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2. august: DH Bošáčanka, 17.00, Námestie slobody

7. august: Remeslá našich predkov, 10.00, Námestie slobody

16. august: Podjavorinský ľud. orchester, 17.00, Nám. Slobody

21. august: 65. výročie SNP, 15.00, Nárcie

23. august: 65. výročie SNP, 14.00, Roh

30. august: DH Lieskované, 17.00, Námestie slobody

Prázdniny v druhej polovici...
... a s nimi sa kráti aj leto, krátia sa aj

dni− veď na konci augusta bude deň o
viac ako 90 minút kratší ako na jeho
začiatku! O to dlhšie noci... Nevnímame
to, je to tak stále a nemôžeme to aj tak
ovplyvniť.

August v jednom zo svojich význa−
mov znamená aj druh klauna, typ cirku−
sového šaša s charakteristickým smieš−
nym oblečením a nalíčením. Tak nech
je aj tým radostným, smiešnym a zabá−
vajúcim šašom až do svojich posled−
ných hodín pre všetkých vás, ktorí ste si
svoj oddych naplánovali do druhej časti
možno už nie tak horúceho i búrkového
tohtoročného leta! Ale aj pre všetkých
ostatných...                                         J.M.

Tohtoročné slávnosti na Javorine (foto áš)
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! O bezmotorovom lietaní

! Úspešní aj v nepriaznivom období...
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! Futbalisti informujú...

! Kultúra, matrika...
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Vo štvrtok 25. júna 2009 o 15 h sa uskutoč−
nilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu Stará
Turá XXIV. riadne zasadnutie Mestského za−
stupiteľstva. Rokovanie Mestského zastupiteľ−
stva otvorila primátorka mesta Ing. Anna Hali−
nárová o 15,00 h. Primátorka mesta skonšta−
tovala schopnosť MsZ uznášať sa. Pri otvorení
bolo prítomných 9 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie
materiál Vyhodnotenie uznesení z XXII. riad−
neho a XXIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ.
Poslanci schválili zmenu znesenia č. 5 –XXIII/
2009 z 27.5.2009 k problematike výstavby by−
tov a nebytových priestorov na Mierovej ul.

V rámci návrhov na riešenie majetkových
záležitostí schválilo MsZ nasledovné žiadosti a
návrhy:

− žiadosť pána Ivana Bielčika, bytom Pap−
raď, Stará Turá o odkúpenie pozemku,

− žiadosť pána Vladimíra Ravingera, bytom
Bratislava o zámenu časti pozemku,

− žiadosť spoločnosti E. P. E., s.r.o., Brati−
slava o zriadenie vecného bremena,

− žiadosť pani Zuzany Bušovej, bytom Sta−
rá Turá o odkúpenie pozemku,

− žiadosť spoločnosti TEXOPARTNER a.s.,
Bratislava o zriadenie vecného bremena,

− žiadosť pani Alexandry Dolníkovej a Mgr.
Soni Dolníkovej bytom Gbely o zriadenie vec−
ného bremena,

− žiadosť pána Miroslava Vargu, bytom Mar−
gecany o zriadenie vecného bremena,

− žiadosť pána Ing. Jozefa Pileka a manžel−
ky MUDr. Lenky Pilekovej, bytom Stará Turá o
zriadenie vecného bremena,

− návrh jediného spoločníka spoločnosti Re−
gionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s.
Stará Turá, na navýšenie obchodného imania
tejto spoločnosti,

− výsledky verejného ponukového konania
na odkúpenie nehnuteľností – objekt Obchod−
ného domu súp. č. 111 nachádzajúceho sa na
Ul. SNP, MsZ schválilo odpredaj spoločnosti
INTERNACIONAL CONSULTING, spol. sr.o.
Trenčín za cenu 535 000 eur s podmienkou
záväzku žiadateľa prevziať a vysporiadať zá−
väzky voči súčasným podnájomníkom v OD a
s podmienkou realizácie projektu do 2 rokov
od povolenia vkladu do katastra, pričom pri ne−
dodržaní stanovenej doby uplatní mesto finanč−
nú sankciu 20 % z kúpnej ceny objektu, spo−
ločnosť má zámer vybudovať v týchto priesto−
roch nové obchodno−relaxačné centrum,

− výsledky verejného ponukového konania
na odpredaj nehnuteľnosti − pozemok parc. 443/
1 – zast. plocha o výmere 598 m2, MsZ schvá−
lilo odpredaj pánovi Radoslavovi Setnickému,
bytom Stará Turá, za cenu 66,40 eura/m2 a s
podmienkou, že v prípade nedodržania zmluv−
ného ukončenia stavby bytového domu uplatní
mesto sankciu 100 tis. eur.

MsZ neschválilo nasledovné žiadosti:
− žiadosť Ing. Vladimíra Dúbravu, bytom Sta−

rá Turá o odkúpenie časti pozemku,
− žiadosť pána Ing. Jozefa Pileka a manžel−

ky MUDr. Lenky Pilekovej, bytom Stará Turá o
odkúpenie časti pozemku.

MsZ schválilo spolufinancovanie projektu
„Rozšírenie a modernizácia technológie na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpa−
du a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa“
vo výške 6,18 % z oprávnených nákladov pro−
jektu z rozpočtu mesta, celkovo vo výške

54 726,77 eura. Zároveň zrušilo uznesenie MsZ
č. 3− XVII/2008 z 18.9.2008.

MsZ odsúhlasilo uzatvorenie Dohody o spo−
lupráci na projekte v rámci Programu cezhra−
ničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 k pro−
jektu „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slo−
vensko − Moravského pomedzia“. Cieľom tohto
projektu je rozvoj regionálneho cestovného ru−
chu, kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít
podporujúcich súdržnosť a atraktívnosť prihra−
ničného regiónu vrátane posilnenia cezhranič−
nej spolupráce v tejto oblasti a rozvoja tradič−
ných remesiel ako významnej zložky kultúry po−
hraničného regiónu.

MsZ schválilo spolufinancovanie projektu
„Revitalizácia centrálnej mestskej zóny“ vo výške
5 % z oprávnených nákladov projektu z roz−
počtu mesta, celkovo vo výške 65 986,42 eura.
Zároveň zrušilo uznesenie MsZ č. 25−XXI/2009
zo dňa 26. 2. 2009.

Cieľom tohto projektu je zvýšenie konkuren−
cieschopnosti mesta a zvýšenie kvality a bez−
pečnosti verejných priestranstiev. Revitalizácia
zahŕňa: rekonštrukciu komunikácií, rekonštruk−
ciu chodníkov v časti pergoly, námestia a pešej
zóny, autobusový záliv na premostení oproti DS,
rekonštrukciu premostenia oproti SLSP, revita−
lizáciu zelene okolo potoka, doplnenie zahra−
dzovacích stĺpikov, informačných tabúľ, sústa−
vu verejného osvetlenia.

Celkové náklady predstavujú čiastku
1 319 728,32 eura. Ukončenie rekonštrukcie sa
predpokladá 12/2010.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili
dva návrhy Všeobecne záväzných nariadení
mesta a to:

− VZN č. 4/2009 – Nar. o podmienkach usmer−
ňovania činností v oblasti obchodu a služieb na
území mesta Stará Turá. Týmto nariadením sa
menia prevádzkové hodiny reštauračných a po−
hostinských zariadení na Družstevnej ulici.

− Návrh VZN č. 5/2009 – Nar. o podmien−
kach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach a trhový poriadok. Jedná
sa o návrh termínov príležitostných trhov na 2.
polrok 2009.

V ďalšej časti rokovania MsZ schválilo návrh
na zníženie nájmu pre Lesotur s.r.o. na rok 2009
ako i návrh na zaradenie obcí Brestovec, Jab−
lonka, Košariská, Rudník a Stará Myjava do Spo−
ločného školského úradu Stará Turá od 1.7.2009.

MsZ vzalo na vedomie informáciu o činnosti
komisií MsZ – pre školstvo a kultúru, komisie
pre mládež a šport a komisie pre výstavbu, ÚP
a dopravu. Taktiež vzalo na vedomie Informá−
ciu z kontrol vykonaných od XXII. riadneho za−
sadnutia MsZ.

Poslanci schválili nasledovné návrhy:
− návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kon−

trolórky mesta na 2. polrok 2009,
− návrh úloh hlavnej kontrolórke mesta pre

priznanie odmeny za rok 2009,
− návrh na odpredaj prevádzkovej budovy

Chata Dubník,
− návrh na predloženie zmeny rozpočtu pre

rok 2009,
− návrh nového člena na doplnenie Komisie

MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta,
na základe ktorého sa novým členom stáva Mgr.
Peter Škriečka, bytom Bratislava.

Na záver rokovania vzali poslanci na vedo−
mie návrh materiálu „Cenová mapa pozemkov“.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAKalendárium pre august

HAIKU
Pri vzlete kŕdľa
vtáci medzi sebou si
krídla nezlámu

NAŠE TRVALKY
Štefan Klimáček (6.8.1834 Stará Turá, U Kli−

máčkov − 19.4.1900 Mošovce), učiteľ, obchodník
s bryndzou, brat Michal Klimáček, bryndziar, man−
želka Karolína, rod. Šimková, syn Alexander. Bol
asi prvým učiteľom na evanjelickej cirkevnej škole
na Papradi. Neskôr obchodoval s bryndzou. Po na−
rodení syna Alexandra rodina odišla bývať do Mo−
šoviec. Začiatkom mesiaca uplynie 175 rokov od
jeho narodenia.

Michael Malek (1.8.1924 ? USA − 7.12.1941
Pearl Harbor, Hawai, USA), námorník druhej triedy
v hodnosti S2C na bojovej lodi USS Oklahoma
(BB − 37), mladší syn staroturanských rodičov, ktorí
po Prvej svetovej vojne odišli do USA za prácou.
Otec Ján Malek, matka Mária, rod. Krúpová, starší
syn Ján. Prepadom Pearl Harbor Japoncami (USS
Oklahoma bola zničená) vstúpili USA do 2. sveto−
vej vojny. Michael Malek patrí medzi jej prvé obete.
Tento mesiac by sa dožil 85 rokov.

Spracoval Gustáv Rumánek

Krátke informácie

Publikácia KOPANICE je na svete!
Toto zaujímavé dielko o udalostiach, osobnos−

tiach a zaujímavostiach podbradlansko− podjavorin−
ského regiónu malo vyjsť na konci vlaňajšieho roka,
vyšlo však koncom augusta a bolo slávnostne uve−
dené do života na slávnostiach na Javorine. Podrob−
nejšie o obsahu sme písali vo vlaňajšom novem−
brovom čísle. Knihu si môžete zakúpiť v Infoture
(vedľa OD BILLA) tel. 776 3893                         J.M.

Kniha o našom meste
Uzávierka rukopisov bude v novembri t. r., do

tohto termínu môžete prispieť informáciou, dokumen−
tom, fotografiou. Môžete „zviditeľniť“ svoju organi−
záciu, spolok... Po jej vytlačení už bude neskoro...
Inf. na tel. 745 1615                                         J.M.

Dar pre našu knižnicu
Dve rozsiahle diela − vlastivedné monografie

Trenčín a Trenčín 2 venoval pre našu knižnicu
ich zostavovateľ a spoluautor, trenčiansky histo−
rik PhDr. Milan Šišmiš. Publikácia Trenčín 3 sa
pripravuje!                                                 J.M.

Vymenovanie riaditeľa ZUŠ
Na základe výsledkov výberového kona−

nia na vymenovanie riaditeľa Základnej ume−
leckej školy, Ul. SNP č. 293/ 31 v Starej Turej
zo dňa 10. júna 2009 a na návrh Rady školy
pri ZUŠ v Starej Turej v zmysle § 4, ods. 4
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol−
stve a školskej samospráve a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol zriaďovateľom − mestom Stará
Turá vymenovaný do funkcie riaditeľa ZUŠ na
obdobie od 1.7.2009 do 31.8.2014 Mgr. Milo−
slav Masár.                                               áš
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Napriek tomu, že zo všetkých sme−
rov na nás dýcha hospodárska kríza,
spoločnosti CHIRANA a CHIRANA
Medical sa paralelne so snahou o jej
zvládnutie a zabezpečenie chodu vý−
roby a predaja venujú aj rozvoju spo−
ločnosti, aby bola pripravená i v tom−
to neľahkom období. V tomu roku sme
prvý raz prezentovali na medzinárod−
nej stomatologickej výstave v Kolíne
nad Rýnom v Nemecku, nový rad sto−
matologických súprav CHIRANA Che−
ese. Nová generácia Chirana CHEE−
SE je výnimočným svetovým koncep−
tom usporiadania jednotlivých modu−

lov, ktorý umožňuje slobodný výber vy−
bavenia a funkcií od najjednoduchšej
až po tú najkomfortnejšiu stomatolo−
gickú súpravu.  Táto koncepcia dovo−
lí postupné dokompletovanie súpravy
podľa narastajúcich požiadaviek pria−
mo v ordinácii lekára.

Racionálne a efektívne riešenie
Chirana CHEESE spája nový dizajn s
novými úžitkovými vlastnosťami, ergo−
nómiou práce, novými špičkovými
technológiami a komfortom pacienta,
ktoré sú výnimočné svojou koncep−
ciou. Tento výnimočný dizajn
doc. Ferdinanda Chrenku a konštruk−
térskeho umu vývojových pracovníkov
CHIRANA Medical bol v tomto roku
ocenený Národnou cenou SR za di−
zajn. Je to už v poradí tretia národná
cena pre stomatologické produkty zo
staroturianskej Chirany.

V Chirane nezaostávame ani v
oblasti dýchacej a anestetickej tech−
niky, ktorá má v objeme predaja spo−
ločností v tomto roku významnú pozí−
ciu. V minulosti vyrábané anestetické
prístroje Anemat boli nahradené no−
vými modernými prístrojmi VENAR,
ktorého tisíci kus opustil výrobu
30.6.2009. Novinkou je anestetický
prístroj VENAR Xenon, ktorý používa

k anestézii vzácny plyn xenón. Za
vývoj a uvedenie na trh tohoto prístro−
ja dostala spoločnosť CHIRANA dip−
lom ministra hospodárstva Slovenskej
republiky Ľubomíra Jahnátka za účasť
v súťaži „Inovatívny čin roka 2008“.

A celkom unikátnym prístrojom,
ktorý teraz prináša spoločnosť na trh,
je prístroj na umelú ventiláciu pľúc
AURA. Spôsobom monitorovania
mechanických vlastností pľúc a  re−
žimom trojhladinovej ventilácie  je vo
svete absolútne ojedinelý, čím si
Aura vytvára náskok  pred konku−
renčnými výrobkami. Prístroj je ab−

solútne prispôsobivý pacientovi, do−
káže reagovať na extrémne situácie
pri umelej pľúcnej ventilácii, naprí−
klad aj na kašeľ pacienta.

Jeho otvorená architektúra umož−
ňuje prinášať na trh aj prevedenie
Aura Profilungs, ktoré svojimi nad−
stavbovými ventilačnými a monito−
rovanými parametrami posúva Auru
do najvyššej svetovej triedy. Auto−
matickou optimalizáciou alebo štvor−
hladinovou ventiláciou sa z nej stá−
va etalón, určujúci nové smery vo
vývoji ventilačnej techniky. Plne po−
tvrdzuje nadobudnutú pozíciu firmy
Chirana vo svetovej špičke výrobcov
ventilačnej techniky.

Vedenie spoločnosti venuje veľ−
kú pozornosť vývoju a inovácii vyrá−
banej produkcie, do výroby boli za−
kúpené nové progresívne technoló−
gie, snaží sa o získanie nových teri−
tórií, ktoré musia nahradiť tie, ktoré
v súčasnom období utlmili svoje ob−
chodné aktivity. Pri financovaní
niektorých projektov sú využívané
podporné prostriedky zo štrukturál−
nych fondov Európskej únie.

RNDr. Jiřina Koprivňanská
CHIRANA Medical, a.s.

marketing

Úspešní aj v nepriaznivom období Ktosi mal smolu
Predkladám našim čitateľom dve fotografie pre porovnanie.

Jedna znázorňuje pamätník na vrchu Roh, druhá neudržiavaný
rodinný hrob. Obe, pamätník a rodinný hrob, sú miesta večné−
ho odpočinku hrdinov Slovenského národného povstania. Osob−

nosť, ktorej telesné pozostatky sú uložené v chátrajúcom rodin−
nom hrobe (odbitá doska náhrobníka a pod.), je Eleonóra Hlu−
bocká (25.5.1913 – 23.11.1945), ktorej dekrétom MNO z
2.3.1946 bola prepožičaná vojenská hodnosť podporučíčky in
memoriam, ktorej prezident republiky udelil Čs. vojnový kríž in
memoriam, ktorej predsedníctvo SNR dňa 15.7.1945 udelilo
Rad SNP 1. triedy, ktorej ZSSR udelil vyznamenanie Za víťaz−
stvo nad Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorá bola
vyznamenaná vysokým francúzským vyznamenaním in memo−
riam a ktorej pri príležitosti 20. výročia SNP udelil prezident
republiky Pamätnú medailu in memoriam!

Keďže nastala situácia,
že sa za roky už nemá o ten−
to dnes nedôstojne vypada−
júci rodinný hrob kto posta−
rať (v našom časopise sme
o tom písali ešte v marci
1998 na str. 11), Eleonóra
Hlubocká mala asi navyše i
tú životnú smolu, že vydýchla
svoju dušu na nepravom
mieste, v nepravý čas a že
bola pochovaná práve tam,
kde je pochovaná, o.i. spolu
s bratom, rezbárom a rodič−
mi, tu, na našom Mestskom
cintoríne!

PS: Konečne by sme si
mali uvedomiť, že otvorené
hranice v Európe od nás vyžadujú mať čím ďalej, tým viac
jasno a poriadok vo veciach vlastných dejín! Nečakajme a za−
čnime každý od seba dôsledne vymetať zanedbané kúty svojej
histórie od pavučín ľahostajností, od prachu neporiadkov a od
bahna zneuznania.                                                    Gustáv
Rumánek

Poďakovanie dobrým ľuďom
Úprimne ďakujem Mestskému úradu v Starej Turej, kde som

sa stretol s porozumením a ochotou pomôcť a vyriešiť to čo sa
mne samému nepodarilo, hoci som sa o to všemožne snažil.

Počnúc pani primátorkou, Odborom životného prostredia,
Stavebným úradom, Mestskou políciou, ale tiež Obvodným
oddelením Policajného zboru Trenčín – pobočkou v Starej Tu−
rej, hlavne pánovi riaditeľovi a tiež jeho zástupcovi za odborné
a ľudské konanie na vysokej úrovni s ochotou pomôcť tam, kde
bolo naozaj treba.

Každý človek je taký, aký chce byť on sám, nie všetci sme
rovnakí. Sú medzi nami značné rozdiely, ktoré nie raz spôso−
bujú zbytočné problémy.

Všetkým tým, ktorí sa o to pričinili a pomohli v riešení su−
sedských vzťahov s užívaním pozemkov.

S úctou, vďakou, pozdravom všetkým zostáva
Michal Buno
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Talent Trenčianskeho kraja
Dňa 24. júna 2009 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade

v Delovej  bašte za asistencie „Štefana Zápoľského a jeho
družiny“ XIII.ročník Talentu Trenčianskeho kraja. Na sláv−
nosť prijali pozvanie mladí vedátori, nádejní umelci, športov−
ci a účastníci súťaží zručnosti, ktorí sa umiestnili na prvých
miestach na celoslovenských kolách alebo úspešne repre−
zentovali Slovensko na medzinárodných prehliadkach. Oce−
nenia prebrali z rúk prednostu KŠÚ PhDr. Miroslava Holče−
ka a vedúcej oddelenia riadiacich a metodických činností
KŠÚ Ing. Magdalény  Slaměnovej najúspešnejší žiaci tren−
čianskeho kraja a ich pedagógovia, ktorí sa podieľali na ob−
javení a príprave týchto talentov.

Ocenenie Talent Trenčianskeho kraja 2009 získala žiač−
ka výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá Lea Baladová za re−
prezentáciu Trenčianskeho kraja v medzinárodnom kole vý−
tvarnej súťaže. Ďakovný list prednostu krajského školského
úradu prevzala Mgr. Miroslava Lacová za mimoriadne vý−
sledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných
detí a mládeže.                                                     ZUŠ

Ak sa dieťaťu od malička vštepujú správ−
ne návyky a zásady či už vo výžive, alebo
v správaní, osvojuje si ich, čo mu neskôr
pomáha v správnej orientácii. Preto sme
sa radi zapojili do projektu Trenčianskej
nadácie a vypracovali projekt, ktorý má
priblížiť deťom význam vody pre človeka

pod názvom: „Daj si vodu z vodovodu“.
Tento projekt nás oslovil z viacerých as−
pektov. Prvý aspekt je zdravotný. Už malé
deti sú postupne ovplyvňované reklama−
mi, nevynímajúc reklamu o nápojoch. Deti
nevedia zvážiť škodlivosť prísad a cukru v
nich. Tak postupne narastá obezita, cuk−
rovka a iné civilizačné choroby.

Ďalším aspektom je znečisťovanie prí−
rody a vodných zdrojov. V dnešnom upo−
náhľanom svete si prestávame uvedomo−
vať našu spätosť s prírodou a jej dôležitosť
pre náš ďalší život.

Jedným zo spôsobov ako chrániť príro−
du je správna výchova novej generácie,
ktorá nebude robiť naše chyby, ale sa z
nich poučí.

 Enviromentálnu výchovu sme začali
rozprávkou o Kvapkovi a Kvapke, pretože
rozprávka je deťom
najbližšia a rozvíja ich
citové chápanie. Deti
sa naučili, že voda je
najdôležitejšia súčasť
života, jej význam a
využitie. Naučili sa piť
vodu miesto sladkých
čajov a malinoviek,
vážiť si ju, nenechávať
ju zbytočne tiecť, dbať
o čistotu okolo potoka,
aby sa neznečistila
voda v ňom.

Sme vďačný Tren−
čianskej nadácii, ktorá
podporila náš projekt
finančnou čiastkou
300 eur a my sme mohli splniť stanovený
cieľ: „Priamym pozorovaním z výletnej lode
pozorovať svet okolo najdlhšej rieky Slo−
venska, poznávať význam vody pre člove−
ka, jej vlastnosti, úžitok, cestu, a mohli sme
si pozrieť elektráreň na nej. Osvojovať si

kultivované správanie v spoločensky ne−
známom prostredí, zvyšovať bezpečnosť
prostredníctvom primeranej ostražitosti.
Všímať si podstatné vlastnosti predmetov
a javov a príčinné súvislosti prírodných a
spoločenských javov a postupne chápať
vzťahy medzi nimi. Rozvíjať regionálnu kul−

túru spoznávaním kultúrnych pamiatok
návštevou trenčianskeho a beckovského
hradu.“

Vďaka Trenčianskej nadácii deti získali
množstvo nových dlhodobých poznatkov,
lebo si ich mohli zažiť. Radosť v detských
očiach keď sa plavili loďou a mohli podať
ruku kapitánovi, či keď sa dotýkali povest−
nej trenčianskej studne a s napätím počú−
vali príbeh o Omarovi a Fatime i o beckov−
skom hradnom pánovi na jeho majestát−
nych hradbách sa nedá popísať, ale vie−
me, že zostane ako krásna spomienka v
malej detskej duši, ktorú si ponesú do do−
spelosti. Aby sa so svojimi zážitkami mohli
podeliť, pozvali sme do Materskej školy
rodičov a spolu s nimi deti výtvarne vyjad−
rovali to, čo videli, zažili, cítili. Prežili sme
spolu s deťmi pár nezabudnuteľných chvíľ

a za to patrí veľká vďaka Trenčianskej na−
dácii. Na základe získaných skúseností sa
radi zapojíme i do jej ďalších projektov, kto−
ré budú pomáhať pri výchove našich detí.

Tatiana Dúbravová
Materská škola v Starej Turej

Výlet, ktorý potešil detskú dušu a nakŕmil mozog
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„Učíme pre život− učíme moder−
ne“ toto heslo nás vedie k tomu, že
využívame pri práci s deťmi nové
metódy a formy práce, podporujeme
aktívne zážitkové učenie, pripravuje−
me pre deti veľa podnetných aktivít a
činností a tým podporujeme ich pri−
rodzenú detskú zvedavosť a túžbu po
poznaní.

Ideálom výchovy a vzdelávania by
mal byť dobrý, múdry , aktívny , šťast−
ný a zodpovedný človek, ktorý doká−
že efektívne fungovať v spoločnosti.

Predškolský vek je najdôležitejším
obdobím na vytváranie základných
návykov, vedomostí, správania, cha−
rakterových a emocionálno− vôľových
kvalít človeka. Je na nás, ako tento
čas a túto šancu využijeme. Nech nás
vedie myšlienka Richarda L. Evansa:

„Deti si nikdy nebudú pamätať dra−
hé veci, ktorými ste ich obdarovali,
ale spomenú si na city, ktorými ste
ich zahrnuli“.

Dňa 26.5.2009 sa zúčastnili deti
3. a 4. triedy Z MŠ Hurbanova 153
výletu na Trenčiansky hrad. Túto ak−
ciu finančne podporila Nadácia život
v Starej Turej, ktorá prispela na do−
pravu detí v rámci projektu „Bezpeč−
ne v škôlke i na výlete“, ktorý predlo−
žila pani učiteľka Sylvia Záhorová.
Slnko nás od rána sprevádzalo a hria−
lo a tak sme s úsmevom vystúpili v
Trenčíne pod hradom. Pani učiteľky
pred výstupom na hrad občerstvili deti
a posilnili pripravenou desiatou. Deti

sa s odhodlaním dali na výstup. Po
príchode na nádvorie a krátkom od−
dychu sme absolvovali prehliadku
hradu− malý okruh, ktorého súčasťou
bol aj výstup do veže. Deti s odva−
hou zdolali množstvo netypických
schodov. Najväčšie prekvapenie nás
však ešte čakalo. O jedenástej hodi−
ne sme mali pripravené pre deti ta−
jomstvo. Zúčastnili sme sa úvodné−
ho šermiarskeho predstavenia a ry−
tierskych súbojov. Dramatické stvár−
nenie dobíjania jednej z veží Tren−
čianskeho hradu založeného na his−
tórii deti veľmi zaujalo a pobavilo.
Naozajstní rytieri na živých koňoch,
súboje s rôznymi druhmi historických
zbraní vyrážali deťom dych. Deti sa
nechali strhnúť a skandovali meno
najodvážnejšieho rytiera. Spokojní a
unavení sme sa vybrali na námestie,
kde sme sa posilnili obedom. Boli sme
sa osviežiť na malom námestí pri vod−
níkovi. Naša prehliadka pokračovala
výstavou prác detí materských škôl k
projektu „Daj si vodu z vodovodu“, do
ktorej sa zapojila i naša MŠ. Plní zá−
žitkov sme sa spokojne vrátili domov.

Dňa 27.5.2009 si pani učiteľky
Rumíšková a Gašparíková pripravili
pre deti moderovanie súťaže v reci−
tácii a speve pod názvom Hľadáme
talenty v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy. Krásnymi maňuška−
mi priblížili deťom cez rozprávku o
Pyšných kvetoch význam priateľstva.
Nadané deti zo všetkých tried mali

možnosť predviesť sa a dokázať svo−
ju odvahu vystúpiť pred veľkým obe−
censtvom. Za tento hrdinský čin boli
odmenení všetci účinkujúci diplomom
a sladkou odmenou. Deti mali mož−
nosť prekonať bariéru strachu a tré−
my a rozvíjať svoje sebavedomie,
sebarealizáciu. Za prípravu a podpo−
ru talentov ďakujeme triednym pani
učiteľkám a rodičom, ktorí nám pri tom
pomáhali.

Dňa 3.6.2009 ožil areál Materskej
školy nezvyčajnými aktivitami. Deň
enviromentálnych hier, ktoré pre deti
navrhla a pripravila pani učiteľka To−
manová, bol zaujímavým podnetom
pre deti i rodičov k ochrane prírody
najmä v tomto období výletov, turisti−
ky a dovoleniek. Vypracovaným pro−
jektom s enviromentálnym zameraním
„ Príroda moja kamarátka“, chcela pani
učiteľka viesť deti k spoznávaniu prí−
rody, uvedomeniu si významu prírody
pre človeka a jej ochrany. Na realizá−
cii sa podieľal celý kolektív a zapojila
sa prevažná väčšina detí s rodičmi.
Za podporu ďakujeme rodičom z 1.trie−
dy, ktorí sponzorsky zabezpečili spolu
s pani učiteľkou Tomanovou pre deti
maľovanie farbami na tvár− zvieratká
a zvieratkové balóniky, ktoré dostali
deti ako odmenu za splnené úlohy.
Deti boli ohodnotené aj medailami,
ktoré vyrobili pani učiteľky. Pre deti
pripravili ovocie a občerstvenie. Sme
radi, že sa nám podarilo umožniť rodi−
čom stráviť príjemné popoludnie so
svojimi deťmi a prehĺbiť vzájomné vzťa−
hy: rodič− dieťa− učiteľ.

Deti z Materskej školy na Hurba−
novej ulici 153 si vyskúšali svoju od−
vahu na týždennom pobyte v škole
prírody v Zlatníckej doline v Skalici
od 8.6. do 12.6.2009. Niektorí možno
po prvýkrát v živote strávili štyri noci
bez svojej mamy. V pondelok ráno
sa deti s veľkými kuframi a niektorí i
so slzami v očiach rozlúčili so svojimi
najbližšími, ktorí ich prišli odprevadiť
k autobusu. Prekrásne prostredie,
príjemné ubytovanie a bohatý
program, ktorí si pre deti pripravili pani
učiteľky nám pomohli prekonať strach
z neznámeho a úspešne zdolať túto
skúšku. Deti spoznávali prírodu, špor−
tovali, súťažili, hľadali rozprávkové
bytosti, zdolali tarzaniu dráhu a po−
norili sa so záujmom do sveta Dino−
saurov. Spokojné detské tváre a šťast−
ný úsmev nám boli odmenou za vy−
naložené úsilie. Pani učiteľky sa na
týždeň stali druhými mamami, ktoré
s láskou fúkali kolená, riešili problé−
my, ukladali deti do postieľky. Za
úspešné zvládnutie školy v prírode
boli deti odmenené medailami a rôz−
nymi maličkosťami, ktoré sme dostali
sponzorsky od rodičov, za čo im sr−
dečne ďakujeme. Zdraví, spokojní a
príjemne unavení sme sa vrátili šťast−
ne domov.

Dňa 19.6.2009 pripravil Dobrovoľ−
ný hasičský zbor v Drgoňovej doline
pre deti z Materskej školy zaujímavé
popoludnie. Pre deti pripravili spolu s
učiteľkami a Rodičovským združením
množstvo zaujímavých atrakcií. Spo−
ločnosť PreVaK s.r.o. poskytla deťom
pri tejto príležitosti skákací hrad, po−

zvanie prijala aj štátna polícia z Ob−
vodného oddelenia policajného zbo−
ru v Starej Turej, Mestská polícia sa
starala o bezpečnú premávku. Na
akciu hasiči pozvali aj svojich kole−
gov z Myjavy a Nového Mesta nad
Váhom− Hasičský a záchranný zbor,
ktorí predviedli deťom svoju techniku.
Deti mali možnosť vidieť zblízka cis−
ternové vozidlo Tatru, zásahové vo−
zidlo Mercedes a špeciálne auto s
plošinou Magirus. Hasiči názorne
predviedli deťom striekačku, povozili
ich na plošine, umožnili im preskú−
mať zásahové vozidlo a jeho vyba−
venie. Policajti predviedli deťom ukáž−
ku zbraní a policajného vozidla. Pani
učiteľky z MŠ pri cukrárni pripravili
pre deti športovú prekážkovú dráhu.
Po jej zdolaní čakala na deti sladká
odmena, ktorú pre deti zabezpečilo
Rodičovské združenie. Po športovom
zápolení sme zapálili oheň a deti spo−
ločne s rodičmi sa pustili do opeka−
nia pripravených špekáčok. Deti ne−
odolali ani veselej hudbe, ktorú si pre
nás pripravil dídžej! Tohto zaujíma−
vého popoludnia sa zúčastnilo väčši−
na detí a ich rodičov z obidvoch ob−
jektov Materskej školy Stará Turá i
deti z MŠ Hrašné. Chcela by som sa
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na organizácii tejto akcie a tým prispeli
k rozšíreniu detského poznania, k ra−
dostnému popoludniu strávenému
zmysluplne v spoločnosti svojich ro−
dičov a kamarátov a tým k upevne−
niu medziľudských vzťahov a prehĺ−
beniu vzájomnej komunikácie.

Dňa 29.6. 2009 sa slávnostne roz−
lúčili so škôlkou predškoláci v obrad−
nej miestnosti Mestského úradu v
Starej Turej za prítomnosti svojich
rodičov a zástupcov mesta. Slávnost−
ný príhovor predniesol zástupca pri−
mátorky mesta Mgr. Ján Tomeš, prí−
tomných privítala Mgr. Soňa Krištofí−
ková, za školský úrad. Deti vystúpili
s krátkym programom, aby ukázali
svojim rodičom, že už dokážu samo−
statne a smelo recitovať a spievať a
sú pripravení na vstup do základnej
školy, vstup do prvého ročníka. Za
Materskú školu a pani učiteľky sa s
deťmi rozlúčila riaditeľka Elena Slád−
ková, ktorá sa poďakovala zriaďova−
teľovi za dobrú spoluprácu a podpo−
ru a rodičom zaželala veľa chuti a
elánu pri ďalšej výchove. Deti po pr−
výkrát v histórii školstva dostali nao−
zajstné Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, ktoré je
určené Ministerstvom školstva SR a
novým školským zákonom. Okrem
osvedčenia dostali deti darček− pe−
račník, ktorý pre deti pripravilo Mesto
Stará Turá a Rodičovské združenie.
Za rodičov poďakovali kvetmi a úprim−
ným slovom pani učiteľkám členky
výboru Rodičovského združenia pani
Pribišová a pani Bobocká, ktoré oce−
nili najmä láskavý, odborný a profe−
sionálny prístup učiteliek.

O týchto krásnych aktivitách a
zaujímavom programe svedčia aj fo−
tografie, ktoré si môžete pozrieť na
našej internetovej stránke
www.msstaratura.sk.
Za MŠ Elena Sládková, riaditeľka

Koniec školského roka v materskej škole

V jeden takmer obyčajný deň
bolo už od rána v areáli MŠ Hurba−
nova 153/62 rušnejšie ako počas
iných dní. Personál materskej školy
pripravoval v priestoroch záhrady a
detského ihriska pre nádejných
športovcov zaujímavé stanovištia.
„Čo sa tu bude diať?“ pýtajú sa oko−
loidúci rodičia či školáci uháňajúci
do školy.

Vďaka spolupráci s Nadáciou Ži−
vot, ktorá venovala materskej škole
finančný príspevok na zrealizovanie
projektu „Šport spája región“, sa
mohol uskutočniť 1. ročník športo−
vej olympiády.

Peknej akcie sa zúčastnili deti z
týchto materských škôl – MŠ Bzince
pod Javorinou, Lubina, Krajné, Va−
ďovce, Stará Turá− Hurbanova 142
a Hurbanova 153. Každú materskú
školu reprezentovalo družstvo zlože−
né zo šiestich detí v sprievode svo−
jich pani učiteliek, ktoré si merali
svoje sily v týchto disciplínach: skok
do piesku z miesta, hod basketbalo−
vou loptou do koša, chôdza v sťaže−
ných podmienkach (chodúle), beh k
méte na čas, skákanie vo vreci, ko−
túľanie lopty na cieľ (kužele), jazda
na kolobežke slalomom na čas, hod
penovým oštepom.

Počasie nám veľmi prialo, slnieč−
ko nás šteklilo hrejivými lúčmi a do−
dávalo nám sily a chuti do zápole−
nia. Kamaráti − diváci z domácej ma−
terskej školy všetkým družstvám dr−

žali päste a povzbudzovali, o čom
svedčia aj výsledky na výslednej
listine.

Po usilovnom súťažení a skve−
lých športových výkonoch deti ča−
kalo občerstvenie a vyhodnotenie
jednotlivých disciplín. Ocenené boli
všetky deti, a tí najlepší na prvých
troch miestach si zaslúžili ocenení
viac. Deti mali veľkú radosť z dip−
lomov a medailí (vďaka T − štúdiu),
krásnych odmien, nových kamarát−
stiev a skúseností.

A kto sa stal víťazom? Bolo ním
družstvo domácich, zložené z tých−
to usilovných včeličiek: Natálka
Drobná, Nikolka Stančíková, Vikin−
ka Balleková, Fabiánko Nemec,
Maťko Poruban Janko Záhora.

Všetkým srdečne gratulujeme a
želáme ešte veľa príležitostí si za−
športovať a ukázať svetu, že chce−
me žiť zdravo a kvalitne vyplniť svoj
voľný čas. Nech všetkým deťom
šport prináša len radosť a poteše−
nie. Možno o pár rokov z nás vy−
rastú ozajstní športovci a budeme
dosahovať tie najlepšie výkony.

Na záver patrí poďakovanie Na−
dácii ŽIVOT, T− štúdiu, všetkým
zúčastneným materským školám,
celému personálu našej MŠ. Teší−
me sa na podobné podujatia v rám−
ci nášho regiónu. Deti, len tak ďa−
lej, ďakujeme za šikovnosť, bystrosť
a odhodlanie. Nech sa Vám darí.

B. Kucharovicová, MŠ

�kôlkári olympionikmi
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Čo sme zažili v júli 2009
CVČ bolo pre deti otvorené už od prvého dňa prázdnin. Dni otvorených

dverí, ako sme všetky aktivity súhrnne nazvali, ponúkali deťom veľké množ−
stvo možností, ako sa počas prázd−
nin nenudiť. Niekedy nám síce po−
časie veľmi neprialo, niekedy zasa
nebol dostatočný záujem detí, ale
i tak sa malí i väčší návštevníci zú−
častnili 13 aktivít, či už v CVČ ale−

bo v okolí Starej Turej. Absolvovali napr.
cévečkovskú olympiádu, niekoľko tur−
najov, maratón spoločenských hier, ale
i hereckú či policajnú akadémiu. Nav−
štívili plaváreň, vybrali sa na Čachtický
hrad hľadať Báthoryčkin poklad a zvlá−
dli i turistiku na Roh, ktorú zakončili vo−
ňavou opekačkou. A výsledok?

V reči štatistiky − počas 10 dní sme
si mohli poznačiť 135 čiarok za účasť
detí na ponúkaných aktivitách.

V detskej reči − bolo to super.

Čo pripravujeme v mesiaci august 2009?
· V piatok 28. 8. budú dvere CVČ otvorené všetkým záujemcom o infor−

mácie o činnosti v novom školskom roku. Môžete si prísť pozrieť CVČ,
informovať sa o krúžkoch a kluboch, zobrať si prihlášku. Pracovníci CVČ
vám budú k dispozícii od 8.00 do 16.30 h. Tešíme sa na vás.

· Ponuka záujmových krúžkov pre deti, mládež a verejnosť v školskom
roku 2009/10:

PRE PREDŠKOLÁKOV: Žabky (pohybová a tanečná prípravka). Žabia−
ci (gymnastika a pohybové hry).

PRE DETI ZŠ: Chovateľský krúžok. Zábavná gitara. Scrabble. Spolo−
čenské hry (Dostihy, Osadníci, karty,...). Staroturianské očko −novinársky
krúžok. Počítačový krúžok. Internetový krúžok. Majster Wordu. Break dan−
ce. Aerobic. Stepaerobic + posilňovacie cvičenia. Aerobicmix + posilňova−
cie cvičenia. Kalanetika. Gymnastika. Roztlieskavačky. Orientálne tance.
Malé brušné tanečníčky. Kolky – krúžok sa otvára v spolupráci s kolkár−
skym klubom. Florball – NOVINKA! Dievčenský florball – NOVINKA! Futbal
– NOVINKA! – krúžok sa otvára v spolupráci s futbalovým klubom. Plavec−
ký krúžok – NOVINKA! Aerobic pre úplných začiatočníkov (vhodný i pre
menej zdatných záujemcov) – NOVINKA!

 PRE MLÁDEŽ OD 15 ROKOV: Zábavná gitara. Break dance. Aerobic
pre úplných začiatočníkov (vhodný i pre menej zdatných záujemcov) –
NOVINKA! Aerobic. Stepaerobic + posilňovacie cvičenia. Aerobicmix + po−
silňovacie cvičenia. Kalanetika. Orientálne tance. Kolky.

PRE DOSPELÁKOV: Aerobic pre úplných začiatočníkov (vhodný i pre menej
zdatných záujemcov) – NOVINKA! Aerobic. Stepaerobic + posilňovacie cviče−
nia. Aerobicmix + posilňovacie cvičenia. Kalanetika. Orientálne tance.

Prihlášku do krúžkov získate v CVČ už od 24. 8. 2009. Kapacita niekto−
rých krúžkov je obmedzená, preto sa v prípade záujmu poponáhľajte. Bliž−
šie informácie získate na www.cvcstaratura.edupage.org

Milí dospeláci, rodičia, skúste porozmýšľať o tom, či by ste
− nemali záujem o zdravotné cvičenie pre vaše deti. Pribúdajúce problé−

my s telesnými schránkami našich detí sú v niektorých prípadoch doslova
alarmujúce. Hodiny za počítačom, pri televízore, v školských laviciach nám
z detí robia krivé, neduživé, choré stvorenia. Ponúkame priestor a možnosť
v CVČ sa takýmto deťom venovať. Bez vášho záujmu, to však nejde.

− nemali záujem vytvoriť klub pre vaše handicapované deti. Nekritizujte,
že sa niečo nedá, že tu nič nie je. Chyťte iniciatívu do vlastných rúk. My
vám ponúkame priestor a možnosť v CVČ sa takýmto deťom venovať. Bez
vášho záujmu, to však nejde.                Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z Centra voľného časuMráz kreslí kvety na oblok...
Nedávno som si spomenula na detskú novoročnú ver−

šovačku:
Vonku mrzne a mráz kreslí kvety na oblok,
znenazdania prikvitol nám zasa Nový rok.
Nie, nebojte sa, neudrelo mi uprostred leta slnko na

mozog. Len nám na okno „prikvitlo“ čosi, čo tam nepat−
rilo. A verte, kvety to neboli. Niektorý zo susedov totiž
vyhodil z okna či balkóna svoje ostrihané šediny a tie sa
ostatným susedom pekne prilepili na čerstvo opršané
okná (a riadne sa prilepili!). Naozaj – pohľad pre Bohov.

Väčšina z nás „činžiakových“ si už pravdepodobne
zvykla, že z času na čas nám na balkóne či okne prista−
ne niečo od susedov. Blúzka, nohavičky či ponožka sú
veci, ktoré sa dajú prepáčiť a majiteľ sa väčšinou o ne
sám prihlási. Odkvitnutý muškát – no to sa nedá nič
robiť. Sú však veci, ktoré sa naozaj tolerujú len ťažko.
Sama mám niekoľko osobných skúseností, pri ktorých
som sa veľmi nesmiala (v rámci korektnosti a zachova−
nia dobrých susedských vzťahov však musím povedať,
že nie všetky sa prihodili v mieste terajšieho bydliska).
Napr. susedia si položili na vonkajší parapet maslo. Veľ−
mi dobrý nápad v rámci šetrenia elektrickej energie v
zime. Len dovtedy však, kým na parapet nezasvieti sln−
ko. Odstraňovať maslo z okna – „lahôdka“. Alebo čo
taký sused, ktorý v nočných hodinách nestihol v alkoho−
lovom opojení dobehnúť na záchod a celý svoj obsah
žalúdka odovzdal svetu oknom? Tiež radosť pre suse−
dov pod ním.

Všetko, čo z okna či balkóna vyhodíme či vytrasie−
me, sa nerozplynie vo vzduchu. Niekam to spadne. Slo−
vo „niekam“ je pre toho, kto niečo vyhodí, pojem ab−
straktný, nezaujímavý. Pre toho, komu to pristane na
čerstvo opratej bielizni alebo v kočíku na spiacom dieťa−
ti, je slovo „niekam“ pojmom veľmi konkrétnym.

Existujú síce vo svete národy, ktoré odpad vyhadzujú
von oknom, no dúfam, že Staroturania k týmto národom
patriť nechcú.                                    Věra Tepličková

Spomienka na Povstanie
Oslavy štátneho sviatku − 65. výročia SNP − si

pripomenieme na pietnych miestach odboja:
− Mesto Stará Turá usporiada mestské oslavy pri pa−

mätníku v osade Nárcie v piatok 21. augusta 2009 o
15.00 h. Autobus pre účastníkov podujatia odchádza o
14.30 h od DK Javorina.

− Oblastné oslavy 65. výročia SNP sa uskutočnia v
nedeľu 23. augusta 2009 o 14.00 h na vrchu Roh pri
Lubine. Po pietnom akte kladenia vencov vystúpia v
kultúrnom programe: Spevokol Klenotnica zo Bziniec pod
Javorinou Podjavorinský ľudový orchester pri ZUŠ Sta−
rá Turá, detská FS Čakanka z Nového Mesta nad Vá−
hom a country skupina TEXAS z Topoľčian.

− Krajské oslavy 65. výročia SNP sa uskutočnia v
nedeľu 30. augusta 2009 pri pamätníku na Jankovom
vŕšku.

Oprava
Pri prepisovaní rukopisu sa niekedy vyskytne chy−

ba. Tak tomu bolo aj v augustovom čísle v článku
Spomienka na učiteľku. Tretia veta od konca má správ−
ne byť: Avšak najväčšie obavy v nej vzbudzovala z
našich duší unikajúca človečina.                            J.M.

INZERCIA
Predám 3−izbový byt, prerobený v centre Nového Mesta

nad Váhom, v osobnom vlastníctve. Tel.č. 0903 423918
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Atlét �koly 2008/2009
Vďaka Nadácii Život sa nám podarilo na našej škole zorgani−

zovať novú súťaž zameranú na atletiku. Najlepší žiaci 1.stupňa si
mohli zmerať sily medzi sebou. Do organizácie súťaže sme za−
pojili i rodičov žiakov,pomohli nám i pracovníci CVČ a učitelia

ZŠ. Súťaž sa konala 26.6. 09 v mestskom športovom areáli.
Súťaže sa zúčastnilo 91 žiakov. Deti boli odmenené medaila−
mi,diplomami a vecnými cenami. U detí sa prejavila súťaživosť a
záujem o atletické disciplíny. Deti súťažili v behu na    50 m,

250m, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Nedá mi
nespomenúť aspoň zopár mien. Úplne najlepšou atlétkou 1.−2.
ročníka sa stala V.Bajcarová z 2.D triedy, ktorá získala všetky
zlaté medaily. V kategórii chlapcov 1.−2. ročníka sa na stupeň
víťazov často postavil L. Líška z 2.B. V kategórii dievčat 3.− 4.
ročníka bola ocenená A. Čelešová zo 4.B a z chlapcov 3.−4.
ročníka sa stal najlepším atlétom N. Jurík zo 4.A a F. Maťko zo
3.D. Všetkým ešte raz gratulujeme. Súťaž môžeme hodnotiť ako
vydarenú. Ďakujeme.                           Mgr. Soňa Hanáková

Vydarené stretnutie
Dňa 26. júna 2009 sa 36 bývalých spolužiakov zo

ZDŠ stretlo po 48 rokoch. Po prvých rozpačitých zví−
taniach, porovnávania sa s fotografiami zo školy, na−
stala veselá a družná debata. Prezreli sme si „našu“
bývalú školu, v ktorej nás previedol riaditeľ ZUŠ
p. Masár, za čo mu srdečne ďakujeme. A po chutnom
obede, už sme sa venovali iba spomienkam. Neza−
budli sme na našich bývalých pánov učiteľov, ale i
spolužiakov, ktorí už nie sú medzi nami. 48 rokov
ubehlo ako voda a nám sa zdalo, akoby sme sa rozišli
iba včera. I keď nám už vlasy postriebril mráz a niek−
torí si už pomáhali pri chôdzi paličkou, veselú náladu
nám nepokazila ani náhla búrka. Dalo by sa povedať,
že duchom sme stále mladí. Rozchádzali sme sa spo−
kojní z vydareného stretnutia a slovami o dva roky
„DOVIDENIA“.                                     Anna Vráblová

Kolo Dátum Deň Zápas Čas D,V Odchod HP, Doprava 

1. 2.8. NE Malá Čausa -- Stará Turá  17:00 V 14:00 autobus 

2. 9.8. NE Stará Turá � Horná Poruba 17:00 D   

3. 16.8. NE Ľuborča -- Stará Turá  17:00 V 15:00 Nem�ová 

4. 23.8. NE Stará Turá -- �imonovany 17:00 D   

5. 29.8. SO Nováky -- Stará Turá  17:00 V 14:20 autobus 

6. 6.9. NE Stará Turá � Veľ. Uherce 16:00 D   

7. 12.9. SO  Lehota pod Vt. - Stará Turá 16:00 V 13:30 autobus 

8. 20.9. NE Stará Turá � Zem. Kostolany 15:30 D   

9. 27.9. NE  Veľ. Bielice -- Stará Turá 11:00 V 8:30 autobus 

10. 4.10. NE Stará Turá � Podolie 14:30 D   

11. 10.10. SO Handlová -- Stará Turá 14:30 V 11:00 autobus 

12. 18.10. NE Belu�a -- Stará Turá  14:00 V 11:50 autobus 

13. 25.10. NE Stará  Turá -- Ladce 14.00 D   

14. 1.11. NE Prečin -- Stará Turá   13:30 V 11:00 autobus 

15. 8.11. NE Stará Turá -- Kamenec 13:30 D   

Rozpis majstrovských zápasov
�jeseň�2009/2010 �A� mu�stvo�jeseň�2009/2010 �A� mu�stvo�jeseň�2009/2010 �A� mu�stvo�jeseň�2009/2010 �A� mu�stvo�jeseň�2009/2010 �A� mu�stvo

Kolo Dátum Deň Výs. Zápas Čas D,V Odch. Doprava 

1. 1.8. SO  Stará Turá � Nitr. Pravno 14:30 D   

2. 8.8. SO     Dubodiel � Stará Turá  14:30 V 12:30 autobus 

3. 15.8. SO  Stará Turá � Horné Sŕnie  14:30 D   

4. 23.8. NE  Stre�enice  � Stará Turá 14:30 V 11:10 autobus 

5. 29.8. SO       Stará Turá -- Drietoma  14:30 D   

6. 6.9. NE     Lehota p/Vt.-- Stará Turá  13:30 V 11:00 autobus 

7. 12.9. SO  Stará Turá -- Papradno 13:30 D   

8. 20.9. NE  Nitr. Rudno � Stará Turá  13:00 V 10:30 autobus 

9. 26.9. SO  Stará Turá -- Ko�eca 13:00 D   

10. 4.10. NE  Dol. Kočkovce � Stará Turá 12:00 V 9:50 autobus 

11. 10.10. SO  Stará Turá � Chynorany 12:00 D   

12. 17.10. SO  Stará Turá � Ladce  11:30 D   

13. 25.10. NE  Belu�a � Stará Turá  11:30 V 9:20 autobus 

14. 31.10. SO  Stará Turá � TTS Trenčín  11:00 D   

15. 8.11. NE  Kanianka � Stará Turá    11:00 V 8:00 autobus   

Rozpis majstrovských zápasov
�jeseň� 2009/2010 "Dorast"

HUDOBNÉ LETO 2009
NA NÁMESTÍ SLOBODY od 17.00 h

2. augusta: DH BOŠÁČANKA
16. augusta: Podjavorinský ľudový orchester pri ZUŠ v Starej Turej
30 augusta: DH LIESKOVANÉ
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Dom kultúry Javorina pripravuje

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

Program kina na mesiac august 2009

Streda 5. augusta 19.00 h
ANIELI A DÉMONI

USA dobrodružný thriller. Tom Hanks podľa ďalšieho bestselleru Dana
Brauna, autora DaVinciho kódu.Langdon objaví dôkazy o znovuonovení
tajnej organizácie – Iluminátov a zároveň musí čeliť smrteľnému nebezpe−
čenstvu. Slovenské titulky.
Vstupné: 2 eura  135 min. MP od 15 rokov

Streda 12. augusta 19.00 h
VO �TVORICI PO OPICI

USA komédia. Režisér filmu Starski a Hugh Todt Phillips prichádza s
komédiou o rozlúčke so slobodou, ktorá dopadla veľmi, veľmi zle. Sloven−
ské titulky.
Vstupné: 2 eura 100 min. MP od 15 rokov

Streda 19. augusta 19.00 h
DOMOV

Francúzsky dokumentárny film je fascinujúcim letom ponad 50 krajín na−
šej planéty, pohľadom na úžasné scenérie z vtáčej perspektívy, zachytá−
vajúci krásy a poklady našej planéty. Je to dokument, ktorý divákom
sprostredkuje dotyk s panenskými a nedotknutými miestami. Oslavuje krásy
a harmóniu všetkého, čo príroda vytvorila. Český dabing.
Vstupné: 2,20 eura 120 min. MP od 12 rokov

Streda 26. augusta 19.00 h
PREDČÍTAČ

USA mrazivá dráma o pravde a odpustení, o tom, ako sa jedna genezácia
vysporiadava so zločinmi tej predchádzajúcej. Kate Winslet získala za
úlohu Hanny Schmitz Oscara ako Najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Čes−
ké titulky.
Vstupné: 2 eura 123 min. MP od 15 rokov

Ďakujeme za knižný dar, ktorý nám venoval p. Gustáv Rumánek
− Bryndziarske pastorále. Sága rodu Michala Klimáčka, starého otca
Ľudmily Podjavorinskej.

BELETRIA
Keleová−Vasilková Táňa: Srdce v tme, Hosseini Khaled: Tisíc žia−

rivých sĺnk, Hannahová Kristin: Túžba po láske, Ďuranová Mária: Už
sa nebojím, Heller Richard Ferdinand: Trinásty apoštol, Coulterová
Catherine: Večerná hviezda, Hearstová Dorothy: Vlčie kroniky, Stee−
lová Danielle: Zostaň sama sebou

DETEKTÍVKY
Christie Agatha: Smrť pani McGintyovej, Rowlandová Laura Joh:

Snehová cisárovná, Fieldingová Joy: Sieť
Náučná literatúra
Kol.: Učíme sa záhradníčiť, Kol.: Ako opatrovať chorých, Kollár

Daniel: Hrady, Bakošová Zlatica: Sociálna pedagogika ako životná
pomoc

DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Steele Philip: Rytieri a hrady, Rubin Ken: Sopky a zemetrasenia,

Seidl Denise: Život s mačkou, Kol.: Čítanka Slniečka pre štvrtý roč−
ník základných škôl a pre všetky deti, Kol.: Slovenská detská kniha

DETSKÁ LITERATÚRA
Brezina Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím, Nevis Ben: Traja

pátrači, Mičeková Ľudmila: Na mori s Horácom Nelsonom, Wilson
Jacqueline: Pyžamová párty, Zsolt Szabó: S Ezopom o zvieratkách,
Vipo: Leť so mnou do sveta!− rozprávky o zvieratkách, Kol.: Rozpráv−
ky o princeznách

OZNAM
Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica

zatvorená do 7.8.2009.

2.8.2009 - autobusový zájazd na výstavu kvetov do Vì�ok. Popl: 7,20 eura
9.8.2009 - autobusový zájazd do ZOO v Bojniciach. Poplatok: 7 eura

23.8.2009 - autobusový zájazd do ZOO v Le�nej. Poplatok: 7,50 eura
28.8.2009 - autobusový zájazd na výstavu kvetov do Olomouca. Poplatok: 8  eur
12.9.2009 - autobusový zájazd do Osviedèimu. Poplatok  14 eur
24.9.2009 - autobusový zájazd do DA v Trenèíne na komédiu: FETI�ISTKY.

Hrajú: Zdena Studenková, Kamila Madálová, Táòa Pauhofová.
Vstupné + doprava: 18 eur

26.9.2009 - autobusový zájazd do Noweho Targu. Poplatok: 12 eur
16.10.2009 - autobusový zájazd do nového SND: L. N. Tolstoj: Anna Kareninová. Hrajú:

Tomá� Ma�talír, Zuzana Fialová, Slávka Halèáková a.h., ¼ubo� Kostelný, Táòa
Pauhofová, Martin Huba, Soòa Valentová, Gabriela Dzuríková, Zuzana
Cigánová, Du�an Jamrich, Eva Krí�iková a ïal�í Vstupné + doprava: 15 eur

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER
30.9.2009 o 19.00 h. Vystúpenie folklórneho súboru S¼UK s programom: BUDÚ HRA�
12.9.2009 autobusový zájazd do ZOO Dvùr Králové. Doprava: 17 eur

Mesto Stará Turá udelilo v piatok
10. júla 2009 titul Čestný občan Sta−
rej Turej in memoriam významnej
osobnosti − rodákovi, národovcovi a
lokálpatriotovi, advokátovi, podnika−

teľovi a kronikárovi mesta JUDr. Du−
šanovi Úradníčkovi. Zaslúženú poctu
prevzali na slávnosti v obradnej sieni
mesta z rúk primátorky mesta
Ing. Anny Halinárovej jeho deti − dcé−
ra Viera Kýšková a syn Vladimír, aka−
demický maliar a zapísali sa do pa−
mätnej knihy mesta.

Dušan Úradníček sa svojou akti−
vitou, usilovnosťou, húževnatosťou a
obetavosťou veľkou mierou zaslúžil o
rozvoj nášho mesta. Spolupodieľal sa
na rozhodnutí podnikateľa Micheru
postaviť v Starej Turej fabriku, ktorá
významne a zásadne ovplyvnila cha−
rakter mesta a jeho spádového oko−
lia na dlhé desaťročia a ovplyvňuje v
nových podmienkach aj v súčasnos−

ti. Vo vojnovom roku 1942 založil v
našom meste zajačiu farmu na pes−
tovanie angorskej vlny, neskôr malý
podnik na jej farbenie a aj jej tová−
renské spracovanie. Aj po aktívnom

veku pracoval v od−
bore znalectva svet−
ského a cirkevného
práva v hodnosti
dištriktuálneho a ge−
nerálneho právneho
zástupcu Slovenskej
evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku.
Patril medzi osob−
nosti, ktoré sa priči−
nili o významný do−
kument − udelenie
štatútu mesta
5.9.1964 vtedajšej

obci Stará Turá.
Čestný titul bol

Dušanovi Úradníčko−
vi udelený pri príleži−
tosti 110. výročia jeho
narodenia. Za udele−
nú poctu poďakoval
syn Vladimír.

Na slávnostnom
udelení tohto titulu boli
prítomní boli prizvaní
hostia a účinkovali
členovia zboru pre ob−
čianske záležitosti.

Ján Mikláš

Pocta rodákovi
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Na�i jubilanti

Matričné okienkoSmútočná spomienka
Dňa 17. augusta 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
Ján SVÍTEK
vo veku 63 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo−
mienku.

S láskou spomínajú manželka, krstné deti a ostatná rodina

Smútočná spomienka
8.8.2009 uplynie 5 rokov keď nás navždy opustil náš drahý
JUDr. Miroslav PEPRNÍK.
S láskou a so smútkom v srdci naňho spomíname.

Manželka a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 23. júla uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil
Peter VRÁBEL, r. Császár
vo veku 30 rokov. Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu
tichú spomienku.

S láskou spomínajú mama, deti, sestra a brat
s rodinami, krstná mama a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Odišiel si navždy, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach stále budeš s nami.
Dňa 25.8.2009 uplynú 2 roky čo nás navždy opustil
Dušan KADLEC
vo veku 47 rokov. Dňa 17. 11. 2009 si zároveň pripomenie−
me jeho nedožitých 50 rokov. Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina, mama, deti Michal, Monika,
brat Vladimír s rodinou a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Prinášame biele ruže, majú krehké lupienky, sme do nich
uložili všetky naše spomienky. Na hrob Ti ich kladieme, je v
nich drobná rosa a každá tá kvapka rosy to je naša slza.
Dňa 13. 8. 2009 si pripomíname 15. výročie úmrtia nášho
manžela, otca, svokra a dedka
Františka STRELNÍKA
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Manželka Margareta, deti Danka, Milan a Boris
so svojimi rodinami

Smútočné poďakovanie
Hoci odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, bolestné
spomienky zostanú v nás.
Ďakujem príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli roz−
lúčiť s našim otcom, dedkom, svokrom
Gustávom BUNOM
ktorý nás navždy opustil 28. 6. 2009 vo veku 71 rokov. Ďaku−
jem rodine a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 19.8.2009 uplynie 20 rokov od úmrtia nášho otca, staré−
ho otca a tiež spoluzakladateľa staroturianskej dychovky v
roku 1949,
Ignáca DRAHOŠA,
ktorý nás opustil vo veku 56 rokov.

Spomínajú dcéra Elenka, Olinka a vnúčatá

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho otca, deda a brata
Jána MIKULCA,
ktorý nás náhle navždy opustil 15. júla 2009 vo veku 54
rokov. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slo−
vá útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Dcéra, zať, vnučka a sestra s rodinou

Smútočná spomienka
Už len v spomienkach prichádzaš medzi nás
a žiaden čas nezahojí ranu, čo v srdciach bolí nás.
Dňa 6.8.2009 si pripomíname 1. výročie od chvíle, kedy nás na−
vždy opustil náš drahý manžel, ocko, dedino, brat, švagor a zať
Ivan JERGL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Nikita Kontinová, Lenka Horáková, Marek Vojtek, Lenka Ďurcová,
Tomáš Minárik, Matúš Michalec, Tobias Bokora, Tobias Štepano−
vic, Matej Šopík, Nina Podhradská, Vivien Luščíková, Jessica
Fáberová
UZATVORILI MANŽELSTVO
Ján Buno zo Starej Turej a Petra Sadloňová zo Starej Turej
Ľubomír Konopa zo Zemianskeho Podhradia a Dana Mokrá zo
Starej Turej
Pavol Kadlec zo Starej Turej a Zuzana Haššová zo Starej Turej
ROZLÚČILI SME SA
Milan Buno, Gustáv Buno,Ján Mikulec, Štefan Kobza, Alexander
Hučko, Oľga Nemcová

v mesiaci august 2009
70. r. − Michal JANSO, Darina BABINCOVÁ, Alžbeta VRÁBLOVÁ, Alžbeta

KOŠTIALOVÁ, Jaroslav DUREC
75. r. − Milada TOMKOVÁ, Mgr. Dušan NAĎ, Mária KRÚPOVÁ,

Michal HORNÁČEK
80. r. − Mária VALENTOVÁ, Anton HORNÁČEK,

Františka PŠENICOVÁ, Alžbeta HUČKOVÁ
81. r. − Jana PAVLOVIČOVÁ
82. r. − Ľudovít ČERNÁČEK, Barbora TOMANOVÁ, Ladislav PRÍBIŠ,

Mária LÁNYOVÁ
83. r. − Štefan CHVOSTEK, Emília NEMCOVÁ, Michal POPELKA
84. r. − Ján BIELČIK
85. r. − Anna NEMCOVÁ
86. r. − Zuzana ILUŠÁKOVÁ
87. r. − Mária ĎURČOVÁ
88. r. − Michal SLAVKA, Martin VALLO, Pavel JAMBOR,

Martin MATUŠÍK
89. r. − Štefan VOLÁR, Mária MOLNÁROVÁ
90. r. − Mária VALLOVÁ, Katarína OTIEPKOVÁ

Blahoželanie k jubileu
Všetky kvety do rúk mamy, Za jej štedrosť, starosť v hlave,
skladám ako drahokamy. za dni šťastné, za dni hravé,
Za jej lásku, plnú nehy, za rozprávky nad kolískou
za zelené detské brehy. za to, že vždy stojí blízko.

Pri príležitosti životného jubilea pani Jarmily MAJTÁSOVEJ jej srdeč−
ne blahoželá celá rodina.

Niečo zo slovenčiny...
Absolventka magisterského štúdia je magistera

S používaním titulu magister, ak jeho nositeľom je muž, nie sú problémy.
Ak však nositeľom titulu je žena, v jazykovej praxi sa stretáme s dvoma
podobami pomenovania, a to magisterka aj magistra. Na označenie absol−
ventky magisterského štúdia je vhodné používať podobu magisterka, kým
podobu magistra je vhodné používať iba v súvislosti s označením odborne
vzdelanej lekárničky.

Slovo merítko je nespisovné
V rečových prejavoch sa nezriedka stretáme s používaním slova merítko.

Slovo merítko však nepatrí medzi spisovné jazykové prostriedky, lebo názvy
vecí, nástrojov a pod. sa príponou −tko netvoria a okrem toho v slovenčine na
pomenovanie zisťovania rozmeru nemáme sloveso meriť, od ktorého je slovo
merítko utvorené, ale sloveso merať. Na pomenovanie prostriedku na mera−
nie máme od slovesa merať príponou −dlo utvorené slovo meradlo, ktoré sa
používa aj v prenesenom význame, napr. v celosvetovom meradlo. Pomer
zmenšenia na mape alebo pláne ku skutočným rozmerom sa volá mierka.

V aute, vnútri auta, nie vo vnútri auta
Z rozličných jazykových prejavov sme si poznačili aj tieto vyjadrenia: lyže

mal vo vnútri auta, posádka vo vnútri vesmírnej stanice, spory vo vnútri opo−
zície. V nich sa použili dve predložky s rovnakým významom „vo vnútornom
priestore“, predložka vo aj druhotná predložka vnútri. Takéto používanie dvoch
predložiek s rovnakým významom nie je opodstatnené, preto je primerané
vybrať si iba jednu z nich, teda lyže mal v aute, posádka vo vesmírnej stanici,
spory v opozícii alebo lyže mal vnútri auta, posádka vnútri vesmírnej stanice,
spory vnútri opozície.

Zdroj: Dr. Považaj, Slovenčina na slovíčko, SRo               Vybral J. M.
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Dňa 30.5.2008 zomrela v
Bratislave vo veku nedožitých
102 rokov MUDr. Mária Jesen−
ská. Sledujme život tejto osob−
nosti, jednej z prvých žien, kto−
ré u nás študovali a vykonávali
lekárske povolanie.

Keď odborník na genealógiu,
Frederik Federmayer, ktorý
prednáša na Filozofickej fakul−
te v Bratislave, pri istej príleži−
tosti tvrdí, že v Európe sme jed−
na veľká rodina, vie, že nie je
ďaleko od pravdy. Viacnásob−
ne to platí pre Slovensko.
Skúsme z tohto pohľadu sa za−
myslieť nad životopisom MUDr.
Márie Jesenskej, rod. Masáro−
vej.

Ľudmila Riznerová – Podja−
vorinská vo svojej korešponden−
cii o.i. píše: „...Jozef Hollý mal
svadbu v pondelok 7.9.1903.
Videli sme družinu, ale neviem,
kto všetko bol. Rudolf Markovič
bol tuším starší, Igor Hrušovský
mal byť družbom. A Medzihrad−
ské (rodina zo Starej Turej) dru−
žicami. Tie sa často na koči
vozia do Nového Mesta n. V. ...“

Vieme už čo−to o Riznerov−
coch, či Hollých. Igor Hrušov−
ský (1879 – 1938) bol úradník
Ľudovej banky v Novom Meste
n. V., redaktor Považských no−
vín, neskôr pôsobil v Bánov−
ciach n. Bebravou. Mal za man−
želku Želmíru Lačnú, dcéru Da−
niela Ľudovíta Lačného, učiteľa
v blízkom Kostolnom. Bola ses−
ternicou otca Ľudmily Podjavo−
rinskej.

Rudolf Markovič (1868 –
1934) pôsobil ako novomestský
advokát, neskôr notár, bol man−
žel Viery, rod. Hurbanovej, dcé−
ry Svetozára Hurbana Vajan−
ského. V jeho službách praco−
val od apríla 1904 do januára
1905 v Novom Meste n. V. ako
advokátsky koncipient aj budú−
ci známy spisovateľ a básnik,
Janko Jesenský.

Mária Jesenská, rod. Masá−
rová, o ktorej píšeme, bola man−
želkou Fedora Jesenského, sy−
novca tu spomenutého Janka
Jesenského. Z pohľadu predchá−
dzajúcich riadkov uveďme tiež
niečo, čo vieme o jej pôvode.
Matka Márie, Alžbeta Jurkovičo−
vá, vyd. Masárová (1874 − ?) a
jej sestry, Mária Jurkovičová,
vyd. Valenčíková (1867 – 1924)
a Katarína Jurkovičová, vyd.
Žemlová (1872 – 1925) narodili

sa na Starej Turej. Katarína
uzavrela manželstvo s Michalom
Žemlom (1871 – 1946) a ich syn,
Michal Žemla (1908 – 1961) mal
za manželku Zuzanu Koštialovú
(1911 – 1990). Na Starej Turej v
súčasnosti tento rod pokračuje
napr. manželmi Ing. Fedorom
Novomestským a MUDr. Vierou,
rod. Žemlovou.

Bratislavčanka Mária Jesen−
ská sa narodila za Rakúsko−
uhorskej monarchie. Otec chcel
mať z dcéry pani profesorku. Aj
keď to vtedy nebývalo zvykom,
vzoprela sa jeho vôli. Jej lás−
kou totiž bola medicína. Patrila
k prvým ženám u nás, ktoré štu−
dovali a vykonávali lekárske
povolanie. Na niečo také neboli
ľudia zvyknutí. Trvalo dlho, kým
to akceptovali.

V r.1999 spomína na dávnu
minulosť: „Bývali sme na Valón−
skej ulici. Táto sa nachádzala
medzi Mýtnou a Radlinského,
dnes už neexistuje. Bola to et−
nicky zmiešaná štvrť. Spolu tam
žili príslušníci slovenskej, ma−
ďarskej, nemeckej aj židovskej
národnosti. Napriek rôznorodos−
ti pováh a zvykom sme si rozu−
meli“.

Na študentské roky si spo−
mína zo všetkého najradšej. „Po
roku 1918 som prešla na diev−
čenské gymnázium. Prišli k nám
českí profesori a vtedy, na za−
čiatku existencie spoločného
štátu boli k nám veľmi priateľ−
skí. Zaujímali sa o nás, chceli
nám pomôcť.

Po skončení gymnázia odiš−
la som na francúzske lýceum
blízko Paríža a na Sorbonne
som zložila bakalárske skúšky
druhého stupňa. Roku 1926
som sa vrátila domov a rozho−
dla sa študovať medicínu. Otec
bol proti. Keďže som študovala
rada a bez problémov, videlo sa
mu, že učiteľstvo by bolo pre
mňa najvhodnejším povolaním.
No ja som sa držala svojho,
nakoniec som sa na medicínu
dostala“!

Pani Mária vedela, čo ju
čaká. Chcela preniknúť do od−
boru, ktorému vládli takmer vý−
lučne muži. A tí neradi prijímali
medzi seba ženy. Máriu Jesen−
skú a ďalšie študentky spolužia−
ci v škole neakceptovali. Veľmi
jej pomáhalo povzbudzovanie
profesorom Kostlivým, známym
chirurgom. Bol otcom troch ši−

kovných dcér a poznal dievčen−
skú mentalitu.

„Keď som doštudovala, ne−
mohla som nájsť miesto. Aj keď
bolo v Bratislave veľa nemoc−
níc, uplatnenie som našla až v
Martine. Koncom tridsiatych ro−
kov sa situácie zlepšila. Bola
som asistentkou na detskej kli−
nike, lenže v Turci som ešte
vždy bola jediná žena, detská
lekárka. Čoskoro som si otvori−
la súkromnú ambulanciu. Pred−
nášala som aj v Štefánikovom
ústave v Martine na sociálnej a
ošetrovateľskej škole“.

V Martine sa Mária vydala za
Fedora Jesenského. Ocitla sa
tak v rodine, kde žili významní
slovenskí literáti a novinári. Tra−
ja bratia, Janko, Fedor a Vladi−
mír, so svojimi rodinami sa veľ−
mi často stretávali v rodinnej
kúrii v Turci.

Potom prišli čierne roky, keď
jej osud uštedril jeden úder za
druhým. Najprv jej umreli novo−
narodené dvojičky. Po nich za−
žila iba pár šťastných rokov s
ďalšou dcérou Jelkou, pretože
čoskoro sa stala vdovou. V roku
týchto spomienok bolo tomu
rovných päťdesiat rokov. Keď sa
staré rany už zahojili a v duchu
začala myslieť na vnúčatká,
dvadsaťosemročná Jelka jej tra−
gicky zahynula pri zostupe z
Gerlachu. Po matke milovala
prírodu, bola horolezkyňou, prí−
roda si ju vzala navždy.

MUDr. MÁRIA JESENSKÁ (1906 � 2008)
Mária osamela. Jediné, čo jej

zostalo, bola práca. V nej našla
cieľ, zmysel svojho života. Sta−
la sa riaditeľkou dojčenského
ústavu v Martine, kde pracova−
la ešte osem rokov v dôchod−
kovom veku. Potom sa presťa−
hovala do Bratislavy a tu žije
dodnes.

„Nerada spomínam na ne−
šťastné udalosti života. V tom
mojom ich bolo veľa. Radšej ich
schovávam na dno srdca a ne−
chám v tichu odpočívať. Rany
osudu, ktoré mi život uštedril,
neberiem ako krivdu. Som rada,
že som mohla všeličo skúsiť.
Vnímam to tak, že životné ťaž−
kosti nútia človeka zmobilizovať
všetky skryté sily, ktoré by inak
zostali ležať v jeho vnútri neob−
javené a nevyužité. Dokážu vy−
burcovať človeka do boja za
svoje presvedčenie, nútia ho ísť
za svojim cieľom“.

Parafrázujúc Frederika Fe−
dermayera z úvodu tohto člán−
ku, ako dobre, že sme na Slo−
vensku takou jednou velikán−
skou rodinou a že MUDr. Mária
Jesenská, rod. Masárova pomy−
selne tiež do nej patrí a je jej
veľkou ozdobou!

Gustáv Rumánek
Literatúra: A pán doktor ne−

prídu...?, časopis Život 18/99,
str.28 a 29., Matrika ev. a. v.
farského úradu Stará Turá, Ľud−
mila Riznerová – Podjavorinská,
korešpondencia, archív autora.

Projekt Joga pre zdravie
Spoločnosť Joga v dennom ži−

vote, pobočka Stará Turá sa zapoji−
la do projektu Jóga pre zdravie. Cie−
ľom projektu je sledovať a objektív−
ne zhodnotiť vplyv pravidelného cvi−
čenia jógy na zdravotný stav cvičen−
cov s vybranými chronickými cho−
robami ako sú: metabolický
syndróm, vysoký krvný tlak, cukrov−
ka, poruchy cholesterolu, nadváha,
astma a choroby dýchacích ciest,
choroby pohybového systému

Na základe objektívnych lekár−
skych nálezov a vyšetrení bude v
priebehu troch rokov systematicky
sledovaný vývoj zdravotného sta−
vu pacientov pravidelne cvičiacich
jógu (navštevujúcich kurzy a záro−
veň cvičiacich i doma). Zároveň
bude sledovaný vývoj zdravotného
stavu kontrolnej skupiny. Toto sle−
dovanie nijako nebude zasahovať
do liečby určenej ošetrujúcim leká−
rom. Cvičenie bude skúmané len
ako podporný liečebný prostriedok.

Výsledky a skúsenosti získané po−
čas projektu budú následne spra−
cované formou vedeckej štúdie a
publikované pre potreby odbornej i
laickej verejnosti.

Tento projekt objektívne (na zá−
klade merateľných veličín) overí em−
piricky veľakrát potvrdenú skutoč−
nosť, že pravidelné cvičenie jogy má
významný pozitívny vplyv v preven−
cii i liečbe tzv. civilizačných chorôb.
Cieľom projektu je tento vplyv cvi−
čenia kvantifikovať a tým priniesť
inšpiráciu pre lekárov i pacientov k
úprave životného štýlu a ponúknuť
overený spôsob zlepšenia zdravot−
ného stavu. Projekt odborne garan−
tuje Univerzita Palackého, Olomo−
uc. Bližšie informácie nájdete na
www.joga−pro−zdravi.cz

Od novej kurzovej sezóny, kto−
rá začína v septembri uvítame na
našich pravidelných cvičeniach v DK
Javorina všetkých, ktorí by sa chceli
zapojiť do tohto projektu.          Ľ.O.
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V parkovej časti Námestia slobody v Starej Turej stojí štíhly,
štvorboký, kamenný stĺp. Obrázok tohto stĺpa 1. sa nachádza v
monografii Stará Turá, Obzor 1983, ale ani slovo o stĺpe. 2. V evi−
denčnom liste nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, poradové číslo 145/
1314/792/11 zo 14. 11. 1967, ktorý vyhotovilo historické oddelenie
KPS v Trenčíne, je stĺp charakterizovaný ako pozdnorenesačný z
konca 17. storočia, avšak v kolónke názov chýba pomenovanie. 3.
Pražský profesor Dr. Richard Horna v diele Pranýře na Slovensku
píše, že praniere na Slovensku sa nachádzali iba v nemeckých
mestách a o stĺpe uvádza, že je to dobre zachovaný pranier z kon−
ca 13. storočia. Usudzuje tak podľa vertikálneho obrysu a ozdob−
ného detailu na drieku štvorhranného piliera. Uvádza, že sokel je
jednoduchý, ale pomerne vysoký a tento dojem zvyšujú i dva stup−
ne, na ktorých pilier spočíva, ďalej, že ukončujúca rímsa nesie štíh−
ly kamenný ihlanec. Takúto charakteristiku stĺpa uviedol profesor
Horna vo svojom diele v roku 1937 a pripomína, že je jediný v
okrese Nové Mesto nad Váhom. 4. Ďalšiu správu o stĺpe máme z
pera staroturanského rodáka Dr. Dušana Úradníčka. Píše o ňom v
svojej „Kronike Starej Turej“, ktorú mal tlačou vydať Dom odborov
(Kultúrny dom) v 70−tych rokoch 20. storočia, ale nestalo sa tak,
zostala v rukopise. Podľa Dušana Úradníčka, je to stĺp hanby, ku
ktorému priväzovali previnilcov a že na stĺpe je vyrytý rok 1809.

Sú tu rôzne názory na ten istý objekt – na kamenný štvorboký stĺp
v Starej Turej. 1. V prvom hore uvedenom prípade ide o obrázok
stĺpa a žiadna charakteristika ani určenie. 2. V druhom prípade je to
objekt zo 17. storočia (bez názvu a uvedenia prameňa). 3. V ďalšom
prípade je to pranier z 13. storočia. 4. Napokon Dr. Úradníček o ňom
píše ako o stĺpe hanby, na ktorom je vyrytý rok 1809 (keď vlastne
stĺpy hanby neboli aktuálne). No aj tu sa našlo východisko. Kroniku
D. Úradníčka prepracovali, prepísali a uviedli, že rok 1809 je rokom
obnovy. Zaujímavé tiež je, že v hore uvedenom ELNKP na jednej
strane je napísané, že stĺp je zachovaný a na opačnej strane, že je
zvetraný a písmo nečitateľné. Pravdou však je, že na sokli stĺpa sa
dá prečítať vyrytý nápis A 1805 D sú na ňom vyryté ešte nejaké
znaky nečitateľné. Stĺp bol v roku 1997 z miesta pri Topoleckom
potoku preložený do parkovej časti námestia. Pravdepodobne už aj
predtým bol preložený a pri týchto presunoch boli odstránené dva
stupne, na ktorých stĺp spočíval a keď v roku 1997 bol preložený na
betónový podklad, jeho historická hodnota sa značne znížila. Pôvod−
ná výška stĺpa mohla byť okolo 4m. A čo je rozhodujúce, autori hore
uvedených prác sa vonkoncom nezhodli v názve ani v letopočte.
Žiaden z autorov nespomína kovové oká na ihlane na umiestnenie
zástavy ani kovovú súčasť objektu vsadenú do komolého ihlana.
Významná je tiež skutočnosť, že vo Vlastivednom slovníku obcí na
Slovensku (SAV Bratislava 1973) sa žiadny pranier nespomína.

Dnes by sme R. Hornovi dali za pravdu, že ozdobný detail na
drieku štvorhranného piliera je znakom klasicistického staviteľské−
ho slohu, ktorým sú charakteristické stavby a architektonické ob−
jekty z konca 18. a začiatku 19. storočia. Profesor Horna tiež uvá−
dza, že praniere sa stavali v nemeckých mestách. Stará Turá však
nebola nemeckým mestom, v stredoveku bola malým sídlom, ne−
bola ešte vybudovaná radová potočná zástavba, ani rínok, na kto−
rom bol stĺp umiestnený. Tento objekt má svoju históriu a dá sa
celkom dobre zostaviť jeho charakteristika. Ak vychádzame z roku
1805 a pridržiavame sa historických a literárnych prameňov, dosta−
neme pomerne presný obraz stĺpa. Podľa týchto prameňov stĺp bol
postavený na rínku na pamiatku dočasného pobytu ruského vojska
v Starej Turej, keď sa zdecimované vracalo z prehranej bitky „troch
cisárov“ od Slavkova u Brna v roku 1805, kde zvíťazil Napoleon.
Ruské vojská ustupovali karpatskými priesmykmi na východ a hore
Považím do Poľska. Udalosť sa odohrala na začiatku 19. storočia v
čase nastupujúceho národného obrodenia, keď sa slovanské náro−
dy s dôverou obracali na svojho veľkého brata Rusa, ktorý ako
jediný zo Slovanov žil v tom čase vo vlastnom štáte. O udalosti z
decembra 1805 sa dočítame v mestskej kronike i v súčasných kro−
nikách Starej Turej, v dobových časopisoch v monografii Starej

Turej, Nového Mesta nad Váhom i Trenčína a v Kronike Slovenska
(Dušan Kováč a kol. 1993). Napriek tomu, že ruské vojsko prehra−
lo, obec si chcela naň zachovať pamiatku vo forme obelisku, do
ktorého bola zabudovaná kovová súčasť výstroja vojska. V súk−
romnej kronike obyvateľa Starej Turej, ktorý mal prístup k archív−
nym dokladom obce, nachádza sa takýto záznam: V roku 1805
prešiel cez Starú Turú vojskom knieža Konštantín po ústupe z Mo−
ravy po bitke pri Slavkove (pri Brne), kde zvíťazil vtedy francúzsky
cisár Napoleon. Veliteľ ruskej armády na rk. fare aj prenocoval. Na
pamiatku tejto udalosti dala obec na rínku postaviť menší obelisk.
Charakteristika stĺpa po výtvarnej stránke plne súhlasí s dobou a
udalosťou v r. 1805, ktorá sa stala dôvodom na jeho vybudovanie,
pretože v prvej tretine 19. storočia – v čase staviteľského slohu
empíru – obelisk sa využíval ako drobný dekoratívny architektonic−
ký prvok nadväzujúci na antické umenie.

Kamenný štvorboký stĺp v Starej Turej vysoký asi 3 m (aj s kovo−
vou časťou) je monolit, na ktorom rozoznávame sokel, štíhly driek
dekorovaný rímsou a pokračujúcim štíhlym komolým ihlanom. Do
ihlana je vsadená kovová časť v tvare rúry v dĺžke 0,5 m. Možno
predpokladať že to bola súčasť výstroja ruského vojska, ktorú si chcela
obec uchovať na pamiatku. Na stĺpe je jemná výzdoba pozostávajú−
ca z rovných línií po obvode strán drieku piliera a oblúkoch v strede
strán. Na sokli stĺpa sú vyryté čitateľné písmená a číslice A 1805 D.
Číslica 5 je menej zrozumiteľná (ako by ju chcel niekto prepísať). Na
jednej strane ihlana sa nachádzajú držiaky na umiestnenie zástavy.
Z toho sa dá usúdiť, že stĺp bol určený k úcte, nie k trestaniu ľudí.
Veď zástava je vecou cti! Podľa vyjadrenia žijúcich pamätníkov a
záznamov v niektorých kronikách, na stĺpe viala zástava obce v čase
konania výročných jarmokov. Ak vzniklo časom pomenovanie „Stĺp
hanby“, to asi preto, že obelisk bol postavený na pamiatku vojska,
ktoré bitku prehralo. Tento stĺp tvarom, výzdobou a zachovaným tex−
tom možno zaradiť do doby klasicistického staviteľského slohu, ktorý
doznieval v prvej tretine 19. storočia pod názvom Empír. To bolo
napoleonské obdobie a éra rozvíjajúceho sa národného obrodenia.
Rok 1805 potvrdzuje túto skutočnosť.

R. Horna v roku 1937 o stĺpe v StarejTurej písal pravdepodobne
podľa obrázka a jeho knižka „Pranýře na Slovensku“ vyšla vo vyda−
vateľstve Politika Praha. Čo je však zásadne určujúce, na stĺpe niet
žiadnej stopy, ktorá by viedla k využitiu stĺpa k trestaniu, ani žiadny
záznam o trestaní v archíve a v kronikách obce, ba ani pomenova−
nie „pranier“ sa v týchto kronikách nenachádza. Všetky vymenova−
né znaky výtvarné i historické vedú jednoznačne k názvu stĺpa
pamätný obelisk na rok 1805.

Treba si však uvedomiť, že ako v každom bojovom stretnutí i v
roku 1805 so slávou išiel aj smútok, straty na ľudských životoch a
materiálnych hodnotách. Mohyla mieru vybudovaná na mieste bo−
jiska 1805 nás však vyzýva k oslave života, budovaniu, nie k niče−
niu duchovných a materiálnych hodnôt. Pamätný obelisk v Starej
Turej ja nositeľom bratskej výzvy, aby na ňom viala zástava mieru
a porozumenia, preto je nevyhnutné, aby sa správne vysvetľovali
historické udalosti a doklady histórie.

−th−
Pramene a literatúra:
1. Ján Michálek, Stará Turá, Obzor Bratislava 1983
2. ELNPK 145/1314/792/11
3. Richard Horna, Pranýře na Slovensku, Politika Praha 1937
4. Dušan Úradníček, Kronika Starej Turej 1972 (RKP)
5. Bitka troch cisárov – tlač Július Bartl
6. Nové Mesto nad Váhom, Alfa Bratislava 1993
7. Trenčín, Alfa Bratislava 1993
8. Jozef Mešťánek, Kronika Starej Turej 1983 (RKP)
9. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, SAV Bratislava 1978
10. Dušan Kováč a kol., Kronika Slovenska, FORTUNA PRINT
a.s., Bratislava 1998
11. Obrázok obelisku v Starej Turej
12. Obelisk – porovnanie s pranierom v Leopoldove.

Kamenný stĺp – historická pamiatka v Starej Turej
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Každý druhý rok sa konajú
majstrovstvá Slovenska dobro−
voľných hasičských zborov. Kto
sa ich chce zúčastniť musí sa na
ne kvalifikovať na okresných a
následne na krajských súťažiach
DHZ. Tento rok je rokom postu−
povým, a tak aj okresná súťaž
DHZ z okresu Nové Mesto nad
Váhom, ktorá sa konala koncom
júna v Čachticiach mala o to väčší
náboj.

Počasie družstvám veľmi ne−
prialo, keď takmer počas celej
súťaže pršalo a naviac fúkal aj
pomerne silný vietor. Každé druž−
stvo absolvovalo najskôr jeden
pokus v štafete a následne v dis−
ciplíne požiarny útok. V kategórii
mužov medzi 33 štartujúcimi druž−
stvami prvenstvo z minulého roku
obhájila Drgoňova Dolina 1 s vý−
sledným časom 95,64 s, keď roz−
hodujúci náskok si vypracovala

v štafete. V tejto kategórii si vý−
borne počínali i ďalšie družstvá
zo Starej Turej. Na druhom mies−
te skončila Papraď s časom
101,34 s, na piatom Topolecká,
na šiestom Drgoňova Dolina 2 a
na šestnástom Stará Turá. Okrem
toho družstvo Drgoňova Dolina 2
získalo putovný pohár okresné−
ho veliteľa za najrýchlejší útok a
v preteku jednotlivca získali prvé
dve miesta členovia družstva Dr−
goňova Dolina 1 Peter Slaný a
Dušan Lukáč. V kategórii žien
zvíťazila Cetuna, Stará Turá skon−
čila na treťom mieste.

Víťazi obidvoch kategórii po−
stúpili na krajskú súťaž dobrovoľ−
ných hasičských zborov konanej
11. júla 2009 v Dohňanoch,
okres Púchov. V každej kategó−
rii bolo deväť súťažiacich − víťa−
zov okresných súťaží trenčian−
skeho kraja. Opäť sa súťažilo v

štafete a požiarnom útoku, ale
každé družstvo malo v každej
disciplíne dva pokusy, pričom
lepší sa zarátaval do konečné−
ho hodnotenia. Kategória mužov
začínala štafetou a Drgoňova
Dolina štartovala ako druhá v
poradí. Hneď svojim prvým po−
kusom dosiahlo družstvo Drgo−
ňovej Doliny najrýchlejšiu štafe−
tu 72, 14 s a tým položilo základ
neskoršieho úspechu, aj keď
rozdiely po štafete boli minimál−
ne – Šišov zaostával 0,55 s a
Podhorie 0,61 s. V disciplíne
požiarny útok bola situácia na−
pätá až do posledného pokusu.
Z uvedených kandidátov na po−
stup sa ako prvá zasa predsta−
vila Drgoňova Dolina a časom
22,22 s na desaťlitrové terče sa
ujala vedenia v priebežnom po−
radí. V prvých pokusoch sa
nedarilo ani Šišovu (nedokonče−

ná disciplína), ani Podhoriu (čas
25,10), a tak sa na priebežné
druhé miesto prepracoval Dulov.
Všetko sa rozhodlo v druhých
pokusoch, keď Drgoňova Dolina,
Dulov a ani Podhorie si už ne−
dokázali zlepšiť svoj čas a čas
Šišova 22,07 s stačil na veľmi
tesné druhé miesto. Poradie na
prvých troch miestach – 1. Dr−
goňova Dolina (NM) s výsledným
časom 94,36; 2. Šišov (BN) s
časom 94,76 s; 3. Dulov (IL) s
časom 95,72 s. V kategórii žien
zvíťazili ženy z Pruského pred
Cetunou a Babulicovým Vrchom.

Muži z Drgoňovej Doliny po
predchádzajúcom štvrtom, dru−
hom a treťom mieste na krajskej
súťaži zvíťazili a vybojovali si tým
po prvýkrát postup na majstrov−
stvá Slovenska Napodobnili tak
ženy, ktorým sa to podarilo pred
štyrmi rokmi.                         I.D.

Hasiči z Drgoňovej Doliny postúpili na majstrovstvá Slovenska!

Tak ako minulý rok aj v tomto roku sa prvú júlovú sobotu v Drgoňovej
Doline uskutočnil 6. ročník súťaže v hasičskom športe o „Putovný pohár pri−
mátorky mesta Starej Turej“, ktorú zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor
Drgoňova Dolina. Po daždivých dňoch sa konečne ukázalo slniečko a zavlá−
dlo príjemné letné počasie. V ňom sa prítomným divákom predstavilo 24
mužských a 12 ženských družstiev, ktoré absolvovali dva pokusy v disciplíne
požiarny útok, pričom do výsledkovej listiny sa každému z nich započítal lepší
čas. Po nástupe družstiev a zahájení primátorkou mesta Stará Turá
Ing. Annou Halinárovou sa mohla začať samotná súťaž.

Zmenou oproti minulému ročníku boli tzv. „nástrekové terče“, do ktorých
bolo potrebné nastriekať 5l vody, takže časy sa s minulými rokmi, keď sa
používali tzv. „sklopné terče“, nedali porovnávať. Túto úpravu si vyžiadali
pravidlá hasičskej ligy, do ktorej je táto súťaž zaradená. Ako prvé prišli na

štartovnú čiaru ženy a po prvom kole boli na prvých troch priečkach Kúty s
časom 23,99s, Koválov s časom 24,33s a Cetuna s časom 26,29s. V druhom
kole si ani jedno z týchto družstiev svoj čas nezlepšilo, naopak svoj čas si
vylepšili ženy z Moravského Svätého Jána a odsunuli na štvrté miesto druž−
stvo z Cetune. Pri neúčasti Senice bolo poradie družstiev podľa papierových
predpokladov. Hasičky z Topoleckej skončili na ôsmom, domáce na devia−
tom a hasičky zo Starej Turej na dvanástom mieste. V mužskej kategórii
výsledky z predchádzajúcich súťaží naznačovali, že o prvenstvo bude bojovať
viacero družstiev. Ako prvé sa predstavilo domáce družstvo, ktoré s dosiah−
nutým časom 22,74s určite nebolo spokojné. Po minuloročnom druhom mieste
stačil tento čas po prvom kole len na priebežné 11. miesto. Po prvom kole sa
na prvých miestach usadili družstvá z Babulicovho Vrchu s dosiahnutým
časom 19,53s, Moravského Svätého Jána 19,57s, Poriadia 19,86s, Sobotišťa
19,94s a Drgoňovej Doliny 2 s časom 20,00s. Uvedené výsledky svedčia o
veľkej vyrovnanosti súťaže. Hneď na začiatku druhého kola však domáce
družstvo Drgoňova Dolina 1 dosiahlo vynikajúci čas 17,40s, ktorý ako sa

neskôr ukázalo, bol aj časom víťazným a dalo by sa povedať, že ním preval−
covalo konkurenciu. Ani jedno družstvo z prvej päťky si svoj čas už v druhom
kole nevylepšilo, a tak jedinou ďalšou zmenou na popredných miestach bola
konečná piata priečka pre hasičov z Bílkových Humeniec. Takže v kategórii
mužov zvíťazili hasiči z Drgoňovej Doliny pred Babulicovým Vrchom a Morav−
ským Svätým Jánom. Na siedmom mieste skončila Drgoňova Dolina 2, na
sedemnástom Papraď, deväťnástom Stará Turá a na dvadsiatom štvrtom
Topolecká.

Hneď po vyhodnotení súťaže a odovzdaní pohárov všetko a všetkých vy−
umýval dvadsaťminútový lejak, čím ukončil toto vydarené podujatie. Poďako−
vanie za jeho organizáciu patrí členom DHZ Drgoňova Dolina a ich sponzo−
rom. Veríme, že súťažné družstvá strávili v Drgoňovej Doline príjemné sobot−
né popoludnie a prídu súťažiť a diváci povzbudzovať i na budúci rok.       I.D.

Hasičská súťa� o pohár primátorky mesta
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Bez citu i súcitu...
Cintorín je miestom odpočinku tých, ktorí nás na životnej

ceste predbehli, je záhradou spomienok nás, živých, je to piet−
ne miesto. To najpietnejšie...

Ale aj na cintoríne sa deje všeličo − kradnú sa nielen kvety a
vence, dokonca už i náhrobné kamene, vázy... Nielen na tom
našom, staroturianskom. Mnohí sledujete rozšírenie mestské−
ho cintorína II, ktorým sa vytvorí naozaj dôstojné miesto po−
sledného odpočinku pre občanov Starej Turej. Za nemalé pe−
niaze...

V ešte neukončenej časti rozšírenia cintorína niekto spáchal
trestný čin a možno morálne hľadisko tohto činu je ešte smut−
nejšie. Odcudzil nemalú časť oplotenia− 59 kusov plotových
dielcov so šírkou 2,5 m (cca 150 m oplotenia!) a kompletnú
zadnú bránu so šírkou asi 5 m. Zlomil jeden plotový stĺp a
poškodil dvojitý ostnatý drôt aj s jeho držiakmi po celej odcu−
dzenej časti. Spôsobil škodu okolo 18 tis. eur. Komentár nie je
potrebný...                                                                  J.M.

Na začiatku týchto aktivít bol vynález
závesného klzáka Američanom Francisom
M. Rogallom koncom štyridsiatych rokov
minulého storočia. Jeho prevedenie sa však
do dnešných dní dosť zmenilo. Záujemcov
o toto lietanie v našom okolí pôvodne pod−
chycoval Delta klub Podbranč, neskôr a
až podnes Klub závesného lietania Myja−
va (najstarší klub na Slovensku), ktorý pre−
vádzkuje svoju činnosť na letisku na Turej
Lúke. Počet členov 30 stále rastie, Pôvod−
ný stav tvorili letci bezmotorových klzákov,
ktorí sa zúčastňovali pravidelne súťaží. V
súčasnosti sú ich aktivity na ústupe, dnes
prevažujú letci na motorizovaných strojoch,
ktorí sa zameriavajú prevažne na rekreač−
né lietanie. Tento druh športu, má svoje
špecifiká, ako je potreba pilotných skúšok,
či dostatok finančných prostriedkov. Je to
šport jednotlivcov.

Motorovému závesnému lietaniu sa v
našom meste venuje Dušan Klimáček,
neskôr sa pridal Jaroslav Stančík.

Tento príspevok o letových aktivitách
nášho pilota treba brať i ako opis exkluzív−
neho spôsobu trávenia voľného času.

Nechajme ale priestor nášmu pilotovi
Dušanovi Klimáčkovi. Povie nám, ako to
vlastne s ním bolo od začiatku:

„Dodnes nie som si istý, či som sa ro−
dičom o tom niekedy vôbec zmienil, ale

strednú školu, SPŠE v Piešťanoch, som si
vyberal len podľa toho, že je tam letisko.

S inštruktormi som začal lietať ešte ako
16 ročný na vetroni L−13 Blaník v aeroklu−
be Piešťany v roku 1974. Dnes tak tvrdo
posudzované predošlé zriadenie malo
predsa v niečom prednosti. Chlapec v ta−
kom veku, ako som bol ja, dnes nemá
možnosť bez výnimočne vysokých finanč−
ných injekcií rodičov, sa k tak dokonalému
vetroňu, ako bol a je dodnes L−13 Blaník,
ani len priblížiť, nieto na ňom ešte lietať.
Všetko hradil Zväzarm a my sme museli
zaplatiť len 260,− Kčs členské a aj to sa
nám zdalo veľa. Lietalo s nami 8 inštrukto−
rov a každý si to lietanie predstavoval trošku
inak, čo bolo nakoniec výhodou, lebo sme
sa naučili lietať všetky štýly, ktoré jednotli−
ví inštruktori požadovali.

BEZMOTOROVÉ LIETANIE
Prvé sólo s L−13 Blaníkom som letel v

októbri 1975 ako 17 ročný. Pilotný preu−
kaz som vylietal pilotnými skúškami s prv−
kami vyššej pilotáže pred dovŕšením 18−
tich rokov, čím vznikla rarita, že papiere
na eroplán som získal asi o pol roka skôr,
ako vodičský preukaz! Po absolvovaní Zá−
kladnej vojenskej služby v r. 1980 som si
kúpil na inzerát závesný klzák, rogalo (Ra−
cek II), na ktorom som sa sám učil lietať.
Prvé pokusy boli na Silvestra 1980 na
Palčekovém. V marci 1981 som s týmto

rogalom absolvoval pilotné skúšky. Pod−
mienkou bolo zletieť z hradu Branč. (Letel
som zbytočne rýchlo, lebo som sa obával
straty rýchlosti a následného pádu. Dolu
som bol za 55 sekúnd). V nasledujúcich
rokoch som s ním vylietal nejaké medailo−
vé miesta na krajských súťažiach. V júni
1981 som získal inštruktorské oprávnenie
pre závesné klzáky.

V roku 1983 som kúpil rogalo (Racek
X), s ktorým som zažil cúvavý let, ktorý
opíšem inokedy. Krátko na to som si po−
stavil (spolu s otcom) najvýkonnejšie bez−
motorové rogalo Sztruce. Plachtu sme kú−
pili, kostru robili (dodnes mi visí v garáži).
Dňa 15.9.1985 som s ním vylietal majstra
Západoslovenského kraja, preletom zo
Straníka (kopec pri Žiline) do Terchovej
(prelet 18km za 52 minút). Dňa 23.7.1987
som s ním vylietal doteraz môj najväčší
osobný časový rekord (2 hod., 28 minút).

MOTOROVÁ ÉRA
Dňa 22.7.1988 som zalietaval na Starej

Turej, na Palčekovom, svojpomocne posta−
vené motorové rogalo, druhé v tomto regió−
ne. Krátkym, asi 15min. kľudným letom
smerom na Dubník, k Vaďovciam a naspäť
mi svojim charakterom silno pripomenul L−
13 Blaník. Lietali sme s motorom Trabant,
tlačnou vrtuľou, s priemerom 120 cm pri pria−
mom náhonone na kľukovku. Max. stúpa−

nie sme dosahovali
0,75 m/s. V roku 1994 sme
dorobili reduktor a nasadili
vrtuľu s priemerom 160 cm.
Max. stúpanie sme už dosa−
hovali 1,25 m/s.

Pri všetkých týchto ma−
lých a aj veľkých prestavbách
nám výrazne a nežištne po−
máhal pán Alois Jägger, za
čo mu touto cestou veľmi,
veľmi ďakujem. S týmto ro−
galom v rôzne dlhých pre−
stávkach, som lietal spolu s
p. Jaroslavom Stančíkom až

do r. 2005, kedy som sa osamostatnil a
kúpil si vlastné motorové rogalo, na kto−
rom lietam dodnes.

Už od počiatkov motorovej éry záves−
ných klzákov, bola snaha postaviť dvoj−
miestne rogalo. I to sa vyriešilo tým spô−
sobom, že pasažier sedí rozkročmo, vyvý−
šene za pilotom, pokiaľ možno čo najbliž−
šie k ťažisku. Otca som ešte takto stihol
dať povoziť na takomto rogale v Holíči.
Používajú sa i výkonejšie motory, optima−
lizovalo sa prevedenie krídla, ako i uhol
ich nábežných hrán. Dve dvojmiestne ro−
galá majú kolegovia v klube a niekoľkých
staroturancov som dal už povoziť. Objavu−
jú sa i ďalšie systémy vedúce k zvýšeniu
bezpečnosti. Doba závratných technických
zmien v tejto oblasti lietania je už nená−
vratne preč, teraz je to už len o detailoch.

Aktivity nášho, Myjavského klubu zá−
vesného lietania, mimochodom najstaršie−
ho na Slovenku, v súčasnosti sa obmedzili
už len na rekreačné lietanie. Aspoň dva
razy do roka sa snažíme usporiadať
viacdňové stretnutie pilotov motorových
závesných klzákov na letisku v Turej Lúke,
kedy nás prídu podporiť kolegovia skoro z
celého Slovenska a aj motoroví padačkári.
Moje aktivity sú obohatené ešte o fotogra−
fovanie za letu, lebo chcem i iným
sprostredkovať tú krásu videnú zhora“.

Dušan Klimáček a gek

O rogalovaní

Náš Ikaros, Dušan Klimáček nasadá do vetroňa.
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Žijeme v dobe, kedy informá−
cie o závažných chorobách nás
sprevádzajú životom. Nečaka−
ne v niekoľkých minútach môže
nastať zvrat a život v domác−
nosti sa zmení na jednotku in−
tenzívnej starostlivosti. O svo−
jej skúsenosti s liečbou infarktu
nám podáva svedectvo Sie−
gfried Gramatzki z Neu Isenber−
gu v Nemecku, z ktorého vybe−
rám podstatné informácie.

Koncom novembra 2005 ma
postihla mozgová príhoda. Pre−
javila sa v tom, že som nemo−
hol prehĺtať, pocitom hluchoty,
svrbením na pravej strane od
hlavy po pätu, závratmi a poru−
chou rovnováhy. Po príchode do
nemocnice som dostal lieky a
bol napojený na niekoľko hadíc
s umelou výživou. Môj stav sa
však zhoršoval. Dostavilo sa
čkanie, ktoré nemohla ani ses−
trička zastaviť. Podľa názoru pri−
mára môj zhoršujúci sa zdravot−
ný stav bol spôsobený zápalom
pľúc. Kanyla, ktorou som dostá−
val výživu, zapríčinila ešte ho−
rúčku. Po nasadení antibiotík
zápal úplne ustúpil. Keďže som
nemohol prehĺtať, bolo nutné aj
logopedické cvičenie.

V polovici decembra 2005
som bol preložený na rehabili−
tačnú kliniku. Dostával som cez
nos umelú výživu žalúdočnou
sondou, taktiež celý rad proce−
dúr. Zlepšenie zdravotného sta−
vu však neprichádzalo, naopak
postupne som schudol zo 78 na
60 kg, tiež chôdza bola čoraz
ťažšia.

Veľkú pomoc mi poskytol
MUDr. Birmann zo Spoločnosti
pre zdravotné poradenstvo, kto−
rý navrhol vyradiť liek na riede−
nie krvi marcumar a umelú vý−
živu zmeniť na vitálnu plnohod−
notnú stravu. Veľmi dobrá rada,
ale ako ju povedať primárovi a
sestričke ? Manželka sa spýta−
la sestričky, či by som mohol
dostávať prírodnú stravu cez
sondu. Moje želanie odmietla s
tým, že by som mohol zomrieť.
Také bolo oficiálne stanovisko.
Manželke sa predsa podarilo
vybaviť miestnosť s príslušen−
stvom blízko rehabilitačného
oddelenia, kam ma preložili. Tu
bola možnosť mixérom pripra−
vovať prírodnú stravu, precediť
cez jemné sitko a striekačkou
podávať cez sondu do žalúdka.
Keďže žalúdok prijímal synte−

tickú a prírodnú stravu súčas−
ne, telo reagovalo hnačkou. Na−
priek cvičeniu nemohol som
ešte prehĺtať.

Stále som bral liek na zníže−
nie krvného tlaku, hoci bol níz−
ky, rozhodol som sa, že ho ne−
budem užívať. Pri vizite mi pri−
már povedal, že marcumar mu−
sím brať, lebo sa mi zahustí krv
a môžem znovu dostať infarkt.
Informoval som o tom MUDr.
Birmanna, ktorý mi povedal, že
konzumáciou plnohodnotných
vitálnych látok nemusím mať
obavu z nebezpečných násled−
kov, inak by Stvoriteľ robil chy−
by. Tým bola záležitosť s mar−
cumarom vybavená.

Bola mi navrhnutá ďalšia
hospitalizácia, ktorú som odmie−
tol a vrátil som sa domov. Za−
čal som alternatívnu liečbu prí−
rodnou stravou bez antibiotík.

Bral som 12 – 20 striekačiek
denne. Nemal som hlad ani
smäd. Moja strava obsahovala
2/3 zeleniny a to mrkvu, kale−
ráb, uhorky, fenikel, brokolicu,
červenú a bielu kapustu, šaláty
a 1/3 ovocia. K tomu za stude−
na lisovaný olej, smotanu a po−
mleté orechy. Takúto stravu
som konzumoval 15 mesiacov
pomocou striekačky a cez son−
du. Keďže sme s manželkou
absolvovali kurz zdravotného
poradenstva, poznal i sme
význam prírodnej stravy v lieč−
be chorôb. Po počiatočnej ne−
istote som sa začal voziť na bi−
cykli.

Môj domáci lekár mi odporu−
čil skúsenú logopedičku, ktorá
sa mi venovala 3 x týždenne.
Vo svojom programe som mal
aj trénovanie hlasu a prehĺta−
nie. Zdravotný stav sa pomaly
zlepšoval a po 4 mesiacoch
som vážil 70 kg. Tiež som mo−
hol lepšie prehĺtať. Neprepadol
som ani depresiám a nebol
smutný z toho, keď som dostal
infarkt, ale som vďačný Stvori−
teľovi, že som nedopadol ešte
horšie. Liečbe pomáhal aj 1
hod. denný spánok. S manžel−
kou sme chodili často na dlhšie
vychádzky.

Všetky aktivity s liečením
som konzultoval s MUDr. Bir−
mannom, neberiem žiadne lie−
ky, stravujem sa prírodnými po−
travinami. Raz týždenne hrám
basketbal a hoci mám už 68
rokov, cvičím gymnastiku.

Koncom februára 2007 som
bol na prehliadke na Univerzit−
nej klinike vo Frankfurte n/Moh.,
kde lekárka zisťovala na moni−
tore, ako prechádza strava son−
dou cez nos pri prehĺtaní, či ne−
ostáva v pažeráku. Lekárka zis−
tila, že pri otočení hlavy doľava
môžem prehĺtať aj bez sondy. Na
túto chvíľu som čakal 15 mesia−
cov, bol to nový úsek môjho ži−
vota. Odporučila mi tiež, aby
som trénoval prehĺtanie v nor−
málnej strednej polohe hlavy, čo
sa mi po 1 roku cvičenia aj dari−
lo. Manželka s dcérou bola veľ−
mi prekvapená, keď som v reš−
taurácií zjedol tanier hrachovej
polievky i keď to dlhšie trvalo.

Na základe odborných po−
znatkov ako aj vlastných skú−

Liečenie mozgovej príhody
seností som zistil, že infarkt
mozgu a srdca je následok ne−
správnej výživy a škodlivých
usadenín na vnútorných ste−
nách ciev. Pamätajme, že náš
žalúdok a organizmus nie je
odpadovým košom vitálne mŕt−
vych priemyselne vyrábaných
potravín. Chcem záverom po−
ďakovať aj manželke a tiež ve−
dúcemu lekárovi MUDr. Jürge−
novi Birmannovi z Lahnsteinu
za jeho cenné rady pri domá−
com liečení. Veľmi mi pomoh−
la aj literatúra vydávaná touto
Spoločnosťou, najmä kniha
Naša strava náš osud, ktorá
celkom zmenila štýl stravova−
nia v našej rodine vôbec.

Zdravotný poradca 7/2008
Pripravil Ján Lysý

Ako som si vyliečil krí�e
Začalo sa to po štyridsiatke a do šesťdesiatky som päťkrát

maródoval a z toho raz som tri mesiace ležal na chrbte a poze−
ral do „plafónu“.

Keď som mal šesťdesiat, dostal sa mi do rúk časopis, kde
bola farebne vyobrazená chrbtica. Vtedy som pochopil, aký je
to dômyselný nosník. Viem, že u nosníka je najhoršie jednostran−
né zaťaženie.

Nosník „chrbtica“, keď je narušená, vykrivená na stranu, tre−
ba ju zaťažovať aj na druhú stranu a to sa dá najlepšie v spán−
ku. Uvedomil som si, že som spával stále na pravej strane.
Ľahol som si teda na ľavú stranu. Dve hodiny som nemohol
zaspať, ale ráno som sa cítil lepšie, o týždeň lepšie a o mesiac
ešte lepšie. A tak ma už trinásť rokov kríže nebolia a pritom
robím ťažkú robotu. Ako dôchodca som postavil skoro sám, z
odpadového materiálu za 60 tisíc, polovicu menšieho domu.
Kvalitne prevedená stavba, to bol výrok stavebného dozoru.

Ľudia, ktorí trpia na bolesti v krížoch, by nemali spať ako sa
im najlepšie zaspáva, ale mali by si ľahnúť a spať tak ako sa
budú najlepšie cítiť, keď sa ráno prebudia.

Ležanie na chrbte mi nepomáhalo. Myslím si, že chrbtica je
vo väčšine prípadov narušená po stranách.

Týmto článkom nechcem tvrdiť, že som objavil Ameriku, lebo
moc záleží aj na iných okolnostiach. Snáď sa mi týmto spôso−
bom podarilo si kríže vyliečiť a bol by som veľmi rád, keby som
touto svojou radou pomohol i druhým ľuďom.      Michal Šteso

Informácia o zmene
Daňový úrad Stará Turá zmenil od júla 2009 telefónne čísla takto:
032 7468 201  riaditeľ daňového úradu
032 7468 202  spojovateľka
032 7468 203   pracovníčka pre styk s verejnosťou

Ing. Ivan Juráček, riaditeľ DU

Priateľstvo sa končí tam, kde sa začína nedôvera
Lucius Annaeu Seneca

 Kto prvý zdvihne ruku k úderu, priznáva, že je na konci s ideami
Franklin Delano Roosevelt

Na oboch stranách barikád nachádzame ľudí, ktorých by sme
očakávali na opačnej strane                                             André Maurois
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Aj z hrozna sa dá...
Hoci sezóna burčiaku je zakrátko tu, nechcem pripomí−

nať to staré známe a ani „varovať“, že aj z hrozna sa dá
robiť nielen víno, ale i burčiak... Nie je tomu tak dávno, čo
som počul o odbornej štúdii, ktorá dokazuje, ako je pro−
spešné hnojiť pôdu maštaľným hnojom. Pomyslel som si
na môjho dobrého a múdreho deda − keby to počul, tak sa
asi v hrobe obráti. Mal kravku i koníka, neveľkú roľu a z
poľnohospodárskej chémie bolo vtedy známe snáď iba DDT
(dnes už skoro zabudnuté, žiaľ, následky jeho používania
ešte trvajú...). A hoci tomu je už viac ako 50 rokov, pomá−
hal som nakladať hnoj do „deščennáka“ (voz s drevenými
bočnicami; bol i „rebriňák“, aj „košina“, aj iné − každý mal
svoj účel), a hajde na roľu, rozhadzovať... Neľahká a nie
príliš voňavá robota! Každojesenný rituál...

V nemenovaných regionálnych novinách som zachy−
til informáciu o rozsiahlom projekte, ktorého cieľom je
naučiť naše deti piť vodu z vodovodu! Áno, aj tá sa dá
piť! No, keby aj toto môj dedo počul, tak sa obráti znova
(a vráti sa do pôvodnej polohy svojho večného odpočin−
ku...!). Kde sú časy, keď sa naozaj pila voda z klobúka
zo studničky pod stráňou! Kosci si nosili kanvičky a tí
najmenší ich s radosťou aj niekoľkokrát počas horúceho
žatevného dňa ochotne chodili k prameňu plniť. Ako v
rozprávke o živej vode...

Viem, nemožno premeniť spomienky na skutočnosť,
niekedy žiaľ, inokedy našťastie... Zmizli kosci, miznú kravky
i hnoj i studničky... Hnoj nahrádzame veľkým sortimen−
tom chemických produktov, biologické hnojenie je skôr
raritou a za biopotraviny si riadne priplatíte! Vodu zo stud−
ničky nahradilo čosi perlivé, mierne perlivé, neperlivé, až
tiché v PET fľaši s ohromujúcimi údajmi na etikete, sorti−
ment je veľký. Údaje na etiketách poskytujú naozaj „vy−
čerpávajúce“ informácie, napr. že viac ako dve tretiny CO2
(to sú tie bublinky) je „umelo“ pridávané pri plnení („si−
fón“), že obsahuje 0,002 % sodíka (teda 0,00002 kg v
litri), že analýza vody bola vykonaná v roku 1994 a tou
firmou (ktorá už možno ani neexistuje). Stále mi ale vŕta v
hlave, ako môžu také mizerné množstvo Na (sodíka) tak
presne odmerať a ešte aj po 15−ich rokoch to zaručiť!
Ďalšie informácie o katiónoch a aniónoch vás úplne zne−
chutia a hoci by ste ako milovali chémiu, vzdávate to.
Absolútnu väčšinu konzumentov zaujíma totiž to najpod−
statnejšie − cena. A tá je niekedy taká, že v podstate u
niektorých veľmi lacných druhov platíte obal, uzáver, eti−
ketu a náklady na plnenie, prepravu a inú manipuláciu,
prípadne ešte nejaké iné náklady a tým pádom voda musí
byť úplne zadarmo! Ale aj tak vás fľaša vody s obsahom
1,5 l bublinkatého zázraku vyjde v priemere na cca
0,5 euro (15 Sk), teda 1 l za cca 0,33 euro (10 Sk). Voda
z vodovodu vyjde na 0,001 euro (3 haliere), teda je asi
300−krát lacnejšia, pri určitých druhoch aj viackrát!

Nie som zásadne proti balenej vode. Má svoje výhody
na cestách, športoviskách, je hygienická, všade dostupná,
prakticky balená, skrátka už patrí a bude patriť k obchod−
nému tovaru, k nášmu životu. Avšak nemala a v každom
prípade nemusí byť tou rozhodujúcou (a častokrát jedinou)
tekutinou v našom pitnom režime. Áno, učme naše deti
všetkému pozitívnemu, vráťme im to, čo im doba neposkyt−
la, neumožnila, nedala, prípadne vzala a nedala šancu.

Pri spomínanom návykovom projekte okrem kadeja−
kých „sprievodných“ podujatí (vysvetľovaní, pozorovaní,
prednášaní, súťažení...), ktoré sú jeho súčasťou, skúste v
školách, i tých materských, aj niečo praktické... Veľa ro−
kov pijem vodu z nášho dobrého miestneho vodovodu.
Mám ju v PET fľašiach v chladničke. Čo tak niečo podob−
né a vhodné vymyslieť aj v školách, aby prechod medzi
balenou a tečúcou vodou bol (možno) pochopiteľnejší,
jednoduchší, možno i zábavnejší a teda rýchlejší...

P.S. Nie som dílerom žiadnej vodárenskej spoloč−
nosti...                                                                  J.K.

Futbalisti Mestského futbalového klubu
STARÁ TURÁ „St.žiaci“sa v sezóne 2008/
09 umiestnili na 12. mieste Krajskej súťa−
že Sever. Pred ukončením jarnej časti sú−
ťažného ročníka 2008/09 vládlo v mužstve
veľké nadšenie a obrovský entuziazmus.
Podpísala sa pod to vydarená jarná prí−
prava a tréningová morálka. Hráči vedeli,
že musia urobiť všetko pre to, aby na Sta−
rej Turej zachránili Krajskú súťaž Sever,
čo sa nakoniec aj podarilo. Žiaľ, z reorga−
nizačných dôvodov v žiackych súťažiach
bola táto súťaž zrušená a starší žiaci budú
hrať oblastnú súťaž.

Zvykne sa hovoriť, že zmenou trénera
sa rozladí dobre zabehnutý chod celého
mužstva. Zdá sa však , že v Starej Turej to
neplatí . Preto sa snažíme mužstvu vytvá−
rať vyhovujúce podmienky na tréning, či
už je to priestor alebo materiálové vybave−
nie.

Záujem malej časti funkcionárov o mlá−
dežnícke mužstvá však nestúpol ani po aví−
zovanej zmene trénera a tiež zmene celé−
ho výboru po skončení ročníka 2008/2009!

Mládežnícke muž−
stvo je v súčasnosti v
plnom tréningovom na−
sadení.Pod vedením tré−
nera Romana Stacha
trénuje trikrát týždenne
18 hráčov.

Sú to nasledovní hrá−
či: Vrzala Lukáš, Čer−
venka Peter, Šedovič
Michal, Nikodém Jakub,
Vrábel Jakub, Puškár
Patrik, Ferianec Tomáš, Kaštíl Lukáš, Ba−
ran Ondrej, Peťkov Juraj, Martin Dolnák,
Peter Bako, Borek Vilo, Briška Filip, Eliáš
Michal, Hučko Mário, Szäkfy Denis, Staňo
Daniel.

Po skončení jarnej časti súťažného roč−
níka 2008/209 sa mužstvo zúčastnilo kva−
litného turnaja v Trenčianskych Stankov−
ciach. Tu sa s mužstvom rozlúčili hráči,
ktorí prestúpili do vyššej vekovej kategórie
dorastencov. Mužstvo sa v silnej konku−
rencii šiestich mužstiev umiestnilo na pek−
nom 3. mieste.

V Starej Turej sa 19.júla uskutočnil tur−
naj st.žiakov ročník 1995 a mladších žia−
kov s názvom ,, APOLLO CUP“ za účasti
mužstiev FK Ropspol Částkovce, FK Kraj−

né, FK 1902 Zemianske Podhradie a do−
máceho mužstva MFK Stará Turá.

Turnaj sa začal po rozlosovaní o 9. h
prvým zápasom, ktorý medzi sebou odo−
hrali mužstvá zo Starej Turej a Částkoviec.
Zápas skončil víťazstvom domáceho muž−
stva so skóre 2:1. Obidva góly domáceho
mužstva dal Mário Hučko.

Po tomto zápase pokračoval turnaj dru−
hým zápasom, ktorý odohrali mužstvá z
Krajného a Zemianskeho Podhradia. Zá−
pas skončil víťazstvom Krajného v pomere
3:0.

Po tomto zápase bola prestávka a hrá−
či ju vyplnili kopaním penált. Pri penaltách

sa vystriedali všetci hráči a brankári z kaž−
dého zúčastneného mužstva. Po penaltách
malo každé mužstvo zabezpečený obed,
o ktorý sa postarala pani Katka Vidová a
jej personál zo Šport Pubu. Po výdatnom
obede a doplnení síl nastúpili mužstvá na
zápasy o umiestnenie.

O tretie miesto zviedli boj mužstvá z
Částkoviec a Zemianskeho Podhradia.
Zápas vyhrali po výbornom výkone hráči z
Částkoviec v pomere 3:0.

Po tomto zápase nastúpilo na finále
turnaja mužstvo domácich zo Starej Turej
a mužstvo z Krajného. Zápas sa hral vo
výbornej atmosfére, keď hráčov z jedného
aj z druhého mužstva podporovali díváci a
rodičia. Hráči obidvoch mužstiev odviedli
výborný výkon a zápas sa napokon skon−
čil víťazstvom domáceho mužstva zo Sta−
rej Turej v pomere 3:1, keď dva góly za
domácich dal hráč Patrik Puškár a jeden
pridal Mário Hučko.

Po zápase bolo vyhodnotenie celého
turnaja. Pri vyhodnotení boli odmenené všet−
ky štyri mužstvá pohármi a vecnými cena−

mi, ktoré daroval sponzor turnaja zdravotná
poisťovňa Apollo a Nadácia Život. Ceny jed−
notlivým mužstvám odovzdával zástupca
primátorky mesta Stará Turá pán Mgr. Ján
Tomeš za potlesku divákov a všetkých zú−
častnených hráčov. Všetci prítomní skon−
štatovali, že turnaj sa vydaril a dal všetkým
mužstvám veľmi veľa pred nastávajúcou
sezónou, ktorá sa už blíži. Všetci chlapci
odchádzali z turnaja spokojní a mali veľkú
radosť z obdržaných cien. Tréneri jednotli−
vých mužstiev sa svorne zhodli, že už sa
tešia na ďalší ročník turnaja APOLLO CUP.

Organizátori turnaja by zároveň touto ces−
tou radi vyjadrili poďakovanie zástupcom
mesta Stará Turá a Nadácii Život za podpo−
ru pri práci s mladými futbalovými nádejami

v Starej Turej. Predovšetkým ch−
ceme poďakovať sponzorom, bez
ktorých by sa tento futbalový turnaj
neuskutočnil, a to hlavne Nadácii
Život, mestu Stará Turá, zdravot−
nej poisťovni Apollo a.s. Radi by
sme tiež poďakovali p. MUDr. Le−
žovičovi − zástupcovi zdravotnej po−
isťovne Apollo, p. Petríkovi − roz−
hodcovi, ktorý odpískal celý turnaj,

Mgr. Tomešovi − zástupcovi primátorky mesta
Stará Turá, pani Katke Vidovej s celým per−
sonálom reštaurácie Šport Pub, všetkým ro−
dičom a divákom, ktorí prišli povzbudiť naše
futbalové nádeje v ich snahe rozvíjať svoj
futbalový talent.

Poďakovanie patrí aj firmám a spoloč−
nostiam: HYDROUS s.r.o, PREVAK s.r.o.,
Sensus Metering Systems a.s., EUR−MED
s.r.o, IDAMER, CITYFARMA a.s, Apollo a.s.

VEDENIE MUŽSTVA:
Tréner mužstva: Roman Stacho
Asistent trénera: Rudolf Herák
Vedúci mužstva: Ing. Miroslav Valenčík

Organizátori turnaja

Futbalový turnaj „APOLLO CUP 2009“ starší žiaci
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Stará Turá.                                                                             © DELTA

„A“ mužstvo MFK začalo jesennú prípra−
vu na nový ročník 2009/10 v polovici júla s
novým trénerom Mgr. Mariánom Vallašom z
Lubiny. Za pomerne krátky čas sa podarilo
vedeniu klubu zabezpečiť posily, ako Jaku−
ba Polláka z Nového Mesta n/, Adriána Stra−
ku z Ostrožskej Novej Vsi a Petra Magulu,
ktorý sa vrátil z hosťovania. Do prípravy sa
zapojil aj Juraj Gyorok, ktorý bol pracovne v
zahraničí. Na hosťovanie odišli Tadeáš
Mikláš, Andrej Ďuriš a Jakub Jaroš. Zranený
je Juraj Borcha a s tréningom začal po zra−
není Matúš Geschwandtner.

Prvá previerka mužstva prišla 18.7.2009
na turnaji v Kostolnom. Naši ju zvlá−
dli bez problémov, keď v prvom zá−
pase porazili Hrašné 3:0, kde góly
strieľali Straka 2 a Durec. V druhom
zápase sa stretli s domácim Kostol−
ným, nováčikom II.triedy Juh. Po
bojovnom výkone i napriek nepriaz−
nivému počasiu vyhrali 2:1, keď góly
vsietili Peterka a Durec, čím sa stali
víťazmi turnaja. 22.7.2009 si zmerali
sily s „B“ mužstvom Senice. Bol to
jeden z najlepších výkonov mužstva
v poslednom období, ktorý skončil
víťazne v náš prospech 4:3. Gólmi
skórovali Maroň, Magula, Straka a
jeden si dali hostia vlastný. Posled−
nou previerkou pred súťažou malo byť
mužstvo z Moravy Dolní Nemčí,
účastník krajskej súťaže v ČR.

MFK Stará Turá – Dolní Nemčí
3:0 (0:0). MFK: Viskup, Magula, Ar−
becík, Denk, Peterka, Straka, Maroň,
Štefík, Durec, Mocko a striedali:
Otrubný, Gyorok

Mužstvo z Moravy pricestovalo značne
oslabené a bez náhradníkov. V prvom pol−
čase to bol priemerný zápas bez väčšieho
nasadenia. Hostia sa mohli ujať vedenia
už v 14.min., keď sa v 16−ke pekne uvoľnil
Stojaspal Tomáš, ale jeho strela tesne
minula domácu bránu. V 17. min. mal šan−
cu domáci Durec, jeho strela však minula
pravú žrď. V 30. min. kopal Peterka pria−
my kop, ale jeho strela skončila nad brá−
nou súpera. V 40. min. zachraňoval do−

máci brankár po peknej strele Stojaspala
Tomáša, ktorý bol najlepším hráčom hostí.
V druhom polčase tréner prestriedal, na−
stúpili Tomáš Otrubný a Juraj Gyorok. Už
v 50. min. to skúšal z priameho kopu Otrub−
ný, ale neúspešne. V 54. min. sme kopali
rohový kop, brankár loptu vyrazil a Maro−
ňova strela skončila v sieti 1:0. V 55. min.
hosťujúci kapitán netrafil z 5 m bránku. V
61. min. strelu Maroňa brankár vyrazil. V
65. min. kopali hostia pokutový kop za ruku
Polláka v pokutovom území, ale Viskup
strelu bravúrne vyrazil. V 74. min. ušiel po
pravej strane Peterka a po jeho centri zvý−

šil na 2:0 Durec a ten istý hráč uzavrel
skóre zápasu v 84. min. na konečných 3:0.

Pred takmer 150 divákmi rozhodoval
zápas Vladimír Tóth, ktorý v jesennej časti
skončil s futbalom na Starej Turej a dal sa
na rozhodcovskú dráhu.

Pevne verím, že oporou nášho muž−
stva v majstrovských zápasoch budú aj
diváci, ktorých si touto cestou dovoľujem
pozvať na ostatné zápasy.

Ing. Ján Hodermarský
člen športovej komisie MsZ

Letná príprava

Posily „A“ mužstva zľava: Adrián Straka, Pe−
ter Magula, Jakub Pollák

DK Javorina a mesto Stará TDK Javorina a mesto Stará TDK Javorina a mesto Stará TDK Javorina a mesto Stará TDK Javorina a mesto Stará Turáuráuráuráurá

Remeslá našich predkov
7.8.2009 (piatok) 10.00 - 18.00 h Námestie slobody

10.00 - 18.00 TRH REMESIEL
15.00 Detská folklórna skupina ÈAKANKA z N. Mesta n/V

16.00 ¼udová hudba RODINA HLBOCKÁ z Pie��an

PONÚKAME:
· rezbársku �kolu

· mno�stvo ïal�ích remesiel
· príjemnú atmosféru s Va�ou aktívnou úèas�ou

V�ETCI STE VÍTANÍ!

Záhradkárske okienko
Každý rok prináša zmeny v klíme, a tak i každý

rok je niečím iný. Tento rok sa všetkým asi najviac
urodilo hlavne „mravcov“.

Mravec – tento neúnavný „pracant“ sa očividne
prispôsobil akémukoľvek miestu. Jeho „hrady“ sú
postavené snáď všade. Bežný boj s lepovými pás−
kami a lepom na kmeňoch stromov bol v minulosti
úspešný. No tento rok treba využiť asi viac príprav−
kov na ich ničenie. Z postrekových prípravkov nie−
len do domácností doporučujeme Fast LP, Biotoll,
Champion Almus, Cyper 0,5 EM... Z práškových
návnad je to Ferdo L.T., Stop mravec nový, Biotol...

Na nepríjemné osy a sršne veľmi dobre zabera−
jú osvedčené prípravky Duracid, Biotol osa a iné.

Proti hubovitým chorobám naďalej striekame ze−
leninu hlavne kontaktnými prípravkami − postrekmi
(Kuprikol 50, Champion 50 WP, Bravo 500, Kocide
2000, Cuproxat SC, ...) Systémové prípravky už nie
sú vhodné kvôli dlhej ochrannej dobe / Acrobat MZ,
Ridomil Gold MZ 68 WG, 42,5 WG, Kurzate K,
Tattoo, Folpan 80 WDG.

Na ochranu viniča naďalej aplikujeme širokospek−
trálne prípravky (Schavit F71,5WP, Zato 50 WG,
Discus, Quadris, Cabrio Top, ale i Kuprikol a Sulikol).

Postreky proti živočíšnym škodcom na zemiakoch
sa používajú už len na neskorších odrodách (Calip−
so, Actara, Nurelle, Karate Zeon, Karate, Decis).

Pred vykopávaním zemiakov a iných plodín mô−
žeme na záhon vopred „rozhodiť“ tzv. zelené hno−
jenie. Ušetríme si tak ich pracné sadenie a stačí
pôdu po vykopaní len urovnať. Plodiny ako repka
olejná, horčica, hrach, ovos a aj ich mix nám svo−
jou zelenou hmotou po zarýľovaní na jeseň vylep−
šia nielen pôdne vlastnosti, ale i vyhnoja pôdu.

Už v tomto období je vhodné myslieť na pehovi−
tosť jabloní. Výrazne sa začína prejavovať koncom
augusta a začiatkom septembra počas vlhších dní.
Postreky s obsahom vápni−
ka nielenže vylepšujú kva−
litu plodov, ale i podstat−
ne, pri viacnásobnom apli−
kovaní, chránia plody. Z
doporučených vyberáme Wuxal sus Ca, Paralux,
Florasin Calcium...

tel.:7763485
Váš partner nielen pre záhradu


