzali na vedomie:
− vyhodnotenie plnenia roz−

počtu mesta Stará Turá za 1.
štvrťrok 2008,

− vyhodnotenie plnenia roz−
počtu m. p. o. Technické služby
Stará Turá za 1.štvrťrok 2008,

− vyhodnotenie plnenia roz−
počtu m. p. o. DK JAVORINA
Stará Turá za 1. štvrťrok 2008.

V rámci zmeny rozpočtu m. p.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA
o. TECHICKÉ SLUŽBY Stará
Turá MsZ schválilo navýšenie
príspevku na mzdové výdavky vo
výške 750 tis. Sk a v časti kapitá−
lových výdavkov vo výške 270 tis.
Sk. Zároveň uložilo riaditeľke or−
ganizácie prijať organizačné opat−
renia na zvýšenie produktivity
práce.

MsZ schválilo zmenu rozpoč−
tu mesta Stará Turá pre rok 2008
so zmenou zníženia poštovných
výdavkov o 100 tis. Sk a zmeny
rozpočtu m.p.o. TS.

MsZ prijalo VZN č. 2/2008 –
Nar. o podmienkach predaja vý−
robkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach. Týmto VZN
MsZ schválilo termíny konania
príležitostných trhov v období od
1.7. – 31.12.2008.

Poslanci vzali na vedomie
pripomienky k plánu hospodár−
skeho a sociálneho rozvoja
mesta Stará Turá. Zároveň ulo−
žili MsÚ Stará Turá ďalej roz−
pracovať jednotlivé pripomien−
ky. MsZ schválilo návrh na de−
legovanie Mgr. Jána Tomeša za
člena Rady školy.

Záverečná časť rokovania pat−
rila návrhom a otázkam poslan−
cov. V tejto časti Ing. Nerád pred−
niesol návrh na deklaráciu za
zachovanie Združenej strednej
školy elektrotechnickej v našom
meste, na základe čoho MsZ pri−
jalo uznesenie.

Bc. Ľubica Klimáčková

Dopravu na Družstevnej ulici riadi prenosná dopravná signali−
zácia. Rekonštrukcia prívodu plynu a domových prípojok si vyžia−
dal technický stav, rekonštrukcia by mala byť v tomto mesiaci
hotová. Nasledovať bude nový asfaltový povrch komunikácie. Práce
financuje SPP (plyn) a TSK (komunikácia).              Ján Mikláš
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Na základe častých otázok od
občanov a šírením rôznych ne−
presných informácií a dezinformá−
cií ohľadom možného vybudova−
nia ďalšieho obchodného objek−
tu v našom meste ako poslanec
MsZ považujem za povinnosť
oboznámiť všetkých občanov so
skutkovou podstatou tohto prob−
lému.

V samom začiatku treba
uviesť, že mesto Stará Turá ob−
držalo žiadosť spoločnosti SLO−
VAK DEVELOPMENT s.r.o., Du−
najská 2, Bratislava o priame
odkúpenie konkrétneho pozem−
ku cca 5000 m2 – parkovisko ul.
Mýtna v k.ú. Stará Turá v súvis−
losti s ich zámerom vybudovať
obchodný objekt. Po prerokova−
ní uvedenej žiadosti v odborných
útvaroch MsÚ a príslušných ko−
misiách MsZ bol spracovaný
materiál a predložený na roko−
vanie MsZ dňa 28.2.2008 , ktoré

túto žiadosť neschválilo uznese−
ním č.10−XI/2008. Hlavným dô−
vodom bola zaťaženosť daného
územia inžinierskymi sieťami a
parkoviskom. Táto skutočnosť
bola v stanovenej lehote ozná−
mená žiadateľovi. I napriek uve−
denému žiadateľ podal opätov−
nú žiadosť s tým, že dôvody za−
mietnutia nie sú problémom a
prekládky inžinierskych sietí budú
zabezpečené na náklady budú−
ceho investora. Na základe tejto
skutočnosti bola žiadosť opätov−
ne prerokovaná v príslušných
komisiách a predložená na roko−
vanie MsZ. Považujem za potreb−
né upozorniť na to, že žiadateľ
pri riešení problému komunikoval
s MsÚ len písomnou formou a
neboli s ním vedené žiadne osob−
né rokovania.

Mestské zastupiteľstvo na svo−
jom riadnom zasadnutí dňa
29.4.2008 opätovnú žiadosť pre−

rokovalo a po diskusii a vyjasne−
ní si otázok zaťaženosti územia
a územného plánu prijalo uzne−
senie číslo 8− XII/ 2008 v nasle−
dovnom znení:

Mestské zastupiteľstvo pred−
loženú žiadosť

a) neschvaľuje
b) ukladá MsÚ Stará Turá roz−

hodnutie oznámiť žiadateľovi a
vypísať na odpredaj uvedeného
pozemku verejné ponukové ko−
nanie za nasledovných podmie−
nok:

− pozemok bude využitý na vý−
stavbu obchodného centra a par−
kovacích miest

− prekládky všetkých inžinier−
skych sietí na náklady investora

− zachovať počet verejne prí−
stupných parkovacích miest a
naviac vybudovať nové parkovis−
ká doložené výpočtom statickej
dopravy v zmysle STN

− rešpektovať trasu stoky „D“ v
zmysle schváleného projektu

−spolufinancovať projekt a re−
alizáciu stavieb „ Prekládka sto−
ky „D“ a „Kruhová križovatka“ na
Ulici Mýtnej, SNP, Husitskej a Ji−
ráskovej

− inžinierske siete preložiť pred
zahájením realizácie výstavby ob−
chodného centra

− takýto projekt predložiť ku
schváleniu komisií plus celkovú
situáciu (pohľady)

− mestskému úradu doporuču−
je uzatvoriť zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve za uvedených
podmienok a odpredaj riešiť ku
dňu kolaudácie

− odpredať pozemok za cenu
min. 1500 Sk/m2 a zaviazať ku−
pujúceho uhradiť príspevok na
vybudovanie kruhovej križovatky
a Stoky D formou navýšenia kúp−
nej ceny pozemku tak, že celko−
vá cena pozemku včítane prí−
spevku presiahne 3000 Sk/m2.

Mestský úrad dňa 26.5.2008
obdržal Žiadosť o prerokovanie
petície občanov mesta Stará Turá
podpísanú petičným výborom a
doloženú petičnými hárkami, kto−
ré podpísalo 305 občanov prevaž−
ne z Mýtnej ulice. Spolu s petí−
ciou prebehla i načasovaná me−
dializácia problému v masovoko−
munikačných prostriedkoch, pri−
čom bolo evidentné, že aktéri sa
neoboznámili so znením prijaté−
ho uznesenia. Podpísaní občania
v petícii žiadajú predstaviteľov
mesta o vydanie zákazu postaviť
supermarket prípadne iný objekt
služieb v horeuvedenej lokalite.
Svoju žiadosť odôvodňujú existu−
júcim parkoviskom postaveným
minulým vedením mesta v súlade
so záujmami občanov a znehod−

Výstavba obchodného centra a petícia občanov
notením už vynaložených
prostriedkov na jeho realizáciu, za−
chovaním zelene v uvedenej lo−
kalite a nie devastácii životného
prostredia v prostredí extrémne
zaťaženom dopravou, budúcimi
možnými problémami súvisiacimi
so zásobovaním, nepotrebou ďal−
šieho obchodného reťazca v na−
šom meste, ktorý by ničil podni−
kateľské aktivity drobných živnost−
níkov a platným územným plá−
nom. Táto žiadosť bola preroko−
vaná v komisiách pre výstavbu a
ŽP, finančnej a podnikateľskej a
so stanoviskami predložená na
rokovanie XIV. riadneho zasadnu−
tia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa
26.6.2008. Nakoľko rokovanie
MsZ je verejné, tohto zastupiteľ−
stva sa zúčastnili i členovia petič−
ného výboru, a niekoľkí občania.
Pri prejednávaní tohto problému
vystúpili v diskusii členovia petič−
ného výboru, poslanci MsZ a ob−
čania mesta. Po prednesení sta−
novísk predsedov uvedených ko−
misií, ujasnením si problému plat−
ného územného plánu, vystúpení
poslancov MsZ, zástupcov petič−
ného výboru a občanov bolo pri−
stúpené k hlasovaniu poslancov
MsZ. Poslanci jednohlasne prijali
uznesenie č. 1−XIV/2008 , ktorým:

a) považujú petíciu občanov
za neopodstatnenú

b) trvajú na platnosti uznese−
nia č. 8−XII/2008 z 29.4.2008

c) ukladajú MsÚ Stará Turá
oznámiť rozhodnutie petičnému
výboru

Mestský úrad v Starej Turej v
zmysle potvrdeného uznesenia č.
8−XII/2008 vypísal verejné ponu−
kové konanie.

Odhliadnuc od tohto konkrét−
neho problému by som na záver
chcel konštatovať, že keby minu−
lé vedenie nášho mesta a MsZ
náš majetok za lacný peniaz len
nepredávalo ale i kúpilo (najmä
ten, ktorý kúpiť malo a mohlo v
záujme potrieb nášho mesta),
nemuseli sme riešiť tento prob−
lém a ani problémy spojené na−
príklad s autobusovým nádražím,
Ulicou M.R. Štefánika a Dr. Úrad−
níčka, parkom pred Chiranou,
kanalizáciou bývalého autoservi−
su, vodovodom Paprad a veľa
iných. Som presvedčený a nako−
niec je to vidieť i na rozkopanom
meste, uskutočnených a pripra−
vených investičných akciách, že
súčastní poslanci MsZ a vedenie
mesta, ktorí sú vo svojej funkcii
len rok a pol, pracujú s dobrým
vedomím a najmä svedomím v
prospech nás všetkých.
Mgr. Ján Tomeš, poslanec MsZ,

zástupca primátorky mesta

Nové parkovisko na Ul. SNP má kapacitu 49 parkovacích miest
pre osobné autá, slúži od júna...                                foto J.M.

Projekt výstavby kompostárne v areáli  bývalej tehelne po−
kračuje podľa harmonogramu − Spevnená vyasfaltovaná plo−
cha  bude slúžiť pre ukladanie biologickej hmoty. Termín do−
končenia stavby je tento mesiac.                            J. Mikláš
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MODERNIZÁCIA TEPELNÉHO
HOSPODÁRSTVA

V súlade so schválenou energetickou koncepciou
Mesta Stará Turá pokračuje prevádzkovateľ tepelnotech−
nických zariadení TECHNOTUR s.r.o. so súhlasom mesta
v celkovej modernizácii tepelného hospodárstva. V me−
dzivykurovacom období roku 2008 sme začali v júni
modernizáciu okruhov ÚK a TÚV výmenníkovej stanice

VS 2 na Hurbanovej ulici. Uvedená výmenníková stani−
ca bola uvedená do prevádzky v r. 1980 a bez výraznej−
ších úprav je prevádzkovaná dodnes. Technologické za−
riadenie je na hranici technickej i ekonomickej životnos−
ti. Na odberných miestach okruhov VS osadíme 12 ku−
sov kompaktných odovzdávacích staníc /KOS/. V týchto
staniciach bude príprava vykurovacej vody a teplej úžit−
kovej vody pre ten−ktorý vchod. Každé odberné miesto
bude mať tak vlastné meranie spotreby tepla na vykuro−
vanie a prípravu teplej vody a spotrebu množstva TÚV.
Uvedené meradlá budú fakturačné. Výhody KOS sme
už uviedli pri realizácii obdobnej akcie okruhov VS 1.
Súčasťou modernizácie okruhov VS 2 je i výmena jestvu−
júceho štvorrúrkového vonkajšieho tepelného kanála za
oveľa úspornejší dvojrúrkový systém s nižšou teplotou
dopravovanej primárnej energie do KOS. Menšie prob−
lémy máme pri zemných prácach, nakoľko vlastníci vy−
sadili nevedomky stromy a zeleň v trase kanála.

So súhlasom mesta Stará Turá sme museli vykonať
nevyhnutný výrub stromov s tým, že sme sa zaviazali
vykonať náhradnú výsadbu 14 ks JUNIPERUS do dvoch
rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Žiadame obyvateľov o trpezlivosť pri zemných prá−
cach, ktoré obmedzili používanie časti chodníkov. Pev−
ne veríme, že rozkopanie a uvedenie terénu do pô−
vodného stavu skrátime na čo najmenšiu možnú dobu
a už v nasledujúcom vykurovacom období pocítia vý−
hody KOS.

Ing. Ľubomír Bohuš
vedúci technického úseku TECHNOTUR

Dňa 29. júna sa v priestoroch Cirkvi
bratskej uskutočnil benefičný koncert
spojený s výstavou mladých umelcov
a slávnostným vyhlásením druhého
ročníka Činu roka.

Svoje hudobné majstrovstvo pred−
viedli Eliška Magálová (violončelo),
Mária Kmeťková (harfa), Daniela Chu−
páčová (flauta), Milica Ilčíková (klavír)
Ľudka Slamková a Janka Feri−
ková (spev) Anton Bálent, Igor
Bálent a Ivan Bálent (klarinet).
Nesporný talent v oblasti výtvar−
ného umenia prezentovali Kata−
rína Belišová, Linda Chovanco−
vá a Jakub Jenčo, svoju ume−
leckú fotografickú tvorbu predsta−
vil Martin Medňanský. Ocenením
Čin roka boli vyznamenaní rodi−
čia Kravárikovci za vzornú a ne−
pretržitú starostlivosť o svoje
mentálne postihnuté deti.

Z prijatých nominácií teda zví−
ťazil návrh pani Bublavej, predsedky−
ne Komisie pre sociálne veci a býva−
nie. Nebol odmenený jeden konkrét−
ny hrdinský čin z uplynulého roka, ale
dlhoročná rodičovská statočnosť. Slo−
vami Milana Rúfusa možno povedať,
že vyzdvihnutá bola vernosť údelu,
ktorú však tento básnik a otec postih−

nutej dcéry vníma ako daň za lásku.
Aj pani Kraváriková so svojim manže−
lom každodenne odpovedá na výzvu
osudu, ktorá je zároveň i výzvou rodi−
čovskej lásky. A hovorí, že je to sa−
mozrejmosť. Byť dobrým rodičom však
nie je samozrejmosťou.

Žijeme v čase, keď rodičovský vplyv
čoraz viac a čoraz desivejším spôso−
bom preberajú počítače, televízia a
rôzne neduhy. Drogy už nezadržateľ−
ne dobýjajú ročníky prvého stup−
ňa základných škôl. Učitelia z roka
na rok hovoria o čoraz zhoršujú−
com sa správaní žiakov. V parla−
mente sa dokonca objavil návrh
zákona, ktorý mal chrániť učiteľa
tým, že mu pridelí status chráne−
ného verejného činiteľa. A ako je
to s rodičmi? Nemajú čas. Nauči−
li deti nosiť kľúče na šnúrke, aby
si po príchode z družiny mohli
odomknúť prázdny byt. Seba na−
učili navrávať si, že nedostatočný
čas, ktorý venujú svojim deťom,

môžu kompenzovať väčším počtom
drahých hračiek a sladkosťami. Výcho−
va sa redukuje na rozmaznávanie a
chyby v oblasti výchovy smerujú len k
následnej nekritickosti k svojim deťom
a zákonitému prehlbovaniu problémov.
Dobrovoľne sa vzdávajú svojho posla−
nia a chybne sa domnievajú, že v ňom
môžu za nich suplovať učitelia a iní pra−

covníci v školstve, ktorých platia zo
svojich daní. Nechceme povedať, že
dnešným rodičom málo záleží na svo−
jich deťoch. Avšak pred každým rodi−
čom stojí otázka, či na úkor dôležitej−
šieho nevenujú viac času a energie
menej dôležitému, či ich každodenný
život naozaj zodpovedá ich rebríčku

hodnôt. Stať sa rodičom je veľ−
kým krokom v živote každého člo−
veka a zaslúži si uznanie i pod−
poru spoločnosti. Deti potrebujú
milujúcich rodičov, no aj rodičia
potrebujú deti. Poskytujú im azyl
z častokrát nemilosrdného a
mravne pokriveného sveta dospe−
lých. Príchod dieťaťa napĺňa člo−
veka láskou, pri ktorej však musí
stáť aj permanentné pociťovanie
nesmiernej zodpovednosti.

Úloha rodičov Kravárikovcov
je o to náročnejšia, že majú tri

postihnuté deti. Za ich nepretržitú
starostlivosť sa im nikdy neodmenia
tak, ako je to u zdravých detí bežné.
Napriek tomu rodičovské poslanie
zvládajú na jednotku. Motorom ich
rodičovského tandemu je láska. Aj
preto chceme vyzdvihnúť tieto nená−
padné osobnosti nášho regiónu a
vyjadriť túžbu, aby boli vzorom a prí−
kladom pre všetkých rodičov.

o. z. SLUHA

Činom roka je vzorné rodičovstvo

Benefičný koncert v modlitebni Cirkvi bratskej,
na obr. zľava: Ľudka Slamková−spev, Daniela
Chupáčová−flauta, Anton Bálent−klarinet, Eliška
Magálová−violončelo, Mária Kmeťková−harfa

Činom roka v Starej Turej bola ocenená rodi−
na Kravárikovcov za ich starostlivosť o ich
3 postihnuté deti.

Benefičný koncert v modlitebni Cirkvi brat−
skej, na obr. Bálentovci−klarinet.

foto J.M.

foto J.M.
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O niektorých investičných akciách v našom meste
sme vás informovali fotozábermi v minulom a aj v tomto
čísle.

Ďalšie aktuálne sú akcie:
− Výstavba viacúčelového ihriska na asfaltovej plo−

che na mestskom športovom areáli na Hurbanovej ulici
(pri ZŠ)− v čase, keď čítate časopis sa možno už na
diele pracuje, ihrisko by malo byť dokončené do konca
tohto mesiaca, financovanie: dotácia z MŠ SR + mesto.

− Výstavba kruhovej križovatky pri hoteli Lipa− v sú−
časnosti sa vybavujú nevyhnutné administratívno− tech−
nické záležitosti, súvisiace s prácami na frekventovanej
komunikácii (dočasné dopravné značenie s obmedze−
ním rýchlosti a prípadným odklonom dopravy...). Dôleži−
tý je však termín ukončenia stavby, ktorý je zmluvne
potvrdený− 31. 10. 2008. Združená investícia správcov
sietí, správcu komunikácie a mesta.

− Rozšírenie mestského cintorína − po realizácii výbe−
rového konania budú práce vykonávané v dvoch eta−
pách, predpokladaný termín ukončenia 1. etapy stavby
je júl 2009, rozšírenie cintorína je financované z mest−
ského rozpočtu. Vizuálna štúdia diela sa nachádza vo
výklade pobočky SLSP v našom meste.

J. Mikláš

Stručne o ďalších aktivitách mesta

Nová turistická mapa
na voľný čas a turistický a informačný sprievodca − to

je súbor informačných materiálov určených nielen pre
turistov. Zobrazuje aj naše okolie a informuje o Štefáni−
kovej magistrále a zaujímavostiach jej okolia, Malých a

Bielych Karpatoch a Myjavskej pahorkatine. Mnohí uví−
tajú aj nové pohľadnice mesta s vyobrazením Námestia
slobody. Toto všetko nájdete v INFOTURE− informačnej
kancelárii mesta Stará Turá ( objekt BILLA s vchodom z
Lipovej ulice, tel. 776 3893).                          Ján Mikláš

Kultúrne leto 2008: August 2008
na Námestí slobody v Starej Turej od 17.00 hod.

3.8.2008 dychová hudba BODOVANKA
10.8.2008 country kapela NEZNÁMI z Vrbového
17.8.2008 folklórny súbor TURANČEK
24.8.2008 dychová hudba BUČKOVANKA

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

Poviete si, sú prázdniny, všetky deti
majú voľno a bezstarostne prežívajú čas
oddychu. Niektorí spoluobčania si myslia,
že aj učitelia sú na tom rovnako – keď majú
prázdniny ich žiaci, tak ich majú aj oni. Len
veľmi ťažko sa im vysvetľuje, že učiteľ je
zamestnanec vo verejnej službe, a teda
má tiež iba dovolenku, tak ako každý pra−
cujúci človek v tejto republike.

Lenže tento problém pretrváva roky a
nám sa ho už vlastne ani nechce riešiť.
Veď kto chcel, pochopil. Okrem toho tento
článok nemá mať vysvetľujúci charakter a
ani sa nechcem sťažovať na to, ako nás
časť verejnosti v tomto smere nechápe.
Chcem vás vážení čitatelia poinformovať o
iných veciach.

Počas prázdnin školy sa život v škole
nezastavil. Namiesto detí sa po jej chod−
bách pohybujú upratovačky, ktoré ju mu−
sia vzorne pripraviť na začiatok školské−
ho roka. Aj školníci majú plné ruky prá−
ce, veď musia, pokiaľ sa dá, ponaprávať
škody napáchané našimi malými zveren−
cami na majetku školy a jej zariadení. A
verte, niektorí žiaci sa v tomto smere dosť
dobre snažia.

Okrem týchto základných prázdnino−
vých činností každoročne robíme práce,
ktoré sa nedajú urobiť počas plnej prevádz−
ky. Tento rok opravujeme podlahy v pia−
tich triedach na Hurbanovej ulici. Nevyho−
vujú požiadavkám BOZP, pretože sú opot−
rebované a poškodené. Na dve triedy na
prízemí sme získali finančné prostriedky z
ministerstva financií v hodnote 200 000 Sk.
Ďalšie prostriedky vo výške 300 000 Sk
sme získali z prostriedkov ministerstva škol−
stva vďaka úspešnému projektu, ktorý vy−
pracovala vedúca ŠJ Alena Rojková. Za
tieto peniaze okrem iného /zariadenie do
kuchyne, čipové karty pre stravníkov a pod./
vymeníme podlahovú krytinu v jedálni za
dlažbu. Tu by som chcela pochváliť našich
školníkov, M. Michalca, M. Hučku a nášho

aktivačného pracovníka J. Durca, ktorí po−
stŕhali podlahovú krytinu v celej jedálni, čím
ušetrili 21 000 Sk. Ešte sa chystáme nain−
štalovať na Hurbanovej ulici bezpečnost−
né zariadenie a iné drobné úpravy, ktoré
však zatiaľ považujeme za menšie, ale
dúfam príjemné prekvapenie pre deti i ro−
dičov. Všetky finančné prostriedky /okrem
už spomínaných/ poskytlo škole Mesto Sta−
rá Turá.

Na Komenského ulici sa toto leto nič
zvláštne nekoná. Nie je to preto, že by sme
sa nechceli o túto budovu starať, ale čaká−
me na veľkú rekonštrukciu, na ktorú naše
mesto vypracovalo projekt a všetci dúfa−
me, že sa čoskoro začne realizovať. Tento
však v prvej fáze nezahŕňa pavilón špeci−
álnych učební a práve na tomto tečie stre−
cha tak veľmi, že urobiť novú je naozaj
nevyhnutné. Aj táto finančne náročná opra−
va pôjde z prostriedkov mesta.

Tieto prázdniny nemajú takú dovolenku
ako po iné roky ani učitelia a to nehovorím
o vedení školy. Musíme totiž vypracovať nový
školský program, ktorý je veľmi náročný a
čas na jeho vypracovanie krátky − 2 mesia−
ce prázdnin. To znamená počas dovolenky
študovať materiály a v auguste sa pustiť do
práce na jeho konečnej podobe. Potom
program predložíme na posúdenie školskej
rade a po schválení budeme podľa neho
pracovať v šk. r. 2008/2009.

Vzhľadom k tomu, že nadobudol plat−
nosť aj nový školský zákon a vyhláška, kto−
rá k nemu patrí, musíme inovovať i školské
dokumenty.

Takže vidíte, milí čitatelia! Tohtoročné
leto nie je v škole horúce iba vďaka teplote
vzduchu. Verím však, že všetko zvládne−
me a pripravíme pre deti nášho mesta nový
školský rok tak kvalitne, že budú všetci spo−
kojní.

Želám vám krásne leto.
Anna Chmurová

riaditeľka ZŠ Stará Turá

NOVINKY ZO ZŠ

Pod týmto názvom sa nieslo podujatie,
ktoré sme pripravili k MDD v našej škole.

Na vyzdobenom školskom dvore si
mohli rodičia i deti pozrieť výstavku výtvar−
ných prác, ktoré dotvorili príjemnú atmo−
sféru tohto podujatia.

Nasledovali dve hodiny športových, ale
hlavne zábavných disciplín, ktoré si pre
deti pripravili pani učiteľky. Na viacerých
stanovištiach si vyskúšali svoju zdatnosť,
obratnosť a šikovnosť, za čo dostali slad−
kú odmenu. Po týchto aktivitách prišlo to
najhlavnejšie − MAJÁLES.

Dvor sa zaplnil pestrofarebnou plejá−

dou rôznych masiek. Nechýbali víly, prin−
cezné, indiáni a iné skvelé masky. Víťa−
zom sa stala nádherná slnečnica, ktorá
žiarila po celý čas a nebolo možné si ju
nevšimnúť.

Ale ani na ostatné masky sa nezabu−
dlo. Každý si odniesol v tento krásny sl−
nečný deň nejakú tú sladkosť alebo vecnú
odmenu. No hlavne sme sa všetci rozchá−
dzali domov s radostným pocitom a skve−
lou náladou, pretože sme v škole strávili
jeden z tých príjemnejších dní.

Mgr. Danka Dingová
zást.riaditeľky školy

Deti - •ivé kvety zeme

Pozývame Vás v sobotu 9.8. od 10.00 − 18.00 hod. na Námestí slobody
v Starej Turej na podujatie

REMESLÁ NAŠICH PREDKOV
10.00 − 18.00 Trh remesiel a počas trhu:

14.00 SVADBA v Podolí
16.00 FS MERÍNEK a cimbalová hudba LINTAVA z Kunovíc
17.00 TURANČEK zo Starej Turej

Ponúkame rezbársku školu a množstvo ďalších remesiel, ale predovšetkým prí−
jemnú atmosféru s Vašou aktívnou účasťou.

Všetci ste vítaní!
DK Javorina a Mesto Stará Turá
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Hneď na úvod sa priznám, že
TV Markíza od svojho vzniku nikdy
nepatrila k mojim obľúbeným mé−
diám a vždy som ju pokladala skôr
za bulvár dychtiaci po senzáciách,
nie za televíziu, snažiacu sa o
solídne spravodajstvo a publicis−
tiku. Aj bulvár však má svoje
miesto pod slnkom, pokiaľ nekla−
me a rešpektuje určité hranice.

K veľmi obľúbeným a vďačným
námetom pre novinárov patria už
i tak dosť napäté vzťahy medzi
pacientmi a zdravotníckymi pra−
covníkmi, veď všetko, čo sa zdra−
via týka je už svojou podstatou
spojené so silnými emóciami a to
má bulvár rád. Chcem teraz popí−
sať moju osobnú skúsenosť, ako
vznikala jedna takáto reportáž pod
názvom „Nechcú jej dať barly“ ,
odvysielaná dňa 13.6. 2008 v re−
lácii Dnes. V podaní TV Markíza
išlo o boj ťažko chorej onkologic−
kej pacientky pani E. s neľudský−
mi lekármi /jednou z nich som
mala byť i ja/, ktorí jej nedoprajú
barly za pár sto korún, bez kto−
rých nemôže chodiť. Keď som si
túto reportáž pozrela, napriek hne−
vu a znechuteniu z klamstiev a
prekrútených faktov, zároveň som
musela obdivovať tvorcov, že do
asi dvojminútového príspevku sa
im podarilo vtesnať toľko neprávd.

Takže − pani E. údajne „už
vyše týždňa“ bojovala s lekármi.
Prvá a jediná návšteva spomína−
nej pacientky a jej syna v mojej
ordinácii a následne u rehabili−
tačného lekára bola v pondelok
9.6.2008 v popoludňajších hodi−
nách. Nájazd štábu TV Markíza
do mojej ambulancie sa odohral
hneď na druhý deň okolo 11.h
predpoludním, t.j. do 24 hodín a
príspevok bol odvysielaný dňa
13.6., t.j o 4 dni. Ďalej syn pani
Emílie tvrdil, že som ho poslala
za ortopédom, čo nie je pravda,
poslala som ho za rehabilitačným
lekárom, pán redaktor raz hovo−
ril o ortopédovi, raz o rehabilitač−
nom lekárovi, akoby v tom nevi−
del rozdiel. Problém je v tom, že
touto nepresnosťou TV Markíza
očiernila aj lekára, ktorý s celou
vecou nemal vôbec nič spoloč−
né, pretože zhodou okolností bol
celý týždeň na dovolenke. Nič na
tom nemení fakt, že tento lekár
nebol menovaný. Na našej po−
liklinike v našom mestečku je to−
tiž ortopéd iba jeden, čiže je aj
bez mena identifikovateľný, toto
by pán redaktor asi mal mať na
zreteli a fakty si v budúcnosti rad−
šej overiť.

Mimochodom, celý príspevok
hovoril len o barlách, pani E. však

už barly dávnejšie má a prišla na
nich aj do mojej ambulancie, uká−
zané boli aj v samotnej reportáži
opreté o stenu v byte, pánovi re−
daktorovi však neprekážalo, aby
hneď po tomto zábere povedal,
že pani E. „je stále bez bariel“... v
skutočnosti išlo aj o predpis ná−
ročnejších pomôcok, ani tie však
nikto predpísať neodmietol.

Tu kvôli vysvetleniu podstaty
celej kauzy krátko odbočím: Pri
mnohých liekoch a zdravotníc−
kych pomôckach existujú tzv. pre−
skripčné a indikačné obmedze−
nia. Tie hovoria, ktorý lekár s
akou špecializáciou a na akú di−
agnózu môže príslušný liek či
pomôcku predpísať a ich dodrža−
nie je podmienkou úhrady zdra−
votnou poisťovňou. Väčšina pa−
cientov nemá problém toto po−
chopiť, hoci si iste o tom myslia
svoje podobne ako aj lekár, kto−
rý má často zviazané ruky a musí
zbytočne odosielať pacienta k iné−
mu lekárovi, aj keď by mu vedel
pomôcť sám. /To by však už bola
téma na iný článok./

Táto situácia sa dennodenne
opakuje v každej ambulancii vše−
obecného lekára, ale keď som sa
toto snažila vysvetliť synovi pani
E., začal ihneď vyťahovať mobil,
že on má kamaráta v Markíze a
on ich na mňa pošle, ak mu okam−
žite nenapíšem, čo on žiada.

Priznám sa, že som tieto reči
nebrala vážne a o to väčší šok
som zažila na druhý deň predpo−
ludním, keď mi sestrička uprostred
vybavovania pacientov oznámila,
že za dverami je Markíza a chcú
ísť dnu. Táto návšteva, či skôr pre−
pad, sa odohral bez predchádza−
júceho ohlásenia, bez toho, že by
ma niekto predtým telefonicky či
inak kontaktoval. Odkázala som
preto, že sa chcem najskôr mimo
kamery a mikrofónu rozprávať len
s pánom redaktorom. Keď sestrič−
ka otvorila dvere, dovnútra sa vtla−
čil napriek môjmu nesúhlasu pán
redaktor s mikrofónom a s ním ka−
meraman, na môj protest mi len
odvrkli, že „my sme štáb“.

Pán redaktor sa mi ani nepred−
stavil, /až neskôr som sa dozve−
dela, že išlo o Romana Ruttkaya/,
a rovno mi do tváre strkal mikro−
fón, takže za týchto okolností som
odmietla čokoľvek povedať. Tiež
som mala obavy, že aj v prípade,
že by som sa vyjadrila na kameru
by bolo moje vyjadrenie zostriha−
né tak, ako by sa tvorcom hodilo.
Tento predpoklad sa mi aj potvr−
dil − môj kolega, ktorý bol ochotný
vysvetliť celú vec obšírnejšie i na
kameru, nakoniec v reportáži do−

stal priestor na jednu krátku a
vlastne ničnehovoriacu vetu. Na−
pokon som sa snažila pánovi Rutt−
kayovi vysvetliť, že ako lekár sa v
podstate ani obhájiť pred média−
mi nemôžem, pretože podrobnosti
celej veci, ktoré sú zaznamenané
v zdravotnej dokumentácii, sú
predmetom povinnej mlčanlivosti
a ochrany osobných údajov, zjav−
ne však moje slová nepadli na
úrodnú pôdu.

Pán redaktor uzavrel celý prí−
spevok slovami, že pani už o tom−
to postoji lekára informovala
okrem Ministerstva zdravotníctva
SR aj Úrad pre dohľad nad zdra−
votnou starostlivosťou. Doteraz
čakám, že ma tieto inštitúcie po−
žiadajú o vyjadrenie a o sprístup−
nenie zdravotnej dokumentácie,
zatiaľ ma však ani jedna z nich
nekontaktovala. Očividne teda ne−
konajú tak promptne ako TV Mar−
kíza, ale napadá mi aj druhá mož−
nosť, že to bola len dramatická
bodka, ktorá mala dodať punc
dôveryhodnosti celej reportáže.

Ešte k osobe dotyčného „infor−
mátora“, ktorý údajne má „kama−
ráta v Markíze“ môžem povedať
aspoň toľko, že o jeho poslednej

Keď Vás navštívi Markíza alebo Ako sa „robí“ reportáž
návšteve u mňa v ordinácii dňa
23.6. som zase ja podrobne in−
formovala a požiadala o pomoc
kompetentnú inštitúciu, pretože sa
cítim ohrozená už inak, než len
ohováraním v médiách. Správa−
nie, ktoré predviedol tento pán,
som počas desiatich rokov praxe
ešte nezažila − opakované vyhráž−
ky, že sa ešte budem zodpove−
dať a že som skončila, pričom mi
neustále ostentatívne tykal a hro−
zil zdvihnutým prstom, si môžem
vysvetľovať rôzne.

Viem, že po svete chodia vše−
lijakí ľudia a môže sa ľahko stať,
že niekto s jemne povedané ne−
štandardnou osobnostnou výba−
vou zatúži sa exhibovať v televíz−
nom vysielaní alebo si vybavovať
nejaké osobné účty. Ale je smut−
né i znepokojujúce, ak mu v tom
ochotne pomôže televízia, pýšia−
ca sa najvyššou sledovanosťou
spravodajstva a tešiaca sa vyso−
kej dôveryhodnosti v značnej časti
slovenskej populácie.

A ja teraz musím neustále pre−
mýšľať, čo by asi tak bolo, keby
som ja svoju prácu robila tak, ako
tento pán redaktor.

MUDr. Denisa Mitanová

Nadviažem na predchádzajú−
cu skúsenosť− nie je mojou zďa−
leka prvou a ani jedinou. Každá
slúži ako poučenie, dokonca
niektorá ako výstraha...

V „najčítanejšom“ denníku
Nový čas bola 23.6.2008 zverej−
nená informácia redaktorky Ta−
tiany Fabovej o stave vodných
plôch a možnostiach kúpania.
Informáciu prevzala od nemeno−
vanej televízie a „prekrútila“ ako
sa len dalo: Primátorku nášho
mesta Ing. Annu Halinárovú „pa−
sovala“ na starostku obce Stará
Myjava a slová, ktoré povedala
na adresu Dubníka I pani redak−
torka adresovala nádrži v rekre−
ačnom stredisku Stará Myjava
(cit.: Veľmi obľúbená je vodná
plocha na Starej Myjave. Podľa
starostky Anny Halinárovej ide
o rybník. „Hygiena ho nemonito−
ruje a ľudia sa tu kúpu na vlast−
né riziko,“ povedala starostka.)
Samozrejme, že to bola neprav−
divá, zavádzajúca informácia,
akási „antireklama“ Starej Myja−
vy... A do toho úsmevy niekto−
rých občanov nášho mesta − ako
keby som nevedel, ktorú mám
pravú a ľavú ruku...

S pani redaktorkou som sa
rozprával telefonicky: „Viete, veľa

práce, stane sa...“ Vôbec som
nemal pocit, že mladá redaktor−
ka Nového času pracuje v polo−
strese...

A tak som ju požiadal o zve−
rejnenie opravy, správny text
som jej zaslal elektronickou poš−
tou... Nič sa neudialo, dokonca
ani po mojej urgencii! Novelou
tlačového zákona som sa (za−
tiaľ) „nevyhrážal“...

Žiaľ, je to bežná prax. Aké−
koľvek opravy a ospravedlnenie
neprichádzajú do úvahy, veď
každým ospravedlnením prizná−
vame chybu a stráca kredit re−
dakcia a časopis strácajú svoje
meno, kredit (pokiaľ ho vôbec
majú...) A to je strata čitateľov a
teda priama ekonomická strata...

Zamysleli ste sa, vážení čita−
telia, prečo sú to (možno náho−
dou) práve tieto dve médiá? Ak
áno, určite ste si dali aj odpoveď...
Tá najjednoduchšia musí napad−
núť každého− keby boli čo i len
trocha iné, tak by neboli také
populárne... O skutočnom „príno−
se“ takýchto médií do života bež−
ného občana, o ich vplyve − sys−
tematickom, dennom − na mys−
lenie a konanie divákov a čitate−
ľov radšej pomlčím...

Ján Mikláš

Nie iba Markíza...
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Ad: Jedno zamyslenie,
ako vznikajú dezinformácie

V minulom čísle tohto mesačníka sa okrem nášho príspevku
o začatí divadelného pôsobenia s hrou Oľga objavili dva člán−
ky, ktoré sa tejto činnosti týkajú. Oboch autorov si vážime a
udržiavame s nimi dobré vzťahy. Oba príspevky považujeme
za opodstatnené. Napriek tomu, či práve preto, chcem z pozí−
cie predsedu o. z. SLUHA na ne reagovať.

Jadrom problému je vari pre čitateľov trochu mätúci fakt, že
„Dom kultúry Javorina“ je názvom organizácie nášho mesta a
zároveň názvom budovy. V tomto druhom význame je prav−
dou, že si prenajímame priestory (budovy) DK Javorina, no tie
nepatria príspevkovej organizácii DK Javorina. Je pravdou aj
to, že Technoturu, s ktorým máme podpísanú zmluvu, neplatí−
me nájomné. Poplatky za vodu, energie, upratovanie a najmä
teplo však presahujú spomínanú sumu 3 000 Sk mesačne (podľa
nového splátkového kalendára je to 3 414 Sk). Toľko na objas−
nenie nášho problému.

Vážim si autora prvého článku, ktorý vyjadril principiálny
postoj o postavení kultúry v spoločnosti a jej podporovaní. Tak−
tiež si vážim autorku druhého článku, ktorý priniesol vecné upres−
nenie informácií. Som vďačný za ich podporu, ktorú nášmu
združeniu a divadlu prejavili, taktiež za podporu mesta a Tech−
noturu. Napriek tomu aj v súvislosti s poplatkami za priestory
budovy DK Javorina pociťujeme nedostatok finančných prostried−
kov a nutnosť hľadania východiska z tejto situácie. Aj keď na−
šou ambíciou nikdy nebudú zisky a každý zvyšný peniaz sa
budeme snažiť vložiť do sociálnych projektov, tak ako sme to
robili v minulosti.

Pavol Trúsik, predseda o.z. SLUHA

Reakcia na článok
Nedá mi, aby som nezareagovala na článok z minu−

lého čísla spravodajcu pod názvom Vážení občania
mesta Stará Turá. Autor v ňom opisuje takmer kriminál−
ne praktiky, ktoré sa v našom meste uskutočňovali a
uskutočňujú. Priznám sa, že pána Prachára osobne
nepoznám a ani s ním nebudem polemizovať o „zloči−
noch“, ktoré sa tu podľa neho dejú, no v jednej veci by
som sa predsa len snažila oponovať. Označiť naše nové
námestie za „tzv. námestie“ a tvrdiť, že je tu ľudoprázd−
no, je prinajmenšom zavádzanie. Hovorí sa: sto ľudí −
sto chutí a že nie všetkým sa musí páčiť všetko. Je tiež
celkom možné, že autor príspevku mal svoj vlastný ar−
chitektonický plán, ako vybudovať námestie bez finanč−
ných prostriedkov a bez potreby údržby, ale dovolím si
tvrdiť z vlastného pohľadu a z reakcií návštevníkov i
občanov Starej Turej, že naše námestie je to najkrajšie,
čo tu v meste máme a že patrí k najkrajším námestiam
na Slovensku. Je príkladne udržiavané (čo by sa malo
oceniť a nie vytýkať) a stále zelená tráva, ruže, krásne
dreviny a fontánky – to všetko pôsobí pokojne, čisto, ale
zároveň tu cítiť i život. Neviem si celkom dobre predsta−
viť, ako by si pán Prachár predstavoval premávku na
námestí, ale mne osobne tam vôbec nechýbajú stovky
turistov s fotoaparátmi či manifestačné davy vo dne v
noci. Keď idem doobeda okolo, vidím tam vždy mamič−
ky s kočíkmi, babičky na lavičkách a pódium plné troj−
ročných „hercov a spevákov“. Randiace páriky či večer−
né stretávky teenegerov sa tiež stali pravidelnou súčas−
ťou scenérie námestia. A to si myslím presne spĺňa kri−
térium, ktoré by námestie malo spĺňať. Nechcem niko−
mu upierať jeho názor, Týmto príspevkom som chcela
len predstaviť i druhý pohľad Staroturanov. A nech už p.
Prachár vytýka vedeniam, či už bývalému alebo dnešné−
mu čokoľvek, myslím si, že Námestie slobody, tak ako
vyzerá dnes, môže byť pýchou a dobrou vizitkou obi−
dvoch vedení mesta.                           Věra Tepličková

Dušan Prachár zrejme dostal
miesto stáleho dopisovateľa Starotu−
rianskeho spravodajcu. Už niekoľko
mesiacov dostáva priestor, aby šíril
notorické klamstvá, zavádzal obyva−
teľov fikciami, no najmä ukazoval ne−
návisť a vlastnú zatrpknutosť voči
všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj
tohto mesta.

Jeho zatrpknutosti rozumiem. Pa−
mätám si, ako bojovne vystupoval na
volebných mítingoch iných, sám však
nemal odvahu prísť na ten svoj. Vo
voľbách na primátora získal 46 hla−
sov, zrejme ho nevolila ani vlastná
rodina. Dušan Prachár rád hodnotí
iných, má však problém ukázať, čo
dokázal on. Nebol schopný kúpiť bu−
dovu bývalých potravín na Kujanov−
ci. Viac ako záchrana obchodu ho
pravdepodobne zaujímala vlastná
medializácia v bulvárnych plátkoch.
Občania mesta majú dostatočnú skú−

senosť, aby zhodnotili úroveň služieb,
ktoré ponúka. Kritizovanie je jeho
hobby, vytvárať niečo pozitívne ne−
dokáže. Dušan Prachár sa nám vo
svojich článkoch snaží ukázať, ako
by to robil, keby to vedel.

Klamlivé a ohovárajúce články však
paradoxne nie sú len jeho problémom.
Za obsah periodickej tlače zodpove−
dá vydavateľ, v našom prípade Mesto
Stará Turá. Je za hranicou novinár−
skej etiky uverejňovať články, ktoré
nezmyselne a so zjavne nepravdivý−
mi faktami ohovárajú občanov a pod−
nikateľské subjekty pôsobiace v tom−
to meste. Slušné noviny majú právo
i morálnu povinnosť odmietnuť uve−
rejniť informáciu, o ktorej vedia, že
je nepravdivá, polopravdivá (skres−
lená), špekulatívna, či neúplná. To
sú základné pravidlá novinárskej
etiky, ktoré Mesto Stará Turá zabú−
da rešpektovať.        Peter Škriečka

Prachár je notorický klamár

V Staroturianskom spravodajcovi
počas 15−ich rokov pravidelného vy−
dávania nebol uverejnený ani jeden
článok, ktorým by bola porušená no−
vinárska etika. Za obsah príspevkov
zodpovedá ich autor − to je zrejmé z
tiráže časopisu − a anonymy neuve−
rejňujeme.

V každom periodiku (nechcem me−
novať...) je nemálo klamlivých a oho−
várajúcich článkov, séria článkov Du−
šana Prachára je proti tomu odvar...
To sú „vymoženosti“ demokracie. Na
druhej strane sú zákony (na ochra−
nu osobnosti, ten najnovší − č. 167/
2008 Z.z. o periodickej tlači a agen−
túrnom spravodajstve a mnoho iných
na útok i obranu...).

Na zhromaždení občanov som bol
pánom Prachárom verejne nazvaný

Stanovisko šéfredaktora
cenzorom. Silné slovo, na ktoré by
sa dalo reagovať rôzne − ja som jeho
hodnotu posúdil podľa toho, kto ho
vyslovil a nereagoval som vôbec...

Redakcia neskúma hodnovernosť,
pravdivosť, objektívnosť, to nie je
možné. Novinár nie je ani vyšetrova−
teľ, ani sudca a legislatíva jednodu−
cho neumožňuje niektoré údaje zís−
kať... Navyše to nie je možné ani
časovo, ani kapacitne a mohlo by to
byť aj subjektívne, niekedy doslova
neobjektívne. Známy je zdroj a ten
nesie všetky možné riziká, ktoré mu
z druhej strany hrozia... Neskúma
napr. ani názov vyšeuvedeného člán−
ku: Netrúfam si ani ja komentovať, či
je Dušan Prachár notorický klamár
alebo nie...

Ján Mikláš, šéfredaktor

DH Veselanka koncertovana na našom námestí v rámci Hudobného leta.
Foto L. Grambal
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Dom kultúry Javorina pripravuje

KINO JAVORINA
August 2008

Streda 6. augusta 19.00 hod.
Indiana Jones a kráľovstvo krištálovej lebky

USA dobrodružný film. Univerzálny profesor a muž, ktorý objavil legen−
dárnu Archu, zachránil posvätné Sankarove kamene a našiel Svätý grál
sa vracia, aby pátral po ďalšej slávnej relikvii – záhadnej Krištálovej lebke.
Hrajú: Harrison Ford, Cate Blanchet a iní. Slovenské titulky.
Vstupné: 60 Sk 123 min. MP od 12 rokov

Streda 13. augusta 19.00 hod.
ČIERNA KRV

USA dráma. Drsný príbeh o rodine, viere, moci a rope odohrávajúci sa v
napätých časoch kalifornskej ropnej horúčky. Hrajú: Daniel Day−Lavys,
Paul Dano... Slovenské titulky.
Vstupné: 59 Sk 159 min. MP od 15 rokov

Nedeľa 17. augusta 17.00 hod.
NARNIA: PRINC KASPIAN

Druhá časť mimoriadne úspešnej ságy o tajomnej ríši Narnia. Pred dvomi
rokmi sa uzavrel šatník a brána do ríše Narnia bola ukrytá... Teraz sa
otvára nová cesta... Ale v Narnii zatiaľ uplynulo 1300 rokov... Slovenský
dabing
Vstupné: 59 Sk 149 min. MP od 7 rokov

Streda 20.augusta 19.00 hod.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Česká komédia. Máte pocit, že je vaša rodina praštená? Zoznámte sa s
Hanákovcami. Hrajú: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří Mádl, Ivana Chýl−
ková, Marián Labuda, Ľuboš Kostelný.
Vstupné: 59 Sk 86 min. MP od 12 rokov

Streda 27. augusta 19.00 hod.
NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE

Český thriller. Vzrušujúci súboj s divokým živlom, samozvanými strážcami
zákona i hranicami vlasných možností v novom filme Filipa Renča. Hrajú:
Jiří Langmajer, Filip Blažek, Lucia Siposová, Václav Jiráček...
Vstupné: 59 Sk 92 min. Mládeži prístupný

− 3. augusta 2008 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok
na Morave. Poplatok: 220 Sk

− 23. augusta 2008 autobusový zájazd do ZOO v Bratislave, doprava: 220 Sk
− 13. septembra 2008 autobusový zájazd do Osviečimu pri príležitosti Dňa

obetí holokaustu a rasového násilia. Poplatok za dopravu: 420 Sk
− 26. septembra 2008 autobusový zájazd do Bratislavy − Nová scéna − na

muzikál West Side Story. V réžii Jána Ďurovčíka účinkujú: Róbert Halák,
Miroslava Partlová, Ján Slezák, Katarína Hasprová, Karin Olasová,
Csongor Kassai a ďalší... Poplatok: 700 Sk

DK Javorina pripravuje otvorenie jazykového kurzu − nemčina pre
dospelých začiatočníci i pokročilí. Kurzovné na šk.rok 1 500 Sk. Pri
dostatočnom počte záujemcov sa kurz otvorí od 15. septembra.

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK
Javorina č.tel.: 032/7763366

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

Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás pozýva 4. septembra 2008
o 19.00 hodine do veľkej sály DK Javorina na predstavenie Rado−
šinského naivného divadla:

ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER.ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER.ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER.ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER.ŠTEDRÝ DIVADELNÝ VEČER.
Netradičný autorský večer malých vyznaní o veľkých snoch. Ka−

baretný divadelný večer s RND ponúka v dynamickej javiskovej ko−
láži to najlepšie a najatraktívnejšie z repertoáru divadla. Autor: Sta−
nislav Štepka. Hudba: Ján Melkovič. Réžia: Juraj Nvota. Hrajú: Sta−
nislav Štepka, Soňa Norisová, Maruška Nedomová, Lujza Schrame−
ková, Dominika Kleisová, Lenka Barilíková, Mojmír Caban, Richard
Felix, Csongor Kassai, René Štúr a a ďalší. Vstupné: 200 a 220 Sk.

Dychový orchester Domu kul−
túry Javorina pokračoval vo svojej
činnosti za obdobie január až jún
ako v minulosti. Odohralo sa 21
pohrebov. V apríli bola oslava 63.
výročia oslobodenia nášho mes−
ta. Pietna spomienka sa konala na
rím. kat. cintoríne. Z ďalších akcií
treba spomenúť stavanie mája na
námestí. V máji orchester koncer−
toval na slávnosti Jazdy kráľov v
družobnom meste Kunovice. Po
koncerte vystúpil aj malý dychový
súbor Turanka. Ohlas na vystúpe−
nie týchto dvoch našich súborov
bol veľmi dobrý. Aj radoví poslu−
cháči sa vyjadrovali s veľkým uzna−
ním. Škoda, že neprialo počasie
pre veľký vietor a dážď.

Pri príležitosti konania Staro−
turianskeho jarmoku vystúpil or−
chester v nedeľu 15. júna so zá−
verečným koncertom. Skladby
boli zamerané najmä na ľudové
piesne z blízkeho a ďaľšieho oko−
lia, ale odzneli aj skladby koncert−
ného charakteru. Za úspešnú

reprezentáciu treba poďakovať aj
speváčkam a spevákom.

Z množstva akcií vidíme, že v
priemere sa hralo každý týždeň.
To nie je až tak málo.

V Staroturianskom spravodaj−
covi z minulého mesiaca sme sa
dočítali, že Dychový orchester
Domu kultúry patrí k trom najväč−
ším dychovým orchestrom v Tren−
čianskom kraji. Je to pravda.
Kmeňové zastúpenie hráčov je
stále ešte dobré. Na koncertova−
nie skladieb, ktoré si vyžadujú
plné nástrojové obsadenie je ale
potrebné si vypožičať niektorých
hudobníkov z iných súborov.

Táto prax bola, je a určite bude
aj v budúcnosti. Recipročne zasa
naši muzikanti chodia zaskako−
vať do okolitých kapiel. Vďaka za
organizačné zabezpečenie tejto
činnosti patrí kapelníkovi.

Snáď v budúcnosti sa orches−
ter dostane na úroveň kmeňové−
ho obsadenia ako v minulosti.

Ján Lacho

Z činnosti Dychového orchestra

Ako každý rok v júni i tento
rok sa všetci nadšenci divadla a
cudzích jazykov z našej školy
stretli na „ Shakespearovom dni“.

Oproti minulým ročníkom boli
niektoré zmeny – súťaž prebie−
hala v Dome kultúry a nie v telo−
cvični školy, čo bolo oveľa sláv−
nostnejšie a nevystupovali deti
len v anglickom jazyku, ale aj v
ruskom a nemeckom. Atmosféra
na podujatí bola
úžasná. Naj−
väčší úspech u
detí mali vystú−
penia v ruskom
jazyku, pretože
i mladšie deti im
dobre rozumeli.

Svoje herec−
ké schopnosti
na doskách,
ktoré znamena−
jú svet predvie−
dlo takmer 150
žiakov 1. i 2.
stupňa. Z mno−
hých z nich určite vyrastú nielen
dobrí jazykári, ale i dobrí herci.

Odborná porota pozostávajú−
ca z 3 členiek – bývalých žiačok
našej školy, ktoré tiež pracovali
v dramatickom krúžku − vyhod−
notila tri najlepšie vystúpenia. Na
prvých troch miestach sa umiest−

nili žiaci pod vedením pani uči−
teliek Bajjaniovej a Hollej.

Ale ja si myslím, že víťazmi
boli všetci. Každý z účastníkov
vložil do svojho vystúpenia ma−
ximum.

Dúfam, že na budúci rok sa k
nám pripoja i francúzštinári.Ale
potom už naozaj budeme mu−
sieť zmeniť názov tejto akcie.

Nevedeli by ste nám poradiť?

Ak áno, tak sa nám prosím ozvi−
te na č. tel. 776 36 39.

Na záver mi dovoľte poďako−
vať Nadácii Život za poskytnutie
finančných prostriedkov a Domu
kultúry za poskytnutie priestorov
a pomoc pri organizácii.

Mgr. Anna Haverová, ZŠ

SHAKESPEAROV DEŇ
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Matrièné okienko

Naši jubilanti

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Ondrej Kovačovic č. 165/4, Natália Porubanová č. 165/6, Patrícia
Kováčová č. 136/10, Oliver Glatz č. 385/17, Adriana Durcová č.
165/8, Matheo Verbrugghe č. 220/33, Tamara Kristína Gorejová
č. 165/2
UZATVORILI MANŽELSTVO
Igor Stejskal zo ST a Zdenka Hochelová zo ST
Marián Stančík zo ST a Monika Jurčová z Vaďoviec
Daniel Krajčo zo ST a Elena Hrabinová zo ST
Michal Hornáček zo ST a Ing. Andrea Sedláčková zo ST
ROZLÚČILI SME SA
Peter Arvay č. 1518, Vladimír Vagač č. 2592, Jaroslav Tomaník č.
366/68, Ľubomír Hladík č. 471/88, Anna Vrábliková č. 1668, Ľud−
mila Dúbravčíková č. 2111

V MESIACI AUGUST 2008
70.r. − Emília JEŠKOVÁ, Jaroslav PEŤKO, Mária HERÁKOVÁ,

Anna SCHOLTZOVÁ
75.r. − Miroslav ČECHVALA, Ján PRIBIŠ, Ján KOLLÁR,

Anna HORNÁČKOVÁ, Vladimír SLOVÁK,
Alžbeta MIKASOVÁ, Štefan DLHÝ,
Oľga HRABOVSKÁ−SLÁVIKOVÁ

80.r. − Jana PAVLOVIČOVÁ, Georgi ILIEV IVANOV
81.r. − Ľudovít ČERNÁČEK, Barbora TOMANOVÁ,

Ladislav PRIBIŠ, Mária LÁNYOVÁ
82.r. − Štefan CHVOSTEK, Emília NEMCOVÁ, Milan BUNO,

Michal POPELKA
83.r. − Ján BIELČIK
84.r. − Anna NEMCOVÁ
85.r. − Zuzana ILUŠÁKOVÁ
86.r. − Mária ĎURČOVÁ
87.r. − Michal SLAVKA, Martin VALLO, Martin MATUŠÍK
88.r. − Štefan VOLÁR, Mária MOLNÁROVÁ
89.r. − Mária VALLOVÁ, Katarína OTIEPKOVÁ

Smútočná spomienka
„To, že sa rana zahojí je len klamné zdanie, v srdci nám
bolesť zostala a tiché spomínanie“.
Dňa 8.8.2008 si pripomíname 10. výročie, čo nás navždy
opustila naša milá manželka, mamička

Marcela KNÁPKOVÁ
S láskou spomínajú manžel, deti a ostatná celá rodina

Smútočná spomienka
Dňa 18. septembra 2008 si pripomenieme nedožité 80. na−
rodeniny našej milovanej mamičky a babičky
Oľgy PAVLECHOVEJ
Kto ste ju poznali a mali radi spomínajte s nami.

S láskou, úctou a stálou spomienkou synovia
Janko a Emonko s rodinami

Smútočná spomienka
„Že čas všetko zahojí, to sa iba hovorí. Spomienka v srdci
stále je, stále bolí a na Teba zabudnúť nedovolí.“
Dňa 25.8.2008 uplynie rok, čo nás vo veku nedožitých 48
rokov tragicky opustil
Dušan KADLEC
S láskou na Teba spomíname všetci, čo sme Ťa mali radi.

Deti: Michal, Monika, mama, brat Vladimír s rodinou
a ostatná smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 6.8.2008 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil skvelý
človek
Viliam DRUK
„Čas plynie, ale v našich srdciach zostávaš manželom, ot−
com, dedom, priateľom, hudobníkom.“

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli na
poslednej ceste vyprevadiť drahú manželku, matku a starú
matku
Boženu CHROSTEKOVÚ
Ktorá nás navždy opustila 7.6.2008 vo veku 78 rokov.

Smútiaca rodina

Tento príbeh mi rozprával môj ded-
ko Michal Roháček, keď som mal asi 17
– 18 rokov.

Stalo sa to v roku 1944 počas druhej
deportácii Židov zo Slovenska. Neviem
ako sa dedko s pánom Kramerom zozná-
mil. Michal Roháček sa rozhodol, že ho
ukryje, kým nepominie nebezpečenstvo
deportácií. Táto možnosť bola v pivnici
„Hrubého domu“, vtedy č.187 v Starej
Turej (do asanácie dom stál cez ulicu
oproti Mestskému úradu) , kde starý
otec býval. Bol to jednoposchodový
dom, v ktorom bývalo viac rodín i jed-
notlivcov. Bolo tu teda aj reálne nebez-
pečenstvo vyzradenia. Michal Roháček
bol veriaci človek, kresťan, ktorý svoju
vieru pred Pánom Bohom a aj pred ľuď-
mi dôsledne praktizoval. Bol členom
vnútromisijného spolku Modrý kríž v
rámci Evanjelickej cirkvi. Z tohto
prostredia je známy aj prípad zachráne-
ných židovských detí v sirotinci Chalúp-
ka, ktorý vtedy viedla Marie Rafajová.

Možnosť ukrytia bola v klenbovej

pivnici spomínaného Hrubého domu,
v jej menšej časti pri schodisku vedú-
ceho do pivnice. Túto ale bolo treba za-
murovať. Murársku prácu urobil pán
Jozef Pribiš, ktorý so svojou rodinou
emigroval z Komárna, nakoľko naše
južné územie počas vojny anektovalo
Maďarsko. Môj dedko bol ochotný pri-
jať aj túto rodinu do svojho domu i za
cenu, že núdzovo bude bývať v tzv. let-
nej kuchynke.

Počas tejto murárskej práce vznik-
la nepredvídaná situácia. Do domu pri-
šla kontrola Hlinkovej gardy so žandár-
mi, práve kvôli tomu, či niekto neukrý-
va Židov. Dedko chodil s nimi a pritom
sa v duchu modlil: „Pane, prosím, za-
kry im oči, aby nevideli, čo sa tu deje.“
A to sa aj stalo. Prišli k železným dve-
rám pivnice, jeden z nich ich otvoril a
potom dvere zavrel...

Pán Pribiš prácu dokončil. Prístup
k ukrytému D. Kramerovi bol len cez
okienko na úrovni schodov a to bolo
maskované regálom, v ktorom boli na-

ložené „potrebné“ veci. Ak si dobre pa-
mätám, bol tam podľa dedkovho roz-
právania ukrytý asi tri mesiace.

Po vojne pán Dezider Kramer emi-
groval do Izraela a odtiaľ nám občas po-
slal pohľadnicu k sviatkom. Žiaľ, nena-
šiel som ani jednu z nich, pretože sme
sa viackrát sťahovali.

Vladimír Roháček
vnuk Michala Roháčka

Svedectvo o záchrane života Žida
Dezidera Kramera pomocou

Michala Roháčka v Starej Turej
Bolo to v roku 1944, keď sa ujal Mi-

chal Roháček Žida Dezidera Kramera a
rozhodol sa tajne ho ubytovať vo svo-
jom dome - Stará Turá č. 187. V tomto
dome som bývala so svojimi rodičmi a
pamätám si, hoci som mala len 11 ro-
kov, na útrapy vojnových rokov v pre-
nasledovaní Židov.

Majiteľ domu, Michal Roháček, po-
žiadal môjho otca, aby vo veľkej pivni-
ci vytvoril z výklenku malú miestnosť

postavením múrika, do ktorého meno-
vaného ukryl. Do tejto miestnosti bol
vstup len cez malé pivničné okno, kto-
ré bolo zamaskované dreveným regá-
lom, v ktorom boli uložené staré ku-
chynské nádoby. Majiteľ tam skladoval
aj zemiaky. Mňa ako dieťa požiadal, aby
som tam vošla a nabrala zemiaky. Vošla
som štvornožky do tejto miestnosti a
zbadala som lôžko a pod ním mužské
topánky. Nikoho tam v tom čase nebo-
lo, alebo bol schovaný, no pochopila
som o čo ide. Priznám sa, mala som aj
strach. Zdôverila som sa mojej matke,
čo som videla. Matka mi povedala, aby
som nikomu nehovorila, čo som vide-
la. Vtedy som sa dozvedela, že môj otec
postavil múr na žiadosť Michala Roháč-
ka. Otec vedel, že to robí pre Žida, aby
bol zachránený pred odvlečením, kto-
ré Židov čakalo.

Toto je moje svedectvo o spôsobe
záchrany života. Vďaka patrí dobrému
človeku Michalovi Roháčkovi.

Mária Pribišová, Komárno

Svedectvo o záchrane príslušníka židovského národa Dezidera Kramera
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Toľko ospevované, pričom je člo−
veku niekedy do smiechu a zároveň
aj do plaču.

V našom meste mali v minulosti
najväčšiu cenu čerešne z juhovýchod−
ných svahov Čachtických Karpát.

Pamätníci hovorili, že v minulosti,
ešte v období monarchie sa čerešne
z tohto kraja dodávali do Prešporku,
Budapešti a Viedne. Nedalo sa zistiť,
po čom sa tam predávali.

Viac informácií sa dalo získať z
medzivojnového obdobia, teda z ob−
dobia – Prvej Československej re−
publiky. Pamätníci spomínali, aký
obchodný reťazec bol zaužívaný pri
ich predaji.

Pooberané čerešne v prútenných
košoch s prútennými prikrývkami sa
naložili na sedliacky voz, zapriahli sa
koníky a išlo sa osemnásť kilometrov
na železničnú stanicu do Nového
Mesta nad Váhom. Tam sa gazda aj
s čerešňami – navagoníroval – do
nočného osobného vlaku smerom do
Žiliny alebo do Bratislavy. V skorých
ranných hodinách boli čerešne aj s
gazdom na mieste. V blízkosti stanice
obyčajne čakala teta, ktorej sa hovori−
lo – flárka. Pomohla gazdovi presypať
čerešne do svojich košov, vyplatila do−
hovorenú sumu a odišla ich predávať.
Gazda s prázdnymi košmi a peniazmi
nasadol na spiatočný vlak a z Nového
Mesta išiel domov pešky. Stávalo sa
aj to, že ho doviezol dajaký náhodný
forman. Gazdiná, ktorá sa vrátila ešte
v noci aj s povozom naoberala s po−
mocníkmi toľko čerešien, že večer sa
opäť mohlo ísť s nimi do Nového Mes−
ta. A v akej cene dostal gazda vypla−
tené? Podľa situácie na trhoch s ovo−
cím. Obyčajne to boli dve, maximálne
tri koruny za kilogram.

Iný spôsob odbytu zabezpečovali
– Kostelanci a Vodovčani s koníkmi,
ktoré boli zapriahnuté v sedliackych
vozoch s košinami, vykupovali čereš−
ne vopred zahovorené, na ktoré dali
aj peňažnú zálohu – závdanek. Pred
večerm už odvážené ich nasypali do
košín a pobrali sa šírim svetom. Tra−
sy ich ciest boli obyčajne na Žilinu a
na Moravu na Valašsko.

Gazda dostal vyplatené priamo
pod čerešňou obyčajne dve koruny
za kilogram.

Tento spôsob odbytu bol zaužíva−
ný až do šesťdesiatych rokov minulé−
ho storočia. Nové možnosti zarobiť si
peniaze iným a určite aj ľahším spô−
sobom dali tomuto podnikaniu defini−
tívny koniec.

Zaujímavá je história predaja če−
rešien z obdobia Veľkej hospodárskej
krízy v rokoch 1929 až 1932. Pamät−
níci vraveli, že vtedy sa toto ovocie
priamo pod čerešňami vykupovalo po
sedemnástich halieroch za kilogram.
Bolo umenie ich aj predať, pretože vte−
dy nikto nič nechcel, lebo nikto nemal
peniaze. Dobrý oberač, ktorý naobe−
ral za celý deň sto kilogramov si zaro−
bil na tri kilogramy kryštálového cuk−
ru. Cena cukru vtedy bola päť korún a
osemdeiat halierov za kilogram. Bol
to tvrdý zárobok. V období druhej sve−
tovej vojny došlo k zvýšenému dopy−

tu po čerešniach. Zvýšila sa kúpy−
schopnosť obyvateľstva a bol veľký
záujem o tento artikel aj zo strany bo−
jujúcich armád. Pamätníci spomínali,
že v určitom období bola ich cena až
dvadsať dva korún za kilogram. Za túto
cenu ich vykupovali páleničiari a v ofi−
ciálnych páleniciach sa z nich robil lieh.
Lieh sa údajne používal ako súčasť
paliva pre motorizované zložky armád.
Po vojne bola rozšírená správa, že lieh
z našich malokarpatských čerešienok
sa používal ako zložka do paliva pre
pohon povestných nemeckých rakiet
V−1 a V−2.

Novodobú éru predaja čerešien zo
šesťdesiatych rokov minulého storo−
čia si už pamätám. Naoberané če−
rešne sa večer v krošniach vyniesli
na hreben – Hrachoviských vrchov.
Na druhý deň skoro ráno sme sa vy−
strojili na ranný vlak. V lese odložené
krošne sa zaniesli na stanicu do Hra−
chovišťa a cestovalo sa s nimi do Sta−
rej Turej. Tu sa na trhovisku popre−
dali po dvoch až troch korunách. Keď
sa ich podarilo predať po štyri koruny
za kilogram, to už bol dobrý obchod.
Bolo to obdobie po – mene peňazí − ,
ktorá bola v roku 1953. Ešteže nás
vtedy obecní strážnici nechytali, ne−
pokutovali a neposlalali aj s tovarom
domov. Naopak, vtedy si situácia vy−
žadovala, aby bol trh dobre zásobe−
ný týmto artiklom.

Neskoršie som dostal aj funkciu
prepravcu do Hrachovišťa.

Skoro ráno sa obraté čerešne aj s
predávajúcimi naložili na voz a doviezli
na stanicu do Hrachovišťa. Tu ich pre−
dávajúci naložili do vlaku a cestovali s
nimi na Starú Turú. Ja som sa vrátil
domov, odšíroval koníky a išiel pásť
kravy. Aj takto sa prázdninovalo.

Koncom šesťdesiatych a začiat−
kom sedemdesiatych rokov sa zača−
lo toto ovocie vykupovať aj v zber−
niach. Zo začiatku to bola jedna ko−
runa za kilogram. Vtedy došlo aj k
značnej likvidácii najmä starších dru−
hov čerešňových stromov. Postupne
sa výkupná cena zvyšovala a začiat−
kom osemdesiatych rokov dosiahla až
šesť korún za kilogram. V deväťde−
siatych rokoch sa zvýšila na osem
korún za kilogram.

V osemdesiatych rokoch nastal
skutočne veľký rozmach produkcie
tohto ovocia. V blízkom ovocinárskom
závode sa vysadilo vyše sedem tisíc
čerešňových stromov. Čerešne sa
spracovávali, najmä v konzervárňach
v blízkom aj širšom okolí. Vozili sa
dokonca aj do veľkých konzervární v
Ostrave – Martinove.

A čo posledné roky minulého sto−
ročia a súčasnosť? Priznajme si, že
nastal značný úpadok v tomto odvetví
ovocinárstva. Na plantáži, ktorá bola
pýchou širokého okolia sa postupne
likvidujú čerešňové stromy a miesto
nich sa vysádzajú vlašské orechy.
Vďaka aj za to, že sa takto zveľaďuje
plocha dnes už ekonomicky nevýhod−
ného porastu čerešňových stromov.

Ako sú na tom drobní pestovate−
lia? Oberať toto ovocie z prestárnu−
tých stromov z drevenných rebríkov,

ktoré už dávno mali byť – v starom
železe – je skutočne riskantné. Tie−
to rebríky dosahujú dĺžku až jede−
násť metrov.

Pre koho oberať? Pre ujov, ktorí
sa za celú sezónu objavia na jeden
deň a ponúkajú za obmedzené množ−
stvo čerešien pätnásť dokonca v tom−
to roku „až“ dvadsať korún za kilo−
gram? V skutočnosti je to desať ko−
rún, pretože sa im ich kvalita nepáči.
Chápem ich, že sa snažia svoje rodi−
ny a známych zásobiť týmto tovarom
v požadovanom množstve.

Zo čo vás čerešienky naše kupu−
je zákazník? Na tržnici boli vraj za
štyridsať korún. Mastnejšie sú v ob−
chodoch – približne za sto korún za
kilogram. Bývajú aj drahšie. Kam sa
na vás hrabe južné ovocie – citróny,
pomaranče, banány a ostatné zná−
me a menej známe ovocie.

Kde je racionálna výživa a rôzne
redukčné a prečisťujúce diéty? Všetci
vieme, že ste ovocie bohaté na vita−
míny, minerálne látky, stopové prvky
najmä veľmi prospešný jód, antioxi−
danty a ostatné zdraviu užitočné lát−

Èerešnièky, èerešne
ky. Niekto k nim počíta aj známe ži−
vočíšne bielkoviny bez cholesterolu.
Nemožno zabudnúť ani na chýrnu
čerešňovicu. Samozrejme len a len
pre zdravie.

Niektorí oberači praktizovali pre−
čisťujúcu kúru tak, že sa najedli čere−
šien a zapili ich kyslým mliekom. Po−
tom nebolo radno vychádzať vysoko
na strom a užitočné bolo aj to, keď v
blízkosti rástli kríky a aký taký trávový
porast bez žihľavy.

V minulosti bolo treba čerešne aj
strážiť. Určitá národnostná menšina, ale
aj národnostná väčšina chodili ich obe−
rať len tak za päť prstov. Dorastajúca
mládež odháňala týchto návštevníkov
rôznymi poplašákmi a karbidovými bú−
chačkami. Vtedy to bolo ako na štedrý
deň a Silvestra. Oberačov za päť prs−
tov prinútili k tejto činnosti nelichotivé
sociálne pomery vtedajšej doby.

Keď aj nemožno nikomu nič nyčí−
tať v tomto čerešňovom kolotoči, ur−
čite si zaslúžite čerešienky naše úctu,
pričom je človeku skutočne niekedy
do smiechu a zároveň aj do plaču.

Ján Lacho

Trenčiansky samosprávny kraj, Obvodný úrad Nové Mesto nad Vá−
hom Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
Novom Meste nad Váhom v spolupráci s mestami a obcami podjavorin−
ského regiónu vás pozývajú na oblastné oslavy 64. výročia

SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA

24. augusta 2008 − na vrchu Roh pri Lubine
PROGRAM:

14,00 h PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
pamätník na vrchu Roh

15,00 h KULTÚRNY PROGRAM
parkovisko pod schodami

ÚČINKUJÚ:
− Spevokol KLENOTNICA − Bzince pod Javorinou
− Ľudová hudba TURANČEK ZUŠ Stará Turá
− Hudobná skupina BOROVIENKA z Lančára
− Country skupina DOSTAVNÍK Bánovce nad Bebravou

Spomienka na dni Povstania
Tragédie v našich osadách Hlavina a Nárcie v čase Povstania na jar

roku 1944 sú úprimným dôvodom na spomienky. Mesto Stará Turá a ZO
SZPB Stará Turá pozýva občanov na spomienkové podujatie pri príleži−
tosti 64. výročia SNP, ktoré sa uskutoční v piatok, 22. augusta 2008 od 15.
00 pri pamätníku v osade Nárcie.

Na podujatie bude zabezpečená autobusová doprava s odchodom o
14. 30 od DK Javorina so zastávkou oproti mestskému úradu.         J. M.

Vlastníte zaujímavú fotografiu?
Ak vlastníte zaujímavý dokument z histórie nášho mesta− foto−

grafiu, predmet, dokument a pod., dovoľte toto zreprodukovať do
pripravovanej knihy o našom meste. Ak vám takéto dokumenty
ležia v zásuvke stola, v skrini, na povale, viete o nich iba vy a vaši
blízki. Skutočnú hodnotu získajú iba zverejnením... Uvítame i Vašu
pomoc pri spracovávaní častí histórie nášho mesta. Ohláste sa,
príďte sa poradiť... Inf. na tel. 746 1615, 0905 446984.

Ján Mikláš, MsÚ Stará Turá
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Brigádnické letá
4. časť

Rok 1953. Tohoročná brigáda už nemala charakter fyzickej
práce. Veď v septembri sme mali nastúpiť do maturitného ročníka
pedagogickej školy, teda, potrebovali sme akú−takú prax v práci s
deťmi. Bolo to obdobie začiatkov organizovania pionierskych tá−
borov, do ktorých bolo treba značné množstvo pedagogických
pracovníkov – vedúcich. Celý „manažment“ nášho tábora tvorili
niekoľkí učitelia už s praxou, päť alebo šesť študentiek a dvaja
zdravotníci, študenti lekárskej fakulty.

Autobusová doprava vtedy ešte nebola taká rozšírená ako dnes,
a tak sme v Trenčíne naložili asi 80 detí od 7 do 14 rokov na
rýchlik, ktorý nás mal zaviezť a bez nehody aj zaviezol do cieľa,
do Giraltoviec na východnom Slovensku. Niekoľkohodinové ces−
tovanie s toľkými deťmi vo vlaku si dnes neviem ani predstaviť.
Ale zvládli sme to a chvalabohu nikomu sa nič nestalo. Giraltovce
boli už vtedy okresné mesto, no vyzerali ako veľká dedina. Pred
niektorými domami boli ešte typické dedinské hnojiská, na uli−
ciach sa špacírovali husi a pobehovali sliepky. Poschodová tu
bola len budova školy a okresného výboru. Táto inštitúcia bola
umiestnená v peknej vilke, pravdepodobne skonfiškovanej neja−
kému „triednemu nepriateľovi“.

No škola bola pekná, nová a tu sme mali stráviť tri júlové me−
siace. Učebne boli vybavené posteľami a v každej triede spal
jeden oddiel. My praktikantky sme spávali spolu s deťmi. V mo−
jom oddiele som mala 18 chlapcov vo veku 10−11 rokov z tren−
čianskej školy, nepamätám si už z ktorej, lebo odvtedy škôl v
Trenčíne pribudlo. Dnes sú to pokročilí šesťdesiatnici. Ktovie, či si
občas spomenú, ako sa tam škriabali na moruše, a ako sme ich
potom nemohli „odfarbiť“, čo sa tak doriadili. Ešte šťastie, že sme
netrpeli nedostatkom vody. Stačilo prebehnúť trávnik za školou a
už sme boli v rieke, myslím, že sa volala Topľa. Na horúce júlové
odpoludnia nebolo treba vymýšľať žiadny program. Deti i vedúci
sa vydržali čvachtať vo vode celé hodiny. Rieka bola bezpečná,
voda siahala deťom po pás.

Nepríjemným zážitkom bola akurát jedna búrková noc. Na hr−
menie a blýskanie sa deti pozobúdzali, menšie začali plakať –
báli sa. Otvorenými oknami sa liali prúdy vody rovno do postelí a
veru aj my vedúci sme mali čo robiť, aby sme prekonali nápor
vetra a okná zatvorili.

Naspäť do Trenčína nás viezol opäť vlak, zdá sa mi, že to bol
mimoriadny pioniersky, lebo pred očami aj po toľkých rokoch vidím
železničnú stanicu vo Vranove zaplnenú detvákmi vracajúcimi sa z
rôznych táborov na východe Slovenska. Súčasne sa z vlaku sypali
ďalší rekreanti, ktorí nastupovali do táborov v druhom turnuse. Ešte
som sa doma ani poriadne nevybalila, už ma našiel telegram, že
mám ísť robiť oddielovú vedúcu do ďalšieho tábora, tentoraz do
Piešťan. Nie veľmi sa mi chcelo, mala som detského kriku akurát
dosť, ale Piešťany ma lákali. Bolo to prostredie známeho kúpeľné−
ho mesta, hoci aj tu sme boli ubytovaní v škole. Rekreovali sa tu
deti z Kysúc. Boli to deti skromné, poslušné až bojazlivé, mnohé z
nich sa prvýkrát viezli vlakom a prvýkrát boli v meste.

No jeden problém predsa s nimi bol a ten sa týkal stravy. Čím
náročnejšie maškrty im kuchárky vyvárali, tým viac jedla zostáva−
lo na tanieroch. Čo s nimi? Po týždni, keď sme sa báli, že nám tu
deti schudnú, alebo nedajbože pochorejú, spravili sme medzi deťmi
anketu ohľadom stravovania. A čuduj sa svete, viete, čo im chý−
balo? Zemiaky – bandurky. A tak tety kuchárky museli odložiť
úradne schválený jedálny lístok a začať vymýšľať dobroty zo ze−
miakov. Deti boli spokojné a odovzdávali takmer vylízané taniere.
A nielen prasiatka priberajú od zemiakov, nejaké kilečko som vte−
dy pribrala aj ja. A to bola jediná odmena za leto strávené v
táboroch. Piešťanský turnus sa skončil pár dní pred začiatkom
školského roka. Čakala ma maturita.

Nuž, takto sa brigádovalo v 50. rokoch minulého storočia.
Alžbeta Cibulková

Akadémia vzdelávania pobočka Trenčín
otvára v školskom roku 2008/2009

3−ročné externé maturitné štúdium odbor 6317 6 Obchodná akadémia
Maturitné štúdium = kurz účtovníctva + kurz cudzieho jazyka + kurz
strojopisu + kurz počítačov
ČO PONÚKAME ?
* Získanie maturity v ekonomickom odbore
* Získanie maturity z cudzieho jazyka
* Znalosť účtovníctva na PC v profesionálnom programe OMEGA
* Certifikát firmy KROS pre najlepších študentov
* Znalosti pri formálnej a obsahovej úprave úradných písomností
* Štúdium v mieste bydliska
* Výučba v sobotu dopoludnia
ČO ZÍSKATE VY?
* Lepšie uplatnenie na trhu práce
* Osobný rast
* Po maturite možnosť štúdia na VŚ

PRIHLÁSTE SA ČO NAJSKÔR!

H¾adáme...
CVČ Stará Turá hľadá externého pracovníka/externú pracovníčku – vedú−
ceho záujmového krúžku HIP HOP v školskom roku 2008/09. Podmienky:
vek min. 18 rokov, dobrá znalosť hip hopu, dobrý vzťah a prístup k deťom.
Záujemcovia sa môžu informovať priamo v CVČ alebo na č. tel.
0905612829.

Piaty ročník streetballu a opekačka
Mestský basketbalový klub Stará Turá a Nadácia Život boli usporiada−

teľmi už 5. ročníka streetballového turnaja v sobotu 21.6.2008. Súťažilo sa
v štyroch kategóriách, v ktorých záujemcovia predviedli pekné a dramatic−
ké stretnutia za krásneho slnečného počasia na hokejovom ihrisku na
štadióne.

V hlavnej kategórii si najlepšie viedli Lazari/ A. Malková, T. Malek, M.
Uher, Ľ. Frolo/, pred Poinťákmi a Clubom 3. Súťažilo šesť družstiev.

V druhej kategórii vyhrali Bench Warmers /M. Ďuriš, M. Marušic, M.
Woznica, P.Hudcovič/, pred Langustami a Bublinkami. Súťažilo päť druž−
stiev.

V tretej kategórii boli najlepšie Rozviazané šnúrky /T. Koniarová, E.
Dobošová, L. Dubeňová/, druhé boli Tri sestry a tretie Žabky. Súťažilo 6
družstiev.

V najmladšej kategórii si najlepšie počínali Čipsáčky /T. Sailerová, V.
Féhérová, N. Martišková /pred druhými Príšerami z Marsu a tretie boli
Krpaté. Súťažilo 7 družstiev.

Turnaja sa zúčastnili hráčky a hráči z Bratislavy, Nitry, Myjavy, N. Mes−
ta n. V. a Starej Turej.

V sobotu 28.6.2008 sa definitívne uzatvorila úspešná kapitola basket−
balovej sezóny 2007/08. Na štadióne sa uskutočnila už tradičná grilovač−
ka pre funkcionárov a hráčky. Aby lepšie chutilo súčasťou boli rôzne hry a
súťaže, kde boli účastníčky odmenené sladkosťami a pre najmladšie roč−
níky ich pripravili staršie spoluhráčky. Okrem grilovačky bola tohto roku aj
výborná kotlíková kapustnica. Našťastie aj počasie vydržalo a tak večer sa
účastníci rozchádzali s príjemnými pocitmi, aby sa po mesačnom oddychu
4. augusta znovu pustili do namáhavej tréningovej práce.

MBK Stará Turá týmto ďakuje všetkým funkcionárom, hráčkam, rodi−
čom a priaznivcom za podporu a pomoc pri realizovaní tréningového pro−
cesu a v účasti na majstrovských stretnutiach a turnajoch.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Členovia a sympatizanti SDKÚ−DS pozývajú občanov mesta na

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE
dňa 23. augusta 2008 od 13.00 hod,

ktoré sa bude konať v športovom areáli na štadióne v Starej Turej.
Pozývame Vás zahrať si alebo povzbudiť súťažiace družstvá vo fut−

bale, kolkoch a v tenise.
Na podujatí sa môžete taktiež neformálne stretnúť s poslancami a

funkcionármi SDKÚ−DS.
Podrobnejšie informácie budú zverejnené na plagátoch v informač−

ných tabuliach mesta.
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Hm, čím tak začať ? No asi tým, že v
piatok ráno sme sa pobalili, teplo obliekli a
rodičia sa s nami riadne rozlúčili. Veď uznaj−
te sami, dva dni sú pre niekoho veľmi dlhá

doba odlúčenia od rodiny. Po týchto dlhých
procedúrach sme konečne nasadli na au−
tobus. Hurá, exkurzia do minulosti podpo−
rená Nadáciou Život sa môže začať.

Z autobusu sme vystúpili na konečnej
a peši sme sa vybrali k lesníckej chate,
kde sme si zložili veci. Na predpoludnie
bola naplánovaná turistika na Javorinu.
Počas výstupu na ňu niektorí z nás frfľali,
aká je to hrozná trasa a či tam nemôžu
chodiť autobusy. Ostatní zase obdivovali
krásu našich hôr. Na vrchole sme sa však
jednomyseľne zhodli na tom, že to za tú
námahu stálo a výhľadom na našu i mo−
ravskú stranu sme boli nadšení. Pri zostu−
pe sme sa zastavili pri Dibrovovom pamät−
níku a partizánskom bunkri vo Vetešovom
jarku. Uťahaní, unavení a hladní sme sa
vrátili na našu krásnu chatu. Tá napriek
tomu, že elektrinu a iné vymoženosti mo−
derného života by ste tu hľadali márne, sa
pre nás stala tým najkrajším miestom na
svete. Možno k tomu dopomohol i fakt, že
nás tu čakal náš milovaný školník s per−
fektne rozvoniavajúcim gulášom. Nabrali
sme energiu potrebnú na nasledujúce sú−
ťaže, ktoré pre nás pripravila naša pani
učiteľka. V úlohách sme potrápili nielen
svoje hlavy, ale vyskúšali i svoju rýchlosť a
šikovnosť. Zábava bola v plnom prúde, no
čo sa nestalo? Počasie nás nemilo pre−

kvapilo a spustil sa taký dážď, že nikto
nezostal suchý. To nám však vôbec nepo−
kazilo náladu a v zábave sme po prezle−
čení sa pokračovali na chate. Opekačku

sme museli zrealizovať na
panvici klasického sporáku
na drevo, ale špekačky chu−
tili výborne. Miesto večernej
telky sme sa pozerali do krbu
a vychutnávali si zvuky pras−
kajúceho dreva. Unavení po
ťažkom dni sme, napriek tro−
chu stiesneným podmien−
kam, zaspali. Ráno pekne
vyspinkaní sme si pripravili
raňajky. Po nich sme sa vy−
brali na náučný chodník, kde
sme sa dozvedeli veľa zaují−
mavých informácii. Trasa sa
končila pri pamätníku v
Nárcii. Tu počasie znovu

vystrčilo rožky a mierne nás popohnalo
vpred.

Prišiel čas, kedy nám už neostávalo iné,
len sa poďakovať pani učiteľkám a pánovi
učiteľovi, ktorí to s nami veru nemali ľahké,
za túto úžasnú akciu, kde sme sa niečo

nové naučili, zabavili sa a získali množ−
stvo pekných nezabudnuteľných zážitkov.
Ešte raz ďakujeme !

Účastníci exkurzie

Exkurzia do minulosti na Kamennom mosteOFDMS 2008
Dňa 19. júna 2008 Základná škola v Starej Turej usporiada−

la v mestskom športovom areáli športovú akciu OLYMPIJSKÝ
FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA /ďalej OFDMS/
pod záštitou MŠ SR s heslom olympijských festivalov: RÝCH−
LEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE.

Súťažili dve kategórie detí. Olympijské hviezdičky / žiaci 1. a
2.ročníkov/ a Olympijské nádeje / žiaci 3. a 4. ročníkov/. Spolu
sa zúčastnilo OFDMS 124 chlapcov a dievčat. Súťaž prebieha−
la v príjemnej atmosfére a všetci sa snažili o najlepšie atletické
a gymnastické výkony. Ale nešlo tu iba o športové výkony, ale
taktiež aj o kultúrne a výchovné podujatie.

Najlepší pretekári boli odmenení krásnymi medailami, diplo−
mami a tričkami, ktoré zaslal SOV.

Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej ďakuje všetkým usporiadate−
ľom, ktorí sa pričinili o vynikajúci priebeh tejto náročnej akcie.
Osobitne ďakujeme pracovníčkam školského úradu v MsÚ Stará
Turá, poslankyni MsZ MUDr. Michalcovej, pracovníčkam CVČ
za ich spoluprácu a pomoc. Prvý ročník tohto podujatia nám
ukázal, akou cestou sa máme uberať a dúfame, že o rok nadvia−
žeme na tento ročník, aby naše deti pochopili význam a posol−
stvo olympijských hier.

Mgr. Danka Dingová, ZŠ Stará Turá

Júnové víkendy patrili v Mestskom kol−
kárskom klube (MKK Stará Turá) športo−
vým aktivitám občanov Starej Turej a tur−
naju aktívnych hráčov. Do nultého ročníka
Mestských športových hier sa mohli zapo−
jiť všetci, ktorí zatúžili po pohybe, skúsiť
nový druh športu, alebo si opäť zahrať ob−
ľúbené kolky. Jednoducho, 21. jún bol
dňom, kedy si v disciplíne 10 x 10 hodov
mohli zmerať sily všetci, začiatočníci s ak−
tívnymi hráčmi, ženy s mužmi, dorastenci
so seniormi. Naplnila sa myšlienka, že špor−
tovať môže každý, stačí ak sa zapojí. Víťa−
zom kolkárskej časti Mestských športových
hier sa stal Richard Bunčiak, v kategórii
detí a dorastu získal prvé miesto Tomáš
Dzuro. Celkovo sa do súťaže zapojilo 47
ľudí, klub sa teší záujmu občanov o kolkár−
sky šport, veríme, že ďalší ročník bude
zastúpený ešte vyšším počtom účastníkov.

Ďalší víkend sa niesol v znamení pre−
miérového ročníka turnaja na 100 HZ− Tu−
ran CUP. Nový turnaj hostil hráčov z oko−

litých klubov, trnavskej Modranky aj z Mo−
ravy, skade prišla asi tretina z 38 účastní−
kov. Hodnotené boli tri kategórie, muži,
ženy a dorast. Víťazom spomedzi mužov
sa stal domáci Erik Gordík výkonom 473
zvalených kolov, za rekordom kolkárne
zaostal iba o 3 koly. Druhé miesto patrí
taktiež domácemu Igorovi Stejskalovi so
466 kolmi, tretí bol Bystrík Vadovič zastu−
pujúci ŠK Modranka (461). Kategória žien
patrila najmä hráčkam moravských klubov,
zvíťazila Bohdana Jankových z KK Koměříž
výkonom 434 kolov, druhá bola domáca
Lenka Hochelová so 416 kolmi a tretia
Barbora Divílková (413) zastupujúca TJ
Jiskra Otrokovice. Medzi dorastencami tri−
umfovali domáci hráči, ktorí získali všetky
tri ceny. Prvú priečku obsadil Peter Nemček
so 457 kolmi, druhý bol Tomáš Janso (441)
a tretí Martin Beno (421). Turnaj bol obsa−
dený kvalitne, o čom svedčia aj dobré vý−
kony hráčov.

Zdenka Stejskalová

Mestské športové hry a Turan CUP
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Počas celého šk.r.2007/2008 sme
pripravovali pre naše deti, ale i rodi−
čov, rôzne akcie – športové i pozná−
vacie. O niektorých sme už písali,
však pri takom množstve aktivít nie je
vôbec ľahké na niečo nezabudnúť.

Ale poďme aspoň trošku spomí−
nať....

V jeseni sme zorganizovali tri špor−
tové akcie pre deti i rodičov – dve z
nich na šk.dvore a jedna v interiéri
MŠ. Cieľom týchto aktivít bolo vytvo−
riť príjemné prostredie, mať radosť zo
spoločnej činnosti.

Vydarenou akciou sa ukázala i
„šarkaniáda“ nad Salašom. Počasie
nám prialo a šarkany lietali poriadne
vysoko.

V tomto období navštívil deti špič−
kový horolezec Dodo Kopold. Deti
„žili“ Dodove príbehy veľmi dlho, po−
znali ich do detailov, maľovali úžas−
né práce.

Výrobky z ovocia a zeleniny vyro−
bené ako v MŠ, tak i doma s rodičmi,
ozdobovali v škôlke všetky chodby.
Vtedy sme navštívili i sušiareň ovo−
cia v Miškech dedinke. Nechýbali ani
turist.−branné vychádzky na Dubník
a do blízkeho okolia.

Veselé rybičky – to bol názov pro−
jektu, ktorý sa vydaril. Rybičky plávali
v Myjave na plavárni a učili sa nebáť
vody a mať z nej príjemný pocit. To,
že úloha bola splnená, sme videli na
hrdých tvárach detí, keď preberali z
rúk najhlavnejšieho plavčíka diplom.

Zima bola síce slabá, zato chorôb
bolo dosť. Preto sme museli presunúť
„vianočné besiedky“ na január. V tom
období sa predškoláci chystajú na zá−
pis do ZŠ, a tak sme sa na besiedke
venovali i vyučovacej činnosti.

S krátkym tanečným programom
i výstavkou výtvarných prác sa deti
prezentovali na vianočnom koncerte
Nadácie život, ale i programe ZŠ ku
„Dňu matiek“.

 Neskôr sme sa zamerali na „Fili−
pove dobrodružstvá s ujom Stanom“.
Celý týždeň ujo Stano oboznamoval
deti so zdravou výživou, ale upozorňo−
val i na to, čo môže škodiť, samozrej−
me s pomocou bábky Filipa a gitary.

Venovali sme sa však i zúbkom.
Besedy so Soňou Bublavou z „cen−
tra zubnej prevencie“ , divadlo, vý−
tvarné práce, bábky – to všetko deti

prežili a vyrobili ich šikovné ruky.
Medzi nás, do MŠ, prišla

p.dr.Kocúriková. Oboznamovala rodi−
čov s logopedickými problémami detí,
upozornila na dôležitosť čistej reči nie−
kedy neposlušných jazýčkov.

Prichystali sme deťom „fašiango−
vý karneval“ v priestoroch jedálne
SZšE. P.učiteľky sa premenili na Sne−
hulienku a siedmich trpaslíkov, deti
zase na iné rozprávkové postavičky,
ale i zvieratká či bojovníkov. Snehu−
lienka Darinka mala pre deti pripra−
vené rôzne tanečné úlohy, ale i ukry−
tý poklad.

Nezabudli sme ani na hudbu.
P.uč. Borovská Andrea zo ZUŠ nás
sprevádzala počas besiedok na kla−

víri, a v tomto čase sa venuje i deťom
zo stredných skupín v MŠ. Viackrát
prišla medzi nás i p.uč. Čičová Mir−
ka. Predviedla deťom saxofón, zahra−
la hudobnú rozprávku „o zlomenej
klapke“. Deti spoznali nové
hud.dychové nástroje, napr.: priečnu
flautu, klarinet...Tancom sa v MŠ ve−
nuje p.uč.Petrovičová Ivana. Úžasný
výchovný koncert p.uč. zorganizovali
takisto v spolupráci so ZUŠ. Ďakuje−
me účinkujúcemu uč.zboru ZUŠ za
veľmi vydarenú akciu.

Ďalšia hudobno−recitačná akcia
prebehla pod názvom „Hľadáme ta−
lenty“. Asi 30 detí ukázalo svoj talent
na pódiu v ZUŠ. Možno trošku neis−
toty im pomáhal prekonať guľatý
„Pampúšik“ so zvieratkami.

„Poznaj svoj rodný kraj“ – to bol
názov projektu v spolupráci s Nadá−
ciou Život. Deti sa mohli ísť pozrieť
do pamätnej izby Ľ.R.Podjavorinskej
v Bzinciach, zároveň sme navštívili
pamätné miesto tejto spisovateľky na
cintoríne. Naučili sa pásmo básní a
tanca s tvorby pani Ľudmily, s ktorým
vystúpili na MsÚ Stará Turá pri príle−
žitosti „Dňa učiteľov“, pre deti z dru−
hej MŠ i v programe ku „Dňu matiek“.

Od septembra 2007 majú deti
dvakrát v týždni i hodinu anglického
jazyka. Hravou formou, i s hudbou
spoznávajú neznámy jazyk, a že ve−
dia toho naozaj dosť, predviedli na
„otvorenej hodine AJ“.

Navštívili sme i mestskú knižnicu,
a veru mnohé deti tam boli po pr−
výkrát. Napriek dobe PC, DVD a pod.,
nezabúdajme na knihy. Deti sa do−

zvedeli od tetušiek veľa zaujímavého
o založení knižnice, spisovateľke Kris−
tíne Royovej, opatrne prezerali det−
ské knihy.

V tomto šk.r. sme sa zapojili i do
výtvarných súťaží s medzinárodnou
účasťou „Dúhový kolotoč, Žitnoostrov−
ské pastelky“, a výtvarnej súťaže „Svet
okolo nás“.

Pekná teplá jar nás vytiahla opäť
do prírody. Na výlet na farmu v Pod−
kylave deti určite nezabudnú. Nád−
herné prostredie, kone, býky, jazda
na koni, výborné pagáčiky – to všet−
ko nás tam čakalo. Hlboké zážitky deti
vyjadrili vo výtvarných prácach, ktoré
sme s radosťou na farmu poslali.

Navštívili sme i múzeum v Lubi−
ne, a za vydareného počasia sme po−
kračovali turistikou na ROH. Pripome−
nuli sme deťom význam boja za našu
slobodu, spomenuli na padlých parti−
zánov.

Vybrali sme sa i na „Rybníčky –
časť Dubník“. Tam nás privítal ujo
Pepo Toman. Zažili sme s ním kŕme−
nie rýb, videli celý areál. Deti plnili i
rôzne vodníkove športovo−poznáva−
cie úlohy.

1.mája ste mohli predškolákov vi−
dieť s krátkym kultúrnym programom
na námestí Slobody. V tomto mesia−
ci prebehol i výlet s rodičmi do ZOO
v Bratislave.

Dvakrát v tomto roku k nám zaví−
talo divadlo. Verte mi, vôbec nie je
ľahké zaujať asi 100 detí, im sa to
však podarilo pomocou prepracova−
ných rekvizít a presvedčivým herec−
kým prejavom.
Úspech u detí
mal i hud.umelec
s programom
„Očová, Očová“,
ktorý predviedol
deťom veľmi ne−
tradičné hud. ná−
stroje, napr.: rúru
z vysavača a i..

Opäť sme pri−
vítali v MŠ rodi−
čov na besied−
kach „pre ma−
mičky“. Besiedky
boli nielen u
predškolákov, i
maličkí ukázali,
čo už vedia.

Opekačka v
Drgoňovej doline v spolupráci s „Ha−
sičmi“ sa podarila na jednotku. Poča−
sie nám prialo, veď bol „Deň detí“.
Deti si mohli prakticky preveriť hasič−
ské auto, vyjašiť sa pod striekajúcou
vodou, vyskúšať svoje sily pri „hase−
ní“. A kedže to bola opekačka, špe−
kačky sme piekli a jedli do večera.
Ďakujeme všetkým zúčastneným ha−
sišom z Myjavy, NMnV a hlavne Dr−
goňovej doliny.

Zaujímavé akcie pre nás pripravi−
la Polícia v zast. p. Juhásika a kole−
gov, Mestská polícia v zast. p. Mo−
ravčíka, aj Vojenská polícia. Deti si
vyskúšali vesty, čiapky, dokonca aj
putá, obušky. Niektorí sa povozili i v
policajnom aute, a vôbec sa nezľakli,
keď sa zapla siréna. Peter Juhásik s

kolegami deti aj previezli v policajných
autách, rozprávali zaujímavé zážitky.
Mali ste deti vidieť – hltali ich očami a
nechceli sa rozlúčiť. Chlapci, ďakuje−
me.

V spolupráci s Centrom voľného
času sme sa zúčastnili akcie „Pohyb−
moje hobby“, kde sa šikovní škôlkári
nebáli predviesť na javisku na námestí
Slobody.

Nezabudli sme pozrieť zvieratká
v priestoroch CVČ, o ktoré sa stará
teta Janka. Ďakujeme Vierke a Jan−
ke aj za pozvanie na perfektnú akciu
ku „Dňu Zeme“. Úlohy, ktoré deti pl−
nili, boli nielen športové, ale i veľmi
poučné. Šikovné dievčatá z CVČ uro−
bili pre deti mikulášsky program, ale
nielen to. Veselý „karneval“ v exte−
riéri MŠ spojený s plnením super úloh
i s rodičmi, mal veľký úspech.

Od 16.−20.6. sme v Škole prírody.
To, že je to veľká skúška pre našich
predškolákov, netreba ani písať. Pri−
pravili sme však pre nich program plný
rozprávok, hier, športu. Krásne
prostredie Zlatníckej doliny v Skalici
a veselý program určite deťom po−
môžu prekonať chvíle bez rodičov.

Tablá s fotkami, ktoré ste mohli
vidieť počas celého šk.r. v Slovenskej
sporiteľni, cukrárni, či drogérii, infor−
movali len o niektorých aktivitách na−
šich MŠ. Je ich veľmi veľa, snažíme
sa pre deti vytvoriť každý deň v MŠ s
peknou spomienkou.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli
ako mohli, a pomohli nám s realizá−
ciou spomínaných aktivít, pretože bez

finančnej, ale i inej pomoci, by sa nám
to nepodarilo.

Poďakovanie patrí i rodičom na−
šich predškolákov za úžasnú spolu−
prácu.

Do konca šk.roka nás čaká práve
ešte „rozlúčka s predškolákmi“ na
Mestskom úrade v spolupráci so zá−
stupcami nášho mesta. Deti, ktoré
odchádzajú do ďaľšej etapy života –
základnej školy, dostanú pekné dar−
čeky, a dúfam, že im zostanú príjem−
né spomienky na svoju Materskú ško−
lu. Nám, vašim triednym učiteľkám,
bude za vami veľmi smutno, držíme
však palce, aby ste prekročili prah ZŠ
tou správnou nohou, a boli stále takí
šikovní a múdri.

Za MŠ Sylvia Záhorová

ŠKÔLKÁRI SA VÔBEC NENUDIA...

Múzeum Lubina

Na farme v Podkylave
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PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV A KLUBOV
pre deti, mládež a verejnosť v školskom roku 2008/09

CVČ Stará Turá vám ponúka v školskom roku 2008/09 tieto záujmové
krúžky:
− Chovateľský krúžok (pre deti ZŠ)
− Ekologický krúžok (pre deti ZŠ)
− Lesní prieskumníci (pre deti ZŠ so záujmom o ochranu lesa)
− Tvorivá dielňa (pre deti ZŠ s výtvarným záujmom))
− Zábavná gitara (pre deti ZŠ od 4. roč. a stredoškolákov)
− Scrabble (pre deti ZŠ)
− Spoločenské hry (Dostihy, Osadníci, karty,...)
− Staroturianské očko −novinársky krúžok (pre deti ZŠ)
− Hráme sa so slovenčinou (doučovanie slovenského jazyka zábavnou

formou pre I. stupeň ZŠ)
− Počítačový krúžok (pre II. stupeň ZŠ)
− Internetový krúžok (pre deti ZŠ)
− Majster Wordu (pre II. stupeň ZŠ)
− Kolkársky krúžok (pre II. stupeň ZŠ)
− Break dance – prípravka (pre I. stupeň ZŠ) i pokročilí (pre deti ZŠ +

stredoškolákov )
− Zápasnícky krúžok (mládež od 16 rokov)
− Hip−hop (pre deti ZŠ)
− Tanečný aerobic (pre záujemcov od II. stupňa ZŠ)
− Stepaerobic + posilňovacie cvičenia (pre záujemcov od II. stupňa ZŠ)
− Aerobicmix + posilňovacie cvičenia (pre záujemcov od II. stupňa ZŠ)
− Kalanetika (pre záujemcov od II. stupňa )
− Pilates (pre začiatočníkov i pokročilých od II. stupňa ZŠ)
− Gymnastika ( pre deti ZŠ)
− Tanečný krúžok (rôzne štýly tancov pre I. stupeň ZŠ)
− Orientálne tance (pre záujemkyne od II. stupňa ZŠ)
− Malé brušné tanečníčky (pre dievčatká od 7 rokov)
− Muzikál (pohybovo−dramatické zameranie pre mládež od II. stupňa ZŠ)
− Balet (baletná prípravka pre malé deti od 1. roč. ZŠ)
− Žabky (pohybová a tanečná prípravka pre predškolákov)
− Žabiaci (gymnastika a pohybové hry pre predškolákov)
− Čarovanie s farbičkami (výtvarné techniky pre predškolákov)

Prihlášku do krúžkov získate v CVČ už od 25. 8. 2008. Kapacita niekto−
rých krúžkov je obmedzená, preto sa v prípade záujmu poponáhľajte.

Ako novinku v tomto školskom roku ponúkame možnosť navštevovať
i tzv. nízkoprahové kluby. Výhodou klubov je, že členovia
− sa nemusia organizovať (členovia klub navštevujú vtedy,

keď majú čas a chuť)
− nemusia platiť (vstup do klubov je bezplatný)

A pre aké cieľové skupiny budú kluby určené?
− klub Cévéčko – je určený pre deti a mládež 10 – 16 rokov s voľným

programom: stretnutia s vrstovníkmi, PC, stolný futbal, elektronické
šípky, stolové hry, časopisy .

− klub Klbko – je určený pre handicapovanú mládež s pohybovo−dramatic−
kým zameraním

− klub Škriatkovia − zameraný na zábavné zoznamovanie malých čitateľov
s knihami rôznych žánrov s využitím pohybovo−dramatickej výchovy.
Vhodné pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ)

− Babyclub – je určený pre mamičky na materskej dovolenke so svojimi
deťmi do 3 rokov

− Stolnofutbalový klub – je určený pre deti ZŠ a stredoškolákov s možnos−
ťou vytvorenia ligy podľa vekových kategórií.

Kluby budú otvorené na základe záujmu oslovených skupín, preto keď máte
záujem o hore uvedené aktivity, informujte sa čo najskôr. Prispejete tak k čo
najrýchlejšiemu otvoreniu klubu.              Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

A konèíme...
V predošlých 2 číslach Staroturianského spravodajcu sme

uverejnili 8 otázok zo súťaže Hľadajte miesto, ktorú vyhlásilo
CVČ pre rodiny s deťmi ku Dňu Zeme. Pokiaľ Vás naša súťaž
zaujala a chcete v nej pokračovať i v 3. záverečnej časti , tu sú
posledné 3 hádanky. Vaše odpovede s menom a telef. číslom
môžete do 10. augusta vhodiť do schránky na budove CVČ. Zo
zúčastnených (so správnymi odpoveďami) bude vylosovaný 1
výherca, ktorý dostane peknú cenu.

ÚLOHA Č. 9.
* Hľadajte miesto, ktoré neleží priamo v strede mesta.
* Je to poschodová budova.
* Chodí sem veľmi málo ľudí. Nemajú toto miesto radi.
* I keď sa sem väčšina ľudí za celý život ani raz nepozrie, v

budove na vás čakajú zamestnanci vo dne v noci a môžete
sem vstúpiť v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu.

* Zamestnanci tu pracujú v špeciálnych odevoch a jednou z
ich úloh je počúvať vás.

* Symbolom tohto miesta je poriadok.
Napíšte, o aké miesto sa jedná.
ÚLOHA Č. 10
* Hľadajte miesto, ktoré by mohlo byť ozdobou Starej Turej,

no nie je.
* Je to veľmi staré miesto a presný dátum vzniku sa nevie.
* Najskôr sa tam mohli obyvatelia Starej Turej stretnúť so

zbraňami, potom s peniazmi, neskôr s chorými a neskôr do−
konca s vlnou.

* Každý deň na túto budovu uprie zrak niekoľko stoviek detí.
* Toto miesto má niekoľko názvov a symbolom jedného z

nich je králik.
Napíšte, o aké miesto sa jedná.
ÚLOHA Č. 11
Pod akým dvojslovným názvom poznajú občania Starej Turej

túto budovu?

Pomôcka:
Z jednej strany vzdelanie, z druhej aut vrčanie,
z tretej strany živý býva a zo štvrtej mŕtvy sníva.

LETO 2008 V CVÈ
Už od 30. 6. ponúkalo cévečko malým i veľkým rôzne druhy

prázdninových aktivít. Turnaje, súťaže, divadlo, internet, výlety,
plávanie ale i napr. letná škola break dance sú len malým vý−
počtom toho, s čím sa mohli v CVČ deti a mládež stretnúť.
Denne sa tu vystriedali desiatky účastníkov – chlapcov i dievčat
od 6 do 18 rokov.

Dvere sme otvorili i starším. Dievčatá a ženy sa mohli (a
stále môžu) realizovať na hodinách letného aerobicu a do céveč−
ka sa po rokoch vrátilo i zápasenie.

Že ste sa do CVČ ešte nemali možnosť dostať?
Môžete to napraviť už 28.8.2008, kedy sa v centre od 8.00 –

16.30 hod uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Príďte si
pozrieť priestory, získať informácie o činnosti alebo sa priamo
prihlásiť do krúžkov, ktorých vašim deťom ponúkame 30.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

 Predám laserovú čiernobielu tlačiareň zn. XEROX PHASER 3110. Pôvodná cena
3 900 Sk, teraz 500 Sk. Info.: 0918 022 940
 Predám 2 ks rozely pestrej − samičky, mláďatá − máj 2008. Tel. 0905 446984

INZERCIA
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Prvú júlovú sobotu sa v Drgoňovej Doline uskutočnil
5. ročník súťaže v hasičskom športe o „Putovný pohár
primátora Starej Turej“, ktorú zorganizoval Dobrovoľný
hasičský zbor Drgoňova Dolina. Táto súťaž sa zároveň
ako i minulý rok započítavala i do „Hasičskej ligy“. Poča−
sie bolo tento rok vrtkavé, keď pred zahájením trochu
zapršalo a fúkal pomerne silný vietor, ale i tak sa prítom−
ným divákom predstavilo rekordných 22 mužských a 8
ženských družstiev, ktoré absolvovali dva pokusy v dis−
ciplíne požiarny útok. Do výsledkovej listiny sa každému
z nich započítal lepší čas. Po nástupe družstiev a zahá−
jení primátorkou mesta Stará Turá Ing. Annou Halináro−
vou sa mohla začať samotná súťaž.

Prvé pokusy predviedli družstvá v ženskej kategórii a
po prvom kole boli na čele hasičky z Dežeríc pred domá−
cimi a Novou Bošácou. V druhom kole si ani jedno z
týchto družstiev čas nezlepšilo naopak, výrazne si svoje
časy zlepšili Senica a najmä Kúty, ktoré napokon zvíťa−
zili časom 20,41s. Na celkové druhé miesto klesli Deže−
rice a na tretie miesto sa prepracovala Senica, keď od−
sunula na štvrtú priečku domáce hasičky. Zvyšné druž−
stvá už mali výraznejší odstup. V mužskej kategórii sa
zišlo 22 družstiev a zvýšila sa aj kvalita časov. Zatiaľ čo
v predchádzajúcom ročníku stačil čas pod 18 s na tretie
miesto, tento rok tento čas stačil len na šieste miesto.
Zhodou okolností tretie miesto v minulom ročníku a šies−
te v poslednom obsadil Rudník. Medzi prvými sa posta−
vilo na štart družstvo Drgoňovej Doliny 1 a dosiahlo dovte−
dy najlepší čas 16,48 s, avšak vzápätí ich na priebežne
druhé miesto odsunuli hasiči z Poriadia časom 16,04 s.
Tento čas sa napokon ukázal ako najrýchlejší v celej
súťaži. Po prvom kole boli na tretej priečke Kúty, za nimi
nasledovali s minimálnymi rozdielmi Senica, Rudnik a
Hrnčiarovce nad Parnou. V druhom kole si síce ani Po−
riadie ani Drgoňova Dolina 1 svoje časy nezlepšili, ale
udržali si prvú resp. druhú priečku. A tak zostala zacho−
vaná tradícia, že zatiaľ neexistuje v mužskej kategórii
družstvo, ktoré by získalo putovný pohár dvakrát. Na tre−
tie miesto sa zásluhou zlepšeného výkonu v druhom kole
prepracovali hasiči zo Senice, štvrté skončili Kúty a na
piatom mieste Babulicov Vrch.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na
organizácii tohto vydareného podujatia – členom DHZ Dr−
goňova Dolina a sponzorom. Veríme, že súťažné družstvá
i diváci strávili v Drgoňovej Doline príjemné sobotné popo−
ludnie a prídu súťažiť a povzbudzovať i na budúci rok.

Rekordná účasť na súťaži!

I.Durec, DHZ Drgoňova Dolina

štartové DHZ požiarny požiarny nalepší CELKOVÉ
číslo útok č. 1 útok č. 2 čas PORADIE

6 Poriadie 16,04 17,21 16,04 1
3 Drgoňova 16,48 21,47 16,48 2
18 Senica 17,89 16,69 16,69 3

6 Kúty 26,24 20,41 20,41 1
3 Dežerice 21,15 23,57 21,15 2
7 Senica 25,28 21,57 21,57 3

V Ý S L E D K O V Á     L I S T I N A
Pohárovej  súťaže  v  Drgoňovej  Doline

v kategórii muži

v kategórii ženy

o pohár primátorky mesta Stará Turá

foto: J. Martinus

foto: J. Martinus

foto: J. Martinus
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Rozpis majstrovských zápasov
„jeseò“ 2008/2009

STARŠÍ ŽIACI
Kolo Dátum Deň Zápas Čas D,V

1. 17.8 NE Tr.Stankovce − Stará Turá 17:00 V
2. 24.8. NE Stará Turá – Domaniža 12:30 D
3. 31.8. NE Horné Srnie − Stará Turá 17:00 V
4. 6.9. SO Stará Turá – Ladce 16:00 D
5. 14.9. NE Voľno 16:00 V
6. 21.9. NE Plevník – Stará Turá 15:30 V
7. 27.9. SO Stará Turá − Kanianka 15:30 D
8. 5.10. NE Stupné – Stará Turá 10:30 V
9. 11.10. SO Stará Turá − Nové Mesto “B“ 14:30 D

10. 19.10. NE Bošany − Stará Turá 14:00 V
11. 25.10. SO Stará Turá – Nováky 14:00 D
12. 2.11. NE Ilava − Stará Turá 13:30 V
13. 8.11. SO Stará Turá − Tr. Jastrabie 13:30 D

DORAST
1. 3.8. NE Horné Srnie − Stará Turá 14:30 V
2. 9.8. SO Stará Turá − Chynorany 14:30 D
3. 17.8. NE Nitr. Pravno − Stará Turá 14:30 V
4. 24.8. NE Stará Turá − Beluša 14:30 D
5. 31.8. NE Kanianka − Stará Turá 14:30 V
6. 6.9. SO Stará Turá − Ladce 13:30 D
7. 14.9. SO Zem. Kostoľany−Stará Turá 13:30 V
8. 21.9. NE Drietoma − Stará Turá 13:00 V
9. 27.9. SO Stará Turá − Dubodiel 13:00 D

10. 5.10. NE Nová Dubnica − Stará Turá 12:00 V
11. 11.10. SO Stará Turá – Plevník 12:00 D
12. 19.10. NE Horné Ozorovce−Stará Turá 14:00 V
13. 25.10. SO Stará Turá – Nitr. Rudno 11:30 D
14. 2.11. NE Streženice − Stará Turá 11:00 V
15. 8.11. SO Stará Turá − Košeca 11:00 D

A MUŽSTVO
1. 3.8. NE Stará Turá − Podolie 17:00 D
2. 10.8. NE Veľké Bielice−Stará Turá 11:00 V
3. 17.8. NE Stará Turá − Handlová 17:00 D
4. 24.8. NE Prečín − Stará Turá 17:00 V
5. 31.8. NE Stará Turá − Ladce 17:00 D
6. 7.9. NE Kamenec − Stará Turá 16:00 V
7. 14.9. NE Stará Turá – Visolaje 16:00 D
8. 21.9. NE Stará Turá − Jastrabie 15:30 D
9. 28.9. SO Nováky − Stará Turá 15:30 V

10. 5.10. NE Stará Turá – Nová Ves 14:30 D
11. 12.10. NE Nitr.Pravno − Stará Turá 14:30 V
12. 19.10. NE St.Turá − Dolná Poruba 14:00 D
13. 26.10. NE Šimonovany – St. Turá 14.00 V
14. 2.11. NE St.Turá−Zem. Kostoľany 13:30 D
15. 9.11. NE Veľké Uherce − St. Turá 13:30 V

MFK sa po desiatich rokoch vracia
do súťaží ZsFZ so sídlom v Nitre. Naši
futbalisti v poslednom ročníku 2007/
2008 svoj posledný zápas na domácej
pôde 22.6.2008 proti mužstvu Dolnej
Poruby nezvládli a prehrali vysoko 1:5
i z dôvodu, že nastúpili v nekompletnej
zostave bez vykartičkovaných opôr (Ar−
becik, Magula). Týmto víťazstvom sa
Dolná Poruba dostala na čelo tabuľky
a tým mala zaručený postup do 5. ligy
sever ZsFZ. Našim stačila v tomto stret−
nutí prvenstvo i remíza. Častokrát sa
stávalo, že i šťastie sa odklonilo od na−
šich futbalistov. Tento raz sa však pri−
klonilo k nim, a z 2.miesta postúpili tiež
do 5. ligy. Stalo sa to vďaka tomu, že
Kočovce dobrovoľne odhlásili ich muž−
stvo z 5. ligy, o čom sa rozprávalo už
niekoľko dní pred ukončením tohto roč−
níka. A tak k dorastu a starším žiakom,
ktorí hrajú v rámci pôsobnosti ZsFZ,
pribudli i naši muži. Súťaž bude veľmi
náročná, pretože v nej hrá niekoľko
rokov veľa stabilizovaných mužstiev z
oblastí Prievidza, Považská Bystrica,
Trenčín. Súperi, ktorí po dlhých pôst−
nych rokoch prídu hrať na štadión MFK
Stará Turá, ho nájdu v novom preve−
dení, hlavne renovované šatne, sociál−
ne zariadenia, kabíny pre hráčov a roz−
hodcov.

Veríme, že naši futbalisti sa nezľak−
nú súperov a svojimi výkonmi pritiah−
nu ďalších svojich priaznivcov, z kto−
rých si mnohí pamätajú časy, kedy ich
predchodcovia hrávali i majstrovstvo
kraja, súčasnú 3. ligu, a to napríklad
so súpermi ako Nové Mesto n/V, Myja−
va, Nemšová, Komárno, Hurbanovo
Vráble, Vrbové atď.

Prezident MFK Ing. Miroslav Valen−
čík nám k postupu povedal:

„V minulom ročníku 2007/2008 sa o
postup MFK zaslúžili nasledovní hráči:
Arbecík Vladislav – kapitán, Viskup
Peter, Oravec Michal a Krč Miroslav –
brankári a hráči v poli: Mocko Ján,
Antálek Matej, Štefík Marek, Kubáň
Miloš, Durec Filip, Tóth Vladimír, Ne−
mec Pavol, Maroň Ľuboš, Mikláš Ta−

deáš, Peterka Ondrej, Beňo Martin,
Hornáček Tomáš, Jaroš Jakub, Bohuš
Juraj, Gyoreg Juraj Borcha Juraj, Ab−
rahám Andrej, Magula Peter, Horniak
Milan, Bachorík Marián, Bohuš Pe−
ter.Trénerom bol Richard Hladík. Ve−
dúcim mužstva bol Ivan Štefík a Ing.
Ján Gulán. Lekárom bol Ján Toth.

Výbor pracoval v minulom ročníku v
zložení: Ing. Ján Gulán – tajomník,

Ján Maroň – sekretár, Rudolf Herák
– podpredseda pre mládež a Igor Se−
kerka, Igor Funta, Pavol Zríni, Miroslav
Krč, Richard Hladík – členovia výboru.
Všetkým členom výboru by som aj tou−
to cestou rád poďakoval za aktívny prí−
stup pri riešení problémov a zabezpe−
čení chodu MFK. Poďakovanie patrí tiež
hospodárovi pánu Izakovičovi, ekonóm−
ke pani Krápkovej, šoférovi pánu Jaro−
šovi a kameramanovi Jankovi Višňov−
skému.

Samozrejme veľké poďakovanie
patrí mestu Stará Turá na čele s pani
primátorkou Ing. Halinárovou a jej zá−
stupcovi Mgr. Tomešovi. Ďalej by som
rád poďakoval našim reklamným part−
nerom, a to firmám Sensus Metering
Systems a.s., EUR – MED s.r.o., Se−
votech s.r.o., Leoni Cable Slovakia
s.r.o., Idamer – Ivan Brnčal, T−štúdio
s.r.o., Tiplast s.r.o., Stavokomplet, K.I.S.

Kubiš. Pevne verím, že po postupe
našich mužov do 5. ligy Sever sa k
uvedeným reklamným partnerom pri−
dajú ďalšie firmy a podnikatelia, ktorím
budú nielen muži, ale aj naše mládež−
nícke mužstvá robiť reklamu v krajských
súťažiach.

Spolupracujeme tiež s klubmi z oko−
lia: Spartak Myjava, AS Trenčín, Kos−
tolné, Hrašné, Lubina, Lubina kop.,
Bzince p/J.

Ako nováčik v 5.lige nemáme veľké
oči a hlavným cieľom je udržať 5.ligu v
našom meste, nakoľko Stará Turá si
takúto súťaž po rokoch v nižších súťa−
žiach zaslúži. Snahou je budovať mla−
dý káder z vlastných odchovancov, ale
tiež futbalistov z okolia“.

V. Solovič

Futbalisti vo vyššej sú•a•i!

Spoločné foto pred zápasom s Dol−
nou Porubou.       Foto L. Grambal


