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T A R O T U R I A N S K Y

Stará Turá sa pred 50 rokmi 
stala mestom

Výročia. Je ich mnoho a stretávame 
sa s nimi takmer na každom kroku. 
Výročie narodenia alebo úmrtia niekoho 
známeho a významného, výročie začiat-
ku alebo konca vojny, výročie nejakého 
dôležitého objavu, ktorý zmenil dovte-
dajší život ľudstva. Pre rodiny je výročím 
okrúhly vek niektorého z členov rodi-
ny. Výročí je teda naozaj neúrekom. Pre 
naše malé mesto je takýmto výročným 
dňom 5. september 2014. Práve v ten-
to deň tomu bude 50 rokov, čo mu bol 
vtedajším Západoslovenským krajským 
národným výborom v Bratislave udelený 
štatút mesta. Pre niekoho sa môže zdať 
toto výročie bezvýznamné, pre nás, ktorí 

tu žijeme celý život má však toto výročie 
svoje čaro. 

Iba pre porovnanie – najväčším 
mestom na Slovensku je Bratislava s viac 
ako 415 000 obyvateľmi a najmenším sú 
Dudince, ktoré majú takmer 1 500 oby-
vateľov. Naopak k najväčším obciam bez 
postavenia mesta patria Smižany, ktoré 
majú  vyše 8 600 obyvateľov alebo pre 
nás bližšia Beluša, ktorá má viac ako 5 
800 obyvateľov. 

Počet obyvateľov v meste Stará Turá 
každým rokom klesá. Môže za to nie-
len menej narodených detí, ale najmä 
migrácia ľudí do väčších miest a zahra-
ničia. Veríme, že tento trend nebude po-

kračovať a že naše mesto sa opäť bude 
rozrastať a veľa mladých rodín tu nájde 
domov nielen pre seba, ale aj pre svoje 
deti. Lebo naše mestečko je možno malé 
veľkosťou, ale veľké srdcom.

Lívia Boorová

KU
LT

ÚR
A Slávnostné odhalenie 

pamätníka Ing. Neráda
12. september, Námestie 
slobody, 15.00 h

Svatováclavský jarmak 
v Kunoviciach
27. september, Projekt: Zachovanie tradičných 
remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

Dúha v srdci – benefičný 
program
28. september, MsKs Nové 
Mesto nad Váhom, 15.00 h

10. ročník Remesiel našich predkov

Vo vnútri čísla
Vyjadrenie Mgr. Petra Škriečku k petícii str. 2

Modernizácia cyklotrasy str. 3

10. ročník Remesiel našich predkov str. 4

Pomoc pre Sabinku str. 5

Slávnosti na Javorine str. 6

Staroturanci na Mont Blancu str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Stretnutia Klubu abstinentov Stará Turá str. 11

Ocenenie pre výtvarníkov z Bulharska str. 12
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Doplnenie článku Z rokovania MsZ
V minulom čísle Staroturianskeho spravdajcu chýbala časť textu v člán-
ku Z rokovania MsZ zo dňa 19.6.2014.

Poslanci vzali na vedomie:
• Prehľad budov vo vlastníctva mesta Stará Turá s uvedením majet-

kovoprávnych vzťahov k pozemkom,
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
• Návrh I. zmeny rozpočtu mesta,
• Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2013,
• Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za 1.polrok 

2014,
• Informáciu o vymenovaní Mgr. Miroslavy Lacovej do funkcie ria-

diteľky Základnej umeleckej školy v Starej Turej
• Protest prokurátora  proti VZN č. 7/2013 – Štatút Mestskej polície 

Stará Turá,
• Správu z kontrol  vykonaných od  XXXVII.  zasadnutia MsZ,
• Petíciu občanov za zmenu prevádzkovateľa vodovodných a kanali-

začných sietí v meste Stará Turá
Za chýbajúcu časť textu sa vydavateľ ospravedlňuje.

Redakcia

Vyjadrenie Mgr. Petra Škriečku k petícii 
za zmenu prevádzkovateľa vodovodných 
a kanalizačných sietí v meste Stará Turá

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 19.6.2014 prerokovalo 
Petíciu za zmenu prevádzkovateľa vodovodných a kanalizačných 
sietí v meste Stará Turá, ktorú podpísalo 227 obyvateľov a osobne 
ju predložil pán Dušan Prachár.

Hlavnou požiadavkou petície 
bola nespokojnosť s platbami 
za dažďovú vodu a tvrdenie, že 
zmenou prevádzkovateľa prišlo 
mesto o peniaze na rekonštruk-
ciu čistiarne odpadových vôd. 

Napriek tomu, že sa do-
mnievam, že celá petícia je mo-
tivovaná najmä neuspokojenými 
politickými ambíciami pána 
Prachára a jeho patologickou 
neschopnosťou rozlišovať ima-
ginárny svet od reality, z úcty 
k podpísaným obyvateľom si 
dovoľujem zareagovať na uve-
dené témy.

Platba za odvod dažďo-
vej vody nie je novou témou. 
Príležitostne na ňu zvyknem od-
povedať už 10 rokov. Zrážkové 
vody sa vypočítavajú na zákla-
de postupu, ktorý je ustanovený 
Vyhláškou Ministerstva život-
ného prostredia SR č. 209/2013, 
ktorou sa mení a dopĺňa vy-
hláška MŽP SR č. 397/2003 Z. 
z., ktorou sa okrem iného usta-
novujú podrobnosti o spôsobe 
výpočtu množstva vôd z povr-
chového odtoku a následného 
úradného merania Slovenského 

hydrometeorologického ústa-
vu aktualizovaného každo-
ročne pre lokalitu Stará Turá. 
Nepoužívame žiadne nekorekt-
né výpočty, len platné predpisy 
tejto krajiny. 

Zaústenie dažďových zvodov 
do kanalizácie je vždy rozhod-
nutím konkrétneho odberateľa, 
platí len ten, kto má zvody za-
ústené do kanalizácie. Fakt, že 
za dažďovú vodu vyberáme od 
všetkých odberateľov, teda aj 
tých, ktorí bývajú v rodinných 
domoch je tiež len aplikáciou 
zákonného ustanovenia. Ten 
hovorí, že „Vlastník verejnej 
kanalizácie alebo prevádzkova-
teľ verejnej kanalizácie na účely 
spoplatnenia určí množstvo vôd 
z povrchového odtoku odvádza-
ných do verejnej kanalizácie pre 
každú nehnuteľnosť, z ktorej sa 
tieto vody odvádzajú priamo 
kanalizačnou prípojkou alebo 
voľným povrchovým odtokom 
cez dažďové vpusty do verejnej 
kanalizácie.“  Právny predpis 
jednoznačne používa pojem 
každá nehnuteľnosť, nerobí roz-
diel medzi bytovým a rodinným 

domom. Navyše sa domnievam, 
že by bolo nespravodlivé, ak 
by časť obyvateľov za dažďovú 
vodu platila a časť bola oslobo-
dená, hoci túto službu využíva 
rovnako.

Ceny všetkých energií zazna-
menávajú v uplynulých rokoch 
mierny nárast. Ubezpečujem 
Vás, že to nie je len sloven-
ský fenomén. Napriek tomu 
sa snažíme, aby ceny vodného 
a stočného boli v únosnej mie-
re. Spoločnosť PreVaK už devia-
ty rok garantuje nižšie ceny ako 
predchádzajúci prevádzkovateľ. 
Obyvatelia Starej Turej tak majú 
nižšie ceny ako v Novom Meste 
nad Váhom či Trenčíne.

K druhému vyjadreniu, že 
zmenou prevádzkovateľa pri-
šlo mesto o dotáciu na rekon-
štrukciu čistiarne odpadových 
vôd nemôžem poznamenať nič 
iné, len fakt, že ide o vymyslenú 
hlúposť pána Prachára. Druhá 
etapa rekonštrukcie čistiarne 
odpadových vôd nie je ukon-
čeným projektom (prvá eta-
pa bola ukončená ešte v roku 
2006) a pravdou je, že vlast-
níkovi verejnej kanalizácie 
Aquatur, a.s. neboli pridelené 
peniaze z Ministerstva životné-
ho prostredia na ukončenie toh-
to projektu. Ostatná výzva bola 
podaná v lete tohto roku a oča-
kávame vyjadrenie ministerstva 
na jeseň. Spôsob a systém pri-
deľovania peňazí z eurofondov 
nesúvisí s prevádzkovateľom 
sietí, ako sa mylne pán Prachár 
domnieva alebo pravdepodobne 
vedome zavádza a straší obyva-
teľov, že mesto prišlo o peniaze, 
o ktoré nikdy neprišlo. 

Napriek tomu, že rekon-
štrukcia mestskej čistiarne nie 
je ukončená, naše pôsobenie 
v Starej Turej prinieslo moder-
nizáciu spravovaného majetku 
a lepšiu starostlivosť o vodáren-
ské siete. Za obdobie našej správy 
majetku mesta a dobrou spolu-
prácou s mestom a Aquaturom 
sa podarilo úspešne zvládnuť  I. 
etapu rekonštrukcie čistiarne 
odpadových vôd, výstavbu no-
vej kanalizácie a vodovodu na 
Husitskej ceste, vybudovanie 
nového kanalizačného zberača 
na Mýtnej ulici, ktorý pravidelne 
pred investíciou vytápal obyva-
teľov Hurbanovej ulice, výmena 
časti vodovodov a kanalizácií na 
Hurbanovej, Mýtnej, Štúrovej, 
Športovej ulici, nehovoriac 
o významnej rekonštrukcii vo-
dovodov miestnych častí Papraď 
a Súš. Práve tieto projekty mohli 
byť realizované vďaka dotáciám, 
mestskému rozpočtu, ale v ne-
poslednom rade aj z prostried-
kov, ktoré platia obyvatelia za 
vodné a stočné. 

Vodárenská infraštruktúra 
mesta je dnes spravovaná efek-
tívne a zameraná na stabilné 
zásobovanie obyvateľstva pit-
nou vodou a plynulé, bezpečné 
odvádzanie odpadových vôd. 
Stále je priestor našu prácu zlep-
šovať, preto sa nebránime otvo-
renej korektnej komunikácii. 
Zavádzanie a nenávistné útoky 
pána Prachára však nepovažu-
jem za pokus prispieť k zlepšeniu 
našej práce, ale len za nešťastnú 
formu jeho sebaprezentácie.

Mgr. Peter Škriečka 
autor je riaditeľom spoločnosti PreVaK, 

ktorá prevádzkuje verejný vodovod 
a kanalizáciu v meste Stará Turá

Bezplatné právne poradenstvo pre občanov v Starej Turej

Právne poradenstvo ponúka Dr. Marián Mesiarik v kancelárií na: 
Ul. Gen. M. R. Štefánika 335/4, 916 01 Stará Turá, 
Telefón: 0903/ 465 485, Email: mesiarik.marian@centrum.sk

Termíny poradenstva pre II. polrok 2014 v Starej Turej:
10.9.2014 od 13.00 do 16.00 h      5.11.2014 od 13.00 do 16.00 h
24.9.2014 od 13.00 do 16.00 h      19.11.2014 od 13.00 do 16.00 h
8.10.2014 od 13.00 do 16.00 h      3.12.2014 od 13.00 do 16.00 h
22.10.2014 od 13.00 do 16.00 h    17.12.2014 od 13.00 do 16.00 h
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Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna or-
ganizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2014.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových ak-
tivít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidel-
ne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi,

•  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov,

•  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne v súvislosti s po-
žiadavkami projektu,

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu,
• záujemcovia o  fi-

nančnú podporu 
spracujú projekt 
a  pošlú ho na ad-
resu koordinátora 
projektu,

• správna rada roz-
hodne o  udelení 
grantu,

• s  predkladateľmi 
schválených grantov sa uzavrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
30.09.2014
Trvanie projektu: 1.10.2014 – 30.06.2015
Predloženie záverečnej správy: do 15.10.2015

Bližšie informácie k vypracovaniu a poda-
niu žiadostí o grant dostanete u koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2014

Stará Turá privítala delegáciu 
z Juhomoravského kraja
Posledný júlový víkend sa v našom re-
gióne tradične nesie v znamení spoloč-
ného priateľského stretnutia obyvateľov 
prihraničného regiónu na Slávnostiach 
bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine. Inak tomu nebolo ani tento 
rok. Medzi pozvanými hosťami bola i de-
legácia z Juhomoravského kraja, ktorá sa 
po skončení slávností na Veľkej Javorine 
rozhodla navštíviť niektoré okolité obce 
a mestá spod Javoriny. Okrem Lubine 
a Brezovej pod Bradlom navštívila dele-
gácia, vedená predsedníčkou Komisie pre 
medziregionálne vzťahy Juhomoravského 
kraja, Ilonou Žiškovou Vágnerovou, 
i  Starú Turú. Delegáciu ďalej tvorili členo-
via Výboru i Komisie pre medziregionálne 
vzťahy Juhomoravského kraja. 

Na pôde mesta Stará Turá ich priví-
tal primátor mesta Ján Kišš, zástupkyňa 
primátora Soňa Krištofíková a prednost-
ka Okresného úradu Nové Mesto nad 
Váhom a poslankyňa Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Anna Halinárová. 
Pán primátor priblížil hosťom Starú Turú 
a informoval ich o histórii, ale i súčasnosti 
mesta. 

Mesto Stará Turá je pre návštevníkov 
zaujímavé nielen zrekonštruovaným cen-
trom mesta, ale ponúka i možnosti špor-
tového či kultúrneho vyžitia. V Dome 
kultúry Javorina prijala prítomných čle-
nov delegácie riaditeľka, Eva Adámková. 
Povedala im viac o činnosti domu kultúry 
a previedla ich izbou tradičného bývania, 

ktorá presne vystihuje príbytky našich 
predkov. 

Potom sa členovia delegácie presu-
nuli do spoločnosti Elster, s. r. o., ktorá 
patrí k najväčším zamestnávateľom v mes-
te Stará Turá. Riaditeľ spoločnosti Peter 
Valko a bývalý riaditeľ Dušan Fridrich 
im povedali základné informácie o spo-
ločnosti,  o jej histórii, odprezentovali jej 
výrobky a previedli ich samotnou výrob-
nou halou, kde si mohli pozrieť výrobu 
plynomerov. 

Spoločné stretnutie potom ukon-
čila delegácia v spoločnosti hostiteľov 
v príjemnom prostrední vodnej nádrže 
Dubník v penzióne Hájenka. Veríme, že 
toto spoločné stretnutie prehĺbi už tak 
výborné cezhraničné vzťahy Starej Turej 
s moravskou stranou a rozšíri naše part-
nerské väzby zo Zlínskeho kraja i na ten 
Juhomoravský. Lívia Boorová

Modernizácia cyklotrasy 
v rámci projektu

„Sám, s priateľmi, či 
rodinou, na bicykloch pod 

Javorinou – okruh pod 
Javorinou v k. ú. Stará Turá“

Me s t o  S t a r á 
Turá zrealizova-
lo v mesiacoch 
jún – august 2014 
m o d e r n i z á c i u 
a rozšírenie cyk-
lotrasy v katastri 
mesta, v rámci 

ktorej boli opravené vybrané úseky lesných ciest, bol 
umiestnený prístrešok a značenie cyklotrasy. Cieľom 
projektu bolo vybudovanie cyklotrasy, ktorá prechá-
dza naprieč celým mestom Stará Turá, miestnou čas-
ťou Topolecká a lesnými a poľnými cestami popod 
Javorinu až do katastrálneho územia obce Lubina 
časť Podkozince. Okrem úprav komunikácií, osade-
nia smerovníkov a vyznačenia cyklotrasy maľovanými 
cykloznačkami, bol v Topoleckej, časť Hrachoviská osa-
dený drevený prístrešok, ktorý bude slúžiť cyklistom 
pre oddych, prípadne na schovanie sa pred dažďom.  
Projekt bol realizovaný s podporou Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka 
SR 2007 – 2013, opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, 
ktorá poskytla nenávratný finančný príspevok vo výške 
17 950,17 EUR. Mesto Stará Turá podporilo projekt 
sumou 3 590,00 EUR. 

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP
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Jubilejný 10. ročník Remesiel našich predkov
Podujatie Remeslá našich predkov získalo 
počas uplynulých rokov pevné zázemie a 
výbornú povesť medzi ľuďmi nielen doma, 
ale i v okolitých obciach a mestách. Za jeho 
fungovaním celé roky stojí Dom kultúry Ja-
vorina, ktorý ako príspevková organizácia 
mesta Stará Turá pripravuje všetky reme-
selné akcie počas roka. 

Tohtoročný jubilejný 10. ročník sa usku-
točnil v piatok 8. augusta 2014 a bol nao-
zaj výnimočný. Podujatie bolo podporené 
finančným príspevkom z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja cez Program cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská republika 
– Česká republika 2007-2013. Cez tento 
program budú financované aj ďalšie akti-
vity zamerané na remeslá a tradície nielen 
doma, ale i v našom partnerskom meste 
Kunovice. Podujatie Remeslá našich pred-
kov ďalej podporil Nadačný fond Slovenskej 
sporiteľne v Nadácií Pontis sumou 2 000 € 
a tiež Kopaničiarsky región – miestna akčná 
skupina sumou 470 €. Všetkým veľmi pekne 
ďakujeme. I vďaka týmto príspevkom mohli 
tohtoročné Remeslá našich predkov ponúk-
nuť návštevníkom opäť niečo naviac a skva-
litniť ponuku kultúrneho programu, služieb, 
technického vybavenia, zlepšiť podmienky 
pre remeselníkov i návštevníkov. 

Samotné podujatie sa začalo už o 10.00 
hodine. Námestie slobody sa postupne za-
plňovalo remeselníkmi, ktorí predvádza-
li a predávali tradičné ľudovo-umelecké 
predmety ako keramiku, výrobky z prútia, 
z dreva, dekoračné predmety, hrnčeky, bižu-
tériu, maľované oblečenie, patchwork, tkané 
oblečenie, čipky a iné. Z ďalších stánkov sa 
niesla vôňa byliniek, čajov či mliečnych vý-
robkov. Svoje šikovné ruky predviedli maj-
stri kováči, rezbári, košikári, paličkárky či 
tkáčky. Remeslá našich predkov tento rok 
hostili spolu až 70 remeselníkov. Niektoré 
remeselné výrobky v stánkoch boli určené 

na prácu, iné boli vyrobené pre radosť a po-
tešenie. Každý si mohol vybrať niečo, čo by 
ho zaujalo. 

Podujatie, ktoré je spojené s tradíciami, 
sa nezaobíde ani bez tradičných jedál. Tie sú 
určite lákadlom nielen pre oči, ale hlavne pre 
čuch návštevníkov. A nejeden z nich v piatok 
neodolal a ochutnal výborné makové slíže, 
krúpovú kašu, domáce báleše, langoše či 
gulášik. Zaujímavosťou boli opäť podpec-
níky rôznych chutí, ale aj tradičná cigánska. 
Spokojnosť návštevníkov často ide cez ich 
plné brušká, a preto sme sa snažili, aby bol 
výber jedál naozaj široký. 

Cieľom podujatia Remeslá našich pred-
kov je uchovávať tradície a remeslá našich 
predkov pre ďalšie generácie. I preto sú 
k dispozícií ukážky remeselnej činnosti, ale 
aj tvorivé dielne s pracovníčkami mestskej 
knižnice. Pod veľkým stanom si mohli deti 
vyskúšať prácu s hlinou či výrobu dekorácií 
z papiera. Tradičný bol aj kolotoč, ktorý ich 
povozil vo veľkých prútených košoch.  

K Remeslám našich predkov patria nie-
len remeselníci, ale aj folklór. Hneď ráno 
si organizátori v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou a p. učiteľkou Rzavskou 
pripravili pre deti tanečnú školu, kde sa na-
učili niekoľko základných ľudových krokov 
a spoločne si zatancovali na tóny kopaničiar-
skych ľudových piesní. Každé dieťa získalo 
za svoju snahu diplom o absolvovaní taneč-
nej školy. Neskôr už pódium patrilo DFS 
Kopaničiarik z Myjavy, ktorého hudobná 
časť ponúkla tie najkrajšie myjavské ľudové 
piesne. Tanečná časť skupiny ukázala rezké 
tance a krásne myjavské kroje. Kopaničiarik 
sa počas dvoch hodín striedal so speváckym 
zborom Klenotnica z Bziniec pod Javorinou. 
Tento súbor bol možno vekovo starší, ale 
o to skúsenejší. Ponúkli veľmi pekné spra-
covanie rôznych ľudových piesní. O 15tej 
hodine sme v rámci programu slávnostne 
zahájili projekt Zachovanie tradičných re-
mesiel v Starej Turej a Kunoviciach, ktorého 
aktivity budú podporené Európskym fon-
dom regionálneho rozvoja sumou 51 473 
€. Jednou z aktivít projektu boli aj Remeslá 
našich predkov. Projekt slávnostne zahájila 
starostka Kunovíc, Mgr. Ivana Majíčková, 
MBA a zástupkyňa primátora Starej Turej, 
Mgr. Soňa Krištofíková. V rámci projektu 
sa nám predstavil i spevácky zbor Tetičky 

z Kunovíc, ktorý zaspieval najobľúbenejšie 
tradičné piesne zo Slovácka. 

V našom programe sme ďalej pokračo-
vali vstúpením folklórneho súboru Cerianka 
z Loviec, ktorý nám ponúkol hlavne folklór 
a piesne regiónu Horného Požitavia. Pre do-
mácich návštevníkov je už niekoľko rokov 
srdcovou záležitosťou vystúpenie ľudovej 
hudby POĽUN, ktorá združuje muzikantov 
z nášho podjavorinského kraja a hrá a spie-
va piesne, ktoré sú nám najbližšie. Program 
ukončila ľudová hudba Šramel, ktorá hrala 
až do neskorých večerných hodín a bavila 
divákov natoľko, že si niektorí z nich na ná-
mestí i zatancovali. Veríme, že takáto ľudová 
veselica sa stane tradíciou a tanečníkov bude 
každým rokom pribúdať. 

Tento rok sa tradície niesli nielen 
Námestím slobody, ale čo to z remesla sme 
si mohli pozrieť i v budove Domu kultúry 
Javorina v Stredisku cezhraničnej spoluprá-
ce. Svoje remeslo – rezbárske výtvory a bon-
saje – tu predvádzali páni majstri z nášho 
kraja. Výstava Čaro bonsají a premeny dre-
va bola naozaj okúzľujúca a nejeden strom 
vyzeral ako vystrihnutý z rozprávky. Túto 
expozíciu sme mohli pripraviť iba vďaka pá-
novi Jánovi Valentovi, ktorý zapožičal väčši-
nu bonsají a výstavou i sprevádzal. 

Počas trhu bolo otvorené aj mestské mú-
zeum a izba tradičného bývania, kde pani 
Durcová povedala návštevníkom viac o kro-
joch, bývaní a tradíciách našich predkov. 

Jubilejný 10. ročník Remesiel našich 
predkov sa niesol i v znamení oceňovania. 
Dom kultúry Javorina a mesto Stará Turá si 
na trhu ocenili ľudí, ktorí počas uplynulých 
rokov spolupracovali pri príprave remesel-
ných podujatí a bez ich pomoci by nebola 
príprava týchto podujatí taká jednoduchá. 
Všetkým oceneným remeselníkom a spo-
lupracovníkom ešte raz srdečne ďakujeme. 

Na záver by sme sa ešte chceli poďako-
vať pracovníkom Domu kultúry Javorina, 
Technických služieb Stará Turá, Mestského 
úradu, kuchárkam z Materskej školy Stará 
Turá, pani Bublavej, rodine Zemanovej, 
rodine Durcovej a ďalším dobrovoľníkom, 
ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohtoroč-
ného trhu. Veríme, že budúcoročné Remeslá 
našich predkov budú opäť úspešné a pre náv-
števníkov opäť niečím nové a zaujímavé. 

Lívia Boorová
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Pomôžte Sabinke 
Volám sa Sabinka Fajnorová. Zatiaľ neviem sedieť ani chodiť, ale verím, že 
sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomôžu. Narodila som sa 22.5.2013 
v Bratislave. Ešte som poriadne neuzrela svetlo sveta a už mi bolo pred-
povedaných mnoho rôznych diagnóz. Počas tehotenstva moja mamina 
prežívala veľmi ťažké obdobie, lebo ju doktori strašili tými najhoršími 
diagnózami. Aj napriek tomu maminka cítila, že sa teším na tento svet a 
že som veľká bojovníčka!

Som jej veľmi vďačná, že nedala na rady doktorov. Som krásne a veselé 
dievčatko, ale ku šťastiu mi chýba pohyb, aký majú moji kamaráti. Mojím 
najväčším snom je, aby som mohla bezstarostne behať, objavovať svet a hrať 
sa s mojimi rovesníkmi. Momentálne mi s pohybom pomáha mamina a pre-
cvičuje so mnou každý deň Vojtovu metódu. Absolvovala som už niekoľko 
rehabilitácií v Dunajskej Lužnej, no rehabilitácie aj cviky zaberajú pomalšie, 
a preto by mi pomohol pobyt v hyperbarickej komore a centre Adeli. Pobyt 
v týchto zariadeniach je finančne náročný a moji rodičia si ho nemôžu do-
voliť. Celková liečba v zariadení vychádza na 4500€.

Ak Vás môj príbeh zaujal, môžete pomôcť:
V prípade, že by ste chceli prispieť finančne na Sabinkine liečenie a rehabi-
litáciu, môžete tak urobiť cez Nadáciu ŽIVOT Stará Turá.
Prispieť môžete na číslo účtu:
Číslo účtu: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX
Poznámka: Sabínka Fajnorová (Prosíme nezabudnite uviesť)

Každý mesiac vás budeme informovať na internetovej stránke http://pomoz-
te-sabinke.weebly.com/o tom, koľko peniažkov sa pre Sabinku vyzbieralo 
a koľko nám ešte chýba na zaplatenie celej rehabilitácie. Vopred vám pekne 
ďakujeme a veríme, že sa peniažky pre Sabinku čoskoro vyzbierajú. 
Ak si prajete, aby sme zverejnili vaše meno alebo názov firmy, prosím napíšte 
nám email s vašim menom alebo názvom firmy, výškou finančnej čiastky, 
ktorou ste prispeli a mesto, z ktorého pochádzate. Tým budeme vedieť, že si 
prajete, aby bolo vaše meno, alebo názov firmy zverejnený v sekcii „Podporili 
ma“. Email: zuzka22235@gmail.com

Pomôcť môžete aj zberom vrchnáčikov:
Organizácia HorebPET oficiálne zaradila Sabinku do ich programu pomo-
ci. To znamená, že zber vrchnáčikov pre Sabinku sa môže začať. Veľmi sa 

tešíme, a veríme, že vyzbierame dostatočné množstvo vrchnáčikov. Poďme 
teda na to.
Aké vrchnáčiky zbierať?

PET vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápojov:
• minerálne vody (napr.: Rajec, Fatra, ... )
• sladené nápoje (napr.: Kofola, Coca Cola, ... )
• nápoje z tetrapakov (napr.: mlieko, džúsy, Acidko, ... ) 
Nezbierajte vrchnáky z nenápojových výrobkov ako drogéria (napr.: šam-
póny, spreje, oleje atď...)
Kde vrchnáčiky odovzdávať?
Po celom Slovensku je niekoľko zberných miest, kde môžete odniesť vrch-
náčiky, v Starej Turej máme tento zoznam zberných miest:

Nadácia ŽIVOT Stará Turá
Adresa: Mestský úrad Stará Turá, Ulica SNP 1/2, 916 01, Stará Turá

Take Care - Zravá výživa agema s.r.o.
Adresa: SNP 75/46, 916 01, Stará Turá
Otváracie hodiny: Pondelok-Piatok: 8:00 - 17:00, Sobota 8:00  - 12:00 
   
Materské centrum – Žabka Stará Turá
Adresa: Jiráskova 168, 916 01, Stará Turá

Ďakujeme! 
r. Fajnorová, Stará Turá

Stále živé spomínanie
Autor tohto príspevku sa v augustovom čísle nášho mesačníka dočítal, že uplynulo už desať rokov, čo 
nás opustil JUDr. Miroslav Peprník (1925-2004), vzácny človek a všeobecne známy právnik, presa-
dený do staroturianskeho prostredia z moravského Slovácka. Po myšlienke napísať o priateľovi krátku 
spomienku, dostala prednosť táto - od vnučky Marienky, z doplneného druhého vydania knižky 
Márie Peprníkovej a Petra Pavla Uhlíka Dvoranka Mariška (2009), s podtitulom Dedo. Jej didaktická 
cena je v hodnotovom generačnom prepojení myšlienkového sveta vnučky smerom k starému otcovi. 
Nech ju preto čitatelia príjmu s porozumením. (Peter Uhlík)

D E D O
Ostalo mi to odmala a stále verím, že môj dedo 
Peprník bol ten najlepší na svete. Nikdy síce nero-
bil také tie starorodičovské triky, napríklad - “ak 
ti rodičia niečo nedovolia, tak prídi za mnou”, ba 
ani nás nepodplácal horalkami, ale aj tak bol ne-
skutočne dobrý.

Myslím, že starý otec je jednou z najvýraznejších 
postáv v živote každého dieťaťa. Či už naňho spo-
míname ako na človeka, ktorý si nás vždy zastal 
pred rodičmi, či na niekoho, kto nás naučil hrať žo-
líka, poker, alebo koho sme vždy „čistou náhodou“ 
porazili v Človeče. Bol to jednoducho náš dedo, 
hoci pre každého vnuka niekto iný.

Pre mňa znamenal veľa. Bol mi vzorom a aj os-
tal. Bol mojou spriaznenou i čistou dušou so skve-
lým nadhľadom na svet. Naučil ma základným 
životným princípom. Pamätám sa, keď sme boli 

so sestrou malé, ako sme v garáži kládli pasce na 
myši. Potom sme sa tam nedočkavo vracali pozrieť 
úlovok. A aj keď sa škodné hlodavce lapili, nik-
dy sme sa škodoradostne nesmiali, lebo sme boli 
dedom poučené, že to nie je správne. Potešili sme 
síce mačku, ale aj pochopili , že i z nepríjemných 
situácií sa musíme dostať dôstojne.

Dedo nás učil históriu. Veril, že dejiny by mal 
poznať každý, aby sme neopakovali chyby pred-
kov. Hrával s nami divadielka, ktorých obsahom 
bolo vždy niečo z minulosti. Aj sme ho prinútili 
pre zliecť sa za dôležitú postavu. Naša najobľú-
benejšia dráma bola o Alžbete Báthoryovej, lebo 
najradšej sme mali horory. Inokedy nás poučil, že 
držať spolu musíme nielen preto, že sme rodina 
a že i Svätoplukovým synom sa nejednotnosť ne-
vyplatila, ale preto, lebo dobrý kolektív je silnejší 
ako jedinec. Zdôraznil nám, že Svätoplukovi dediči 
boli „nepoučiteľní idioti.“ 

Dedo mal rád humor, lebo s ním sa ľahšie kráča 
životom. Vtipne nás zabával poznámkami na ba-
bičku Marišku a na ich spoločný život. Na jednej 
rodinnej slávnosti sa babička pyšne chválila: „Mne 
moje kamarátky hovoria, že mám jedno z najlep-
ších manželstiev aké kedy poznali“. Dedo sa usmial 
a dodal: „No, mne to moji kamaráti nepovedali“. 
Nikoho tým neurazil, ale všetkých pobavil. Jeho 
humor bol inteligentný a láskavý.

Najlepšie sa človek učí cestovaním, tvrdil dedo. 
Hoci naše prvé výjazdy boli starým hrkotajúcim 
vlakom do najbližšieho mesta, pre nás to bol vždy 
ohromný zážitok. Keď sme neskôr vycestovali sami, 
presvedčili sme sa o jeho pravde: „Nič vás nenaučí 
životu lepšie ako sám svet. Aby ste si ho mohli aj 
vychutnať, musíte sa naučiť cudzie jazyky“. Sám 
ich vedel niekoľko a babička sa priznala, že ju ve-
ľakrát vyľakal, lebo si pri práci v kuchyni nahlas 
opakoval latinské slovíčka. Nás naučil nemčinu. 
Keď som potom na jazykovej olympiáde skončila 
tretia, na hrob som mu položila svoj diplom.

Áno, dedo nám zomrel. Možno aj preto, že nás mal 
veľmi rád a aby bol stále s nami v našom okolí. 
Určite krúti hlavou keď niečo vyvediem a uznanlivo 
pokyvkáva, keď sa mi niečo dobré podarí. Viem, že 
aj teraz mi nakúka cez plece. 
Ďakujem, dedo.

Mária Nerádová (2006)
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Škola volá
Škola,

kde toľkí načerpali vedomosti,
už víta 

po prázdninách svojich hosti.

Oddýchli si,
načerpali množstvo síl,

by do lavíc sadli,
školský rok sa priblížil.

Osirejú známe miesta,
kde ohník blčal do tmy,
piesne zneli dolinami,

školou končí táto cesta.

Veľkí, malí,
všetci známi,

vítajú vás pani učiteľky,
veď sú ako vaše mamy...

J. Trúsiková

Javorina privítala 
priateľov z Čiech, 
z Moravy a zo Slovenska
Najvyšší vrch Bielych Karpát sa i tento rok po-
slednú júlovú nedeľu stal priestorom, kde sa 
stretli českí a slovenskí bratia z oboch strán 
hranice, aby si pripomenuli spoločnú minulosť, 
prítomnosť a priateľstvo, ktoré ich spája. Na 
vrchu Veľká Javorina sa 27. júla uskutočnil už 
22. ročník Slávností bratstva Čechov a Slovákov, 
ktoré i tento rok zorganizoval prípravný výbor 
zložený zo zástupcov miest a obcí prihraničného 
regiónu. 

Vrch Veľká javorina je dlhodobo považovaný 
za jeden zo symbolov priateľstva medzi Čechmi 
a Slovákmi a potvrdzuje to i pamätník česko-mo-
ravsko-slovenskej vzájomnosti, ktorý je tu osade-
ný od r. 1990. Práve k tomuto pamätníku položili 
kytice prítomní zástupcovia miest a obcí prihra-
ničného regiónu a pozvaní hostia. Pri pamätníku 
sa prítomným prihovoril predseda prípravného 
výboru slávností a zároveň starosta Veselí nad 
Moravou, Miloš Kozumplík. Zazneli tu i hymny 
oboch národov v podaní mužského speváckeho 
zboru JMF Derfla. Javorinské slávnosti charakte-
rizuje priateľstvo oboch národov, ale aj spoločné 
tradície a folklór. Prípravný výbor si i tento rok 
pripravil pre návštevníkov kultúrny program, 
ktorý bol mozaikou tých najlepších súborov 
a skupín z okolitého regiónu. Návštevníci si vy-
chutnali nielen kvalitnú hudbu, ale i krásne kroje. 

Na veľkom pódiu sa návštevníkom 

predstavili dycho-
vá hudba Boršičanka 
Antonína Koníčka, 
mužský spevácky 
zbor JMF Derfla, fol-
klórny súbor Trúfalci 
z Mníchovej Lehoty, 
národopisný krúžok 
Dolněmčan z Dolního Němčí, folklórny súbor 
Dolinečka zo Soblahova, folklórny súbor Javorina 
zo Strání, detský folklórny súbor Kopaničiarik 
z Myjavy, NSPT Velička a MCM Martina Hrbáča 
z Velkej nad Veličkou, folklórna skupina Cerianka 
Lovce, Rabi Gabi A. G. z Uherského Hradišťa 
a skupina Medicinbal. Malé pódium ponúklo 
vystúpenia obľúbenej ľudovej hudby Borovienka 
z Lančára, skupiny Podjezd zo Zlína a Harvestri 
– Ivan Terry Zeman & H30. 

Slávností sa okrem množstva návštevníkov 
zúčastnili aj významní hostia. Pozvanie prija-
li zástupcovia kontaktných krajov, ktoré sú už 
dlhšiu dobu podporovateľmi slávností. Prítomní 
boli hejtman Zlínskeho kraja – Stanislav Mišák, 
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja – Jozef Trstenský, predsedníčka Komisie 
pre medziregionálne vzťahy Jihomoravského 
kraja – Ilona Žišková Vágnerová a podpredse-
da Trnavského samosprávneho kraja – Zdeněk 
Čambal. Spoločne s predsedom prípravného 
výboru a zároveň starostom mesta Veselí nad 

Moravou – Milošom Kozumplíkom sa prihovorili 
prítomným návštevníkom a popriali im príjemnú 
zábavu na javorinských slávnostiach. 

O tú sa starali nielen umelci na pódiách, ale 
aj stánkari, ktorí ponúkali diela ľudovo umelec-
kej tvorivosti a bohaté občerstvenie. Pre deti boli 
pripravené rôzne hry a súťaže v podaní skautov 
z Domu detí a mládeže Uherský Brod.

Je potrebné poďakovať organizátorom sláv-
ností – prípravnému výboru zloženému zo zá-
stupcov miest a obcí prihraničného regiónu, za 
finančnú pomoc jednotlivým kontaktným krajom 
a sponzorom. Bez nich by slávnosti nebolo mož-
né pre ľudí pripraviť. Slávností sa v tomto roku 
opäť zúčastnili stovky návštevníkov, ktorí sa pri-
šli stretnúť a porozprávať s priateľmi od hraníc, 
popočúvať hudbu, zaspomínať na staré časy a tak 
potvrdiť hlavnú myšlienku slávností: ...tu bratia 
vždy stretať sa budú“. A dúfajme, že takto to zo-
stane aj v budúcnosti. 

Lívia Boorová

Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v 
spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom 
pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlásilo 
v septembri r. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. 
Svoju žiadosť podalo dňa  31. októbra 2013 i mesto Stará Turá ako vedúci 
partner spoločne s mestom Kunovice – hlavným cezhraničným partne-
rom. Projekt pod názvom Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a 
Kunoviciach zahŕňal spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu 
remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií. 

Náš projekt bol Spoločným moni-
torovacím výborom odporučený na 
schválenie. Vďaka finančným pros-
triedkom z Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 
2007-2013 spolufinancovaného 
Európskom fondom regionálneho 
rozvoja môžeme podporiť kultúrno-
-spoločenský rozvoj cezhraničného 
regiónu Biele Karpaty, posilniť vzá-
jomnú už jestvujúcu spoluprácu 
a väzby medzi partnerskými mesta-
mi Stará Turá a Kunovice s dôrazom 
na podporu zachovania a rozvoja 
tradícií - remesiel, zvykov i folkló-
ru. Prostredníctvom aktivít docie-
lime upevnenie existujúcich (i keď 
zabudnutých) remesiel a tradícií 

a zároveň umožníme vznik nových 
väzieb a vzťahov, ktoré v nemalej 
miere posilnia cezhraničnú spolu-
prácu a následne sa ich atraktivita 
prejaví v  oživení cestovného ruchu. 
V rámci projektu bude nakrútený 
film, ktorý bude zachytávať vše-
obecné informácie o jednotlivých 
mestách, o remeslách, folklóre, tra-
díciách, ale aj jednotlivé aktivity 
projektu. Na strane českého part-
nera sa prostredníctvom rozšíre-
nia a zastrešenia pódia a nákupu 
stánkov vytvorí vhodné zázemie na 
organizovanie remeselných trhov 
a podujatí. V Starej Turej sa náku-
pom tieniacej techniky, interiéro-
vých stolov, osvetľovacej techniky 

a vonkajších setov na sedenie vy-
tvoria podmienky pre obnovenie 
trhovníctva – remesla, ktoré bolo 
v minulosti charakteristické aj  pre 
mesto Kunovice. Vytvoria sa lep-
šie podmienky pre remeselníkov, 
ale i návštevníkov remeselných 
trhov. Podujatia, ktoré sa v rám-
ci projektu uskutočnia v oboch 
partnerských mestách, budú slú-
žiť pre návštevníkov zo Slovenska 
i Čiech. I augustové podujatie 
Remeslá našich predkov bolo sú-
časťou tohto projektu a jednou 
z prvých aktivít projektu.  Ďalšou 
aktivitou je Svatováclavský jarmak, 
ktorý sa uskutoční dňa 27.9.2014 
v Kunoviciach. 

Celkové oprávnené náklady 
projektu sú v sume 60 556,50 €, 
s výškou finančného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja 51 473,02 € a s výškou fi-
nančného príspevku zo štátneho 
rozpočtu v sume Slovenskej repub-
liky pre partnerov projektu so síd-
lom v SR najviac 2 790,25 €.  Z toho 
rozpočet mesta Stará Turá na pro-
jekt je 27 902,50 € a finančná spolu-
účasť mesta je do výšky  1 395,20 €.

Lívia Boorová, projektový 
manažér projektu
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Z Centra 
voľného času 
Stará Turá

Čo pripravujeme 
na september 2014?
•  Od 2. 9. do 12. 9. 2014 prebieha 

v CVČ riadny zápis do záujmo-
vých krúžkov. V tomto termíne 
sa môžete každý pracovný deň 
od 8.30 do 16.30 hod. informo-
vať priamo v CVČ, ale i pros-
tredníctvom e-mailu, telefónu 
alebo facebookovej adresy o pra-
videlnej i nepravidelnej činnosti 
CVČ v školskom roku 2014/2015. 
Informácie o krúžkoch môžete 
získať i prostredníctvom malých 
letáčikov, ktoré sú k dispozícii 
v CVČ, kde sa dočítate o ponuke 
jednotlivých činností podľa cie-
ľových skupín – o krúžkoch pre 
predškolákov, pre deti ZŠ, pre zá-
ujemcov od 15 rokov, pre rodiny 
s deťmi.
O krúžkoch sa dočítate i na našej 
webovej a facebookovej stránke 
a plagátoch.
Do povedomia rodičov dávame 
ešte raz nové záujmové krúžky 
Bellynda (zdravotné cvičenie spo-
jené s brušným tancom pre diev-
čatá 3. – 4. ročníka) a Neposlušné 
písmenká (slovenský jazyk hrou), 
ktoré sú zamerané na prevenciu 
problémov,  ale i pomoc deťom už 
pri vzniknutých problémoch v da-
nej oblasti. Pri zápise detí do tých-
to 2 krúžkov je potrebná vopred 
osobná konzultácia s rodičom. 
Bližšie informácie o tejto ponuke 
sa dočítate i v Staroturianskom 
spravodajcovi č. 7/2014.

•  Krúžkovú činnosť začíname od 
utorka 16. 9. 2014, v prípade ne-
naplnenia krúžku podľa dohody 
s vedúcim.

•  Od štvrtka 18. 9. je vám k dispo-
zícii i Poradensko-informačné 
centrum pre deti, mládež, rodi-
čov a verejnosť, ktoré vám okrem 
iného prináša i možnosť poraden-
ských služieb v oblasti výchovy 
vašich detí. Táto služba je diskrét-
na,  bezplatná, nie je obmedzená 
časom, stretnutie si však treba do-
hodnúť vopred telefonicky. Bližšie 
informácie nájdete na našej webo-
vej stránke na adrese: http://cvc-
staratura.edupage.org/text5/?

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Staroturanci vystúpili na Mont Blanc
Spontánne akcie bývajú najlepšie, vraví sa. Na poslednú chvíľu som využil voľné miesto výpravy 
beckovského horolezeckého klubu Cromagnon. Starú Turú sme zastupovali traja, ostatné bola vše-
hochuť z Beckova, Nového Mesta nad Váhom, Moravského Lieskového, Chtelnice a Novej Lesnej. 

25.7.2014 sme vyrazili z Beckova na deväť miest-
nej dodávke, ktorú sme ako sponzoring dostali 
zapožičanú z trnavského Peugeot-u. Asi 1250 ki-
lometrovú cestu do Francúzkeho mesta športu 
Chamonix sme merali cez Rakúsko, Nemecko 
a Švajčiarsko. Napriek tomu, že vedúci výpravy 
a predseda klubu Vlado Valenta pred pätnásti-
mi rokmi v Chamonix aj na Blanc-u bol, hľa-
danie kempu bola nakoniec čistá improvizácia. 
Napriek sezóne sme našli super kemp pod ľadov-
com Les Bossons. Aklimatizáciu sme nechceli 
podceňovať a tak sme hneď na druhý deň vy-
šli lanovkou na Grand Montets (3.250 m.n.m.), 
vystúpali časť trasy na Aiguille Verte a cestou 
späť si skúsili aj nejaké zlaňovanie. Na ďalší deň 
sme pridali výškové metre a po jazde lanovkou 
s najvyšším prevýšením v Európe (Chamonix 
1035 m.n.m. - horná stanica pod Midi 3777 m.
n.m.) sme sa vybrali ostrým hrebeňom trochu 
pretiahnuť kosti a nadýchať sa redšieho vzdu-
chu. Tu sme strávili čo najviac hodín, aj keď na 
poriadnu aklimatizáciu človek potrebuje dni, nie 
hodiny. V Chamonix nie je problém o podrob-
né predpovede počasia. Deň pred sľubovaným 
pekným počasím sme stanovili ako deň výstupu 
do základného tábora, keďže bol plán vyrážať 
v noci. Pôvodne sme chceli bivakovať pri chate 
Gouter v 3800 m.n.m., no po diskusii s miestny-
mi a horským vodcom Ervínom Veličom, ktorý 
prišiel našu výpravu “skontrolovať”, sme muse-
li plány prehodnotiť. Pri “Gouterke” je od roku 
2008 prísny zákaz bivaku a v poslednej dobe sa 
to prísne kontroluje. A tak sme sa nakoniec do-
hodli, že si zamakáme o 600 výškových metrov 
viac, ako pri výstupe, tak aj pri zostupe. Rozhodli 
sme sa bivakovať pri chate Tete Rousse v 3200 
m.n.m., kde to je legálne. 30.7.2014 sme vyrazili 
lanovkou z Le Houche do Bellevue, kde je stani-
ca zubačky. Tá nás vyviezla na konečnú stanicu 
Nid d‘Aigle v 2372 m.n.m. Odtiaľ nás čakal vý-
stup na Tete Rousse, kde sme si na snehovej pláni 
postavili stany. Predpovede vychádzali, počasie 
bolo mizerné, no dúfali sme, že sa to hore vyčistí. 
Budíček sme stanovili na 22:00 h a pokúsili sme 
sa o trochu spánku. Dýchalo sa už ťažšie a kto 
pozná cestovnú horúčku pochopí, že sme tomu 
spánku moc nedali. Po pár hodinách vrtenia sa 
v spacáku konečne zapípal budík a mohli sme ba-
liť. Trocha teplého pudingu z prášku s orieškami 
a hrozienkami a okolo pol dvanástej sme vykro-
čili do tmy. Po prekonaní zrádneho a šmykľavého 
traverzu sme započali prudké stúpanie kuloárom, 
nechvalne známym úrazmi z padajúcich skál. Tu 
sa začali prejavovať kondičné rozdiely a dlho sa 
čakalo na posledných. Napriek tomu, že nebolo 
nejak výrazne zima, vyčkávať v snehu pod rizi-
kovou skalou bolo nepríjemné. A tak bol medzi 
prvými na chate Gouter a poslednými dvoma aj 
pol hodinový rozdiel. Títo prišli na chatu mierne 

demotivovaní a rozhodli sa, že pôjdu sami a my 
nech pokračujeme svojim tempom. Zvážili sme 
riziká, ale keďže hore nastupovali desiatky ľudí, 
úplne samých sme ich nenechávali. Po chvíľke 
odpočinku sme vyrazili s davom  a sledovali sve-
tielka v rade za sebou, ako serpentínovite pomaly 
stúpali hore. Od 4000 výškových metrov sa už 
ťažšie dýchalo, postup bol pomalý. Svitať začalo 
pri bivakovacej chate Vallot. Slnko ožiarilo ma-
sív vrcholu a vo výške 4200 m.n.m. sme mohli 
vidieť, čo nás ešte čaká. Vlado s Vilom sa začali 
sťažovať na nevoľnosť a po pol hodinke oddychu 
zahlásili, že končia. Dohodli sme sa, že budeme 
pokračovať a oni pôjdu dole. Cestou stretli dvoch 
posledných, ktorí to tiež otočili a spolu sa vrátili. 
Vlada vraj už výškovka vzala tak, že žvatlal ako 
opitý. My sme pokračovali, síl ubúdalo. Slnko nás 
už zohrievalo, aj výhľady boli fantastické, no šli 
sme štýlom 15 krokov a 20 sekúnd rozdýchava-
nia. Nakoniec sme však nekonečný výstup zvládli 
a 31.7.2014 o 9:00 h sme dorazili na vrchol Mont 
Blancu. Staroturanci Jaro Naď, Zdenko Rábara, 
Ľubo Mikulec a Tatranec Peter Homza. Chvíľu 
som váhal, kde vlastne vrchol je, keďže je to veľká 
snehová pláň bez vyznačeného bodu. Porobili 
sme fotky, chvíľu sa pokochali a keďže výstup je 
len polovica úspechu, dali sme sa na zostup. Na 
“žiletkách”, teda ostrých hrebeňoch sme sa museli 
vyhýbať iným turistom, čo bolo miestami veľmi 
adrenalínové, ale zvládli sme to. Slnko neskutoč-
ne pieklo, od snehu sa žiara násobila. Pri Vallotke 
sme si na batohoch dali šlofíka. Zhruba 16 hodi-
nový výlet sme ukončili na chate Tete Rousse pri 
poháriku červeného vína (1 liter za 24€, suďák), 
prespali v stane a na druhý deň sme zostúpili do 
Chamonix. V kempe nás už čakali ostatní a mohli 
sme začať oslavovať.

Jaro „rarach“ Naď

Staroturanci na Mont Blancu
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE

• 5. októbra 2014 o 16.00 hod. – detská show Fíha tralala. 
Vstupné: 4,- €.

• 9. októbra 2014 o 19.00 hod.  – hriešna komédia Kto zha-
sol svetlo. Účinkujú: B. Deák, Z. Tlučková, M. Kráľovičová/Z. 
Studenková, J. Koleník, K. Svarinská /V. Ráková. Vstupné: 14,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za dar - novú knihu  Anton Hruboň – Juraj 
Krištofík (zost.): Partizáni a Slovensko. Venoval 

nám ju jej spoluautor Juraj Krištofík na slávnostnej 
prezentácií knihy v kaviarni Domu kultúry. Dielo 
nám pripomína významnú časť našej histórie. 

Beletria Monošová, Martina: Miluje nemiluje idem • Bystričanová, 
Silvia: Šťastie prišlo v sobotu • Žuchová, Svetlana: Obrazy zo života M. • 
Gavlovič, Hugolín: Škola kresťanská • Lindsey, Johanna: Spútaj ma láskou 
• Zákopčan, Marek: Zachovajte paniku! Detektívky King, Stephen: 
Doktor Spánok Náučná literatúra Kollár, Daniel: Najkrajšie pešie 
prechody • Lorko, Martin: Podniková ekonomika • Labašová, Eva: 
Pedagogická diagnostika Detská literatúra Dragulová-Faktorová, 
Danuša: Bum do pníka! • Penzešová, Alena: Prešibané dvojčatá • 
Elfgrenová, Sara B.: Oheň

Pozvánka na spomienkové podujatie 
organizované pri príležitosti 100. výročia 

narodenia čestného občana mesta Stará Turá

 Ing. Miroslava Neráda 
Slávnostné odhalenie pamätníka sa uskutoční dňa 
12. septembra 2014 o 15.00 hodine na Námestí 
slobody v Starej Turej s nasledovným programom:

1. Privítanie hostí a účastníkov spomienky
2. Príhovor Ing. Dušana Hrnčířika  k pamätníkom a bývalým spolu-

pracovníkom Ing. Miroslava Neráda
3. Slávnostné odhalenie pamätnej  tabule zástupkyňou primátora 

S. Krištofíkovou 
4. Predstavenie publikácie o živote a práci Ing. Miroslava Neráda
5. Malé občerstvenie pre hostí 

Mestské zastupiteľstvo a členovia rodiny pozývajú všetkých bývalých 
priateľov, spolupracovníkov a známych Ing. Miroslava Neráda na 
krátku spomienkovú slávnosť, ktorá bude hudobne sprevádzaná slá-
čikovým kvartetom Jána Strmenského.

Srde ne Vás poz vame na: 

Kedy? 12.9.2014 – 14.9.2014 

Kde? V detskej herni Teatro Cafe FELIX  
 v Dome kultúry Javorina Stará Turá, vchod z ľavej strany 

Dom kultúry Javorina Vám ponúka možnosť užiť si 
posledný prázdninový deň na akcii

Rozlúčka s letom 
v nedeľu 31. augusta 2014 od 14.00 hod. 

na Námestí slobody v Starej Turej. 
Program:
14.00 hod. –  detské divadelné predstavenie Happy ZOO 

v podaní divadla Maska
16.00 hod. –  ukážky práce kynologického klubu 

Jablonica
18.00 hod. – koncert country kapely Dostavník
Pre deti bude pripravený skákací hrad, maliarska štafeta 
„Namaľuj svoj prázdninový zážitok“. Na podujatí bude 
uvedený do užívania verejný knižný box.

PRIPRAVUJE kurzy
• pletenie z prútia
•  pletenie z pedigu
•  pletenie z papiera
•  drôtkovanie

•  rezbárska škola
•  nešitý patchwork
•  jesenné aranžovanie 

kvetov

Bližšie informácie získate v DK Javorina tel. 
032/7763366, alebo v informačnej kancelárií (Stredisko 

cezhraničnej spolupráce) tel. 032/7763893

Kurzy sú podporené finančným príspevkom z Nadačného 
fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácií Pontis.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Kto v srdciach žije, nezomiera. Dňa 
8.9.2014 si pripomíname 5. výročie 
smrti nášho manžela, otca , dedka 
a pradedka Rudolfa BIELČIKA. Kto 
ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, 2 
dcéry s rodinami a ostatná rodina.

•

Dňa 28.9.2014 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil vo veku 71 rokov 
náš milovaný manžel, otec, starý otec, 
brat Bohuslav ZELO. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spoločne s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú manželka s deťmi a ostatná rodina.

•

Sú vety, ktorí Ti už nepovieme, sú chvíle, 
na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na 

ktoré spomíname. Keby sa tak dalo vrátiť 
čas, otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas.

Dňa 4.9.2014 si pripomíname 1. výročie 
úmrtia našej drahej mamy, babičky, 
svokry, švagrinej, svatky, krstnej a tety 
Anny MIKLÁŠOVEJ.

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, však 
spomienky na Vás sú hlboko v nás.

Dňa 11.9.2014 si 
pripomenieme 20. 
výročie smrti môjho 
s y n a  J a r ka 
MIKULCA. Dňa 
16.9. 2014 si pripo-
menieme 20. výro-

čie smrti môjho manžela, otca a dedka Jaroslava 
MIKULCA. Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

•
Prišla tá krutá chvíľa. Sprievod kráča smutný 

na lubinskom cintoríne, do zeme statočný 
život ukryť. Prišla tá krutá chvíľa. Chceme či 
nechceme. Sprievod kráča smutný, odprevadiť 

našu mamu na cestu poslednú, na cestu do zeme.

Ako tíško žila, tak tíško nás navždy 
opustila dňa 21. 7. 2014 vo veku 76 
rokov manželka, mama, babička, pra-
babička pani Elena TRÚSIKOVÁ zo 
Starej Turej. Ďakujeme všetkým prí-
buzným, známym i dobrovoľným ha-
sičom, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť dňa 

25. 7. 2014 na cintorín do Lubiny, jej rodnej dediny. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavenú sústrasť, 
úprimné stisky rúk, úprimné slová, kvetinové dary.

Manžel Bohumil, dcéry Elena a Milena, 
vnučky Veronika a Zuzana, vnukovia Andrej 

a Michal, pravnučky Lilianka a Bianka.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Sabina Šebeková, Samuel Kýška

Idú spoločným životom
Mirian Kimadze z Gruzínska a Mgr. Edita 
Černáková zo Starej Turej, Milan Gregor zo Starej 
Turej a Ing. Zdenka Vychlopeňová zo Starej Turej, 
Marián Raček zo Starej Turej a Zuzana Balalová 
z Beluše, Štepán Rumíšek  z Českej republiky 
a Dana Hluchá zo Starej Turej, Ing. Miroslav 
Stančík zo Starej Turej a Mgr. Jana Koššová 
z Lietavskej Svinnej, Ing. Ivan Zatkalík z Nového 
Mesta nad Váhom  a Renáta Majdáková 
z Dúbravy, Martin Drgon z Hlohovca a Helena 
Chromá zo Starej Turej, Barnabáš Gergeľ zo 
Somotoru a Beáta Podolanová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ladislav Václavek, Elena Trúsiková, Helena 
Sadloňová, Kristína Hornová, Augustín Masár, 
Vladimír Viskup

Zoznam jubilantov 
za mesiac SEPTEMBER 2014

Emília Jurčeková, Mária Hornáčková, Ľudmila 
Pileková, Anna Majeská, Ing. Peter Minárik, 
Ladislav Hučko, Alena Kuhajdová, Marta 
Gőrőgová, Mgr. Jindřiška Martáková, Zuzana 
Černáková, Pavol Hučko, Ľudmila Ježová, Emília 
Chudíková, Ján Švancara, Mária Pirnáková, Elena 
Roháčková, Irena Dingová, Emília Holovicová, 
Viliam Medňanský, Tomáš Mateják, Darina 
Gabrižová, Ľudovít Magula, Pavol Sabršúl, 
Božena Ondrášiková, Milan Hornáček, Michal 
Michalec, Anna Hargašová, Anna Sadloňová, 
MUDr. Marta Salczerová, Anna Bunčáková, 
Jozef Pažitný, Alžbeta Gregorová, Anna Kollárová, 
Emília Dzuráková, Alžbeta Klimáčková, Ladislav 
Čepela, Anna Holovicová, Ján Harušták, Anna 
Podhradská, Michal Valenta, Katarína Durcová

Novinky zo ZŠ
Ešte len pred nedávnom sme sa 
na školskom dvore lúčili, priali si 
pekné prázdniny a oceňovali naj-
lepších žiakov a zrazu je koniec.

Máme tu opäť nový školský rok 
2014/2015, ktorý bude otvore-
ný dňa 2.9.2014 o 8.00 h v ZŠ 
na Komenského ulici. Aký asi 
bude? Túto otázku si kladú rodi-
čia prvákov, ale i žiaci 9. ročníka, 
ktorí budú rozhodovať o svojom 
smerovaní do budúcna.

Škola ponúka možnosť stra-
vovania a navštevovania ŠKD, 
na ktoré sa môžu žiaci prihlásiť 
hneď po zahájení školského roka. 
Stravovať sa začne od 3.9. 2014. 
Stravná jednotka pre 1. stupeň:  
1,09 €, pre 2. stupeň: 1,16 € a de-
siata: 0,30 €.

Škola však neoddychovala 
ani počas prázdnin. Pani učiteľ-
ky, vychovávateľky, upratovač-
ky, kuchárky a školníci usilovne 
pracovali, aby sa žiaci mohli po 

dňoch plných oddychu vrátiť 
do čistého a kultúrneho pros-
tredia. Neoddychovali však ani 
neprajníci školy, ktorým nezáleží 
na tom, že škola nemá zbytoč-
né peniaze na opravy. V ZŠ na 
Hurbanovej ulici si za cieľ hodu 
do diaľky vybrali okná od cinto-
rína. Škole tak vznikla veľká ško-
da, takže peniaze, ktoré mohli 
byť využité na kúpu pomôcok 
budú slúžiť na zasklenie.

Počas prázdnin sme sa roz-
lúčili s našou bývalou kolegy-
ňou pani Trúsikovou. Česť jej 
pamiatke.

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať vedeniu mesta za hod-
notné dary, ktorými ocenili na 
konci školského roka našich naj-
úspešnejších žiakov - Malkovú, 
Schindlera, Redajovú, Tomisovú, 
Mika a  Košarišťanovú.

Na záver vám všetkým pra-
jem veľa síl, chuti a elánu do no-
vého školského roka.

Mgr. Danka Pribišová 
ZŠ Stará Turá

Prezentácia knihy 
Partizáni a Slovensko
Dňa 4. augusta sa v DK Javorina za veľkého záujmu verejnosti 
uskutočnila prezentácia novej publikácie Partizáni a Slovensko. 
Knihu predstavili zostavovatelia Anton Hruboň, Juraj Krištofík 
a profesor Jan Rychlík (Univerzita Karlova, Praha), ktorý ju sláv-
nostne uviedol do života „po partizánsky“ – ihličím. Po prezen-
tácii nasledovala živá diskusia o partizánskom odboji v našom 
regióne i v širšom kontexte slovenskej protinacistickej rezisten-
cie. Vďaka patrí všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej 
atmosféry a zaujímavé postrehy v diskusii.   

Juraj Krištofík
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Príbeh záchrany Dr. Tomáša Platznera a jeho rodičov
Ešte v máji 2014 sa kontaktoval s MsÚ v Starej Turej generálny manažér cestov-
nej kancelárie SK Vacation Tomer Fahima, ktorý vybavuje pobyty zahraničným 
turistom, že má klienta Tomáša Itzhaka Platznera  z Izraela, a ten by chcel 
navštíviť  Drgoňovu Dolinu. Tam sa totiž ako 9-ročný skrýval aj s rodičmi počas 
2. svet. vojny. Keďže práve píšem knihu o osudoch staroturianskych Židov, Mgr. 
Lívia Boorová ma oslovila, či by som sa s dotyčným pánom a jeho rodinou 
nechcela stretnúť. Pán Platzner mal doklad svojho otca o potvrdení prihlášky 
do Drgoňovej Doliny v čísle domu 1209 zo žandárskej stanice zo dňa 18. 12. 
1944. Po prečíslovaní domov v r. 1975 má tento dom číslo 1253.

S pánom T. Fahimom, Tomášom Platznerom 
(nar. 12. 5. 1935), jeho manželkou Nizhiou, 
dcérou Iris, synom Ramom a vnukom sme 
sa stretli 7. 6. 2014 pred mestským úradom. 
Privítanie bolo veľmi srdečné napriek tomu, 
že sme sa videli prvýkrát. Za Starú Turú sa 
stretnutia zúčastnili i Mgr. Pavol Trúsik zo 
združenia Sluha, Mgr. Betka Cibulková, kto-
rá pochádza z blízkosti Drgoňovej Doliny 
a môj manžel, ktorý nás tam priviezol a aj 
fotografoval. Pán Trúsik zasa celé stretnu-
tie natočil na video. A ja chcem zasa toto 
stretnutie zdokumentovať písomne pre sta-
roturiansky časopis a aj pre moju budúcu 
knihu o osudoch  Židov v Starej Turej.

A ako sa vlastne rodina Platznerovcov 
dostala do Starej Turej? Otec pána T. 
Platznera Juraj Jakub Platzner (nar. 3. 9.  
1896) pracoval ako generálny zástupca továr-
ne na batérie Diamant v Žiline.  Tam aj býval, 
lebo musel často cestovať po Slovensku a zo 
Žiliny to bolo najjednoduchšie. V r. 1939 
ho z rasových dôvodov vyhodili z práce. 
Potom šiel pracovať do továrne na výrobu 
alkoholu a v r. 1942 ho zatvorili do zberné-
ho tábora v Žiline, z ktorého boli tisíce slo-
venských Židov deportovaných do táborov 
smrti, hlavne do Osvienčimu.  Po vypuknutí 
SNP partizáni tento tábor otvorili, aby odtiaľ 
mohli ľudia poutekať. Otec T. Platznera sa 
vrátil domov a povedal si , že v Žiline zo-
stať nemôžu, lebo tam hrozí nebezpečie od 
Nemcov. Rozhodoval sa,  kam má s manžel-
kou Auréliou, rod. Blau, a synom ísť. Otec 

Tomáša Platznera poznal dobre 
Slovensko zásluhou svojej prá-
ce. Okolie Starej Turej a Myjavy 
poznal dobre možno i preto, lebo 
na Myjave do r. 1929 žil i  otcov 
bratranec.  Podľa neho pre Nemcov toto úze-
mie nemalo mať strategický význam. Čo až 
taká pravda nebola, lebo nemecká posádka 
v Starej Turej robila razie po kopaniciach, 
kde pátrala po partizánoch i po skrývaných 
Židoch. Tak sa rodina Platznerovcov dostala 
do Drgoňovej Doliny – U Bunov  (Pod skal-
kou) pri potoku Kostolník. Dom vlastnila 
Kristína Bunová, ktorej po zlej opatere v det-
stve zostal zdeformovaný hrudník. To som 
sa dozvedela zo spomienok babičky Anny 
Koštialovej, rod. Bunovej, jej kamarátky 
z detstva a susedky. Pán Platzner si pamätal 
iba meno Kristínka, ale keď som mu  popí-
sala Kristínkine postihnutie, tak nám to pri 
hľadaní domu pomohlo. Pán Durec, ktorý 
pochádzal z Drgoňovej Doliny,  nám pora-
dil ísť za pani Elenkou Bunovou, ktorá býva 
tiež v osade U Bunov. Kristínka Bunová bola 
sestrou jej deda Ondreja Bunu. Pani Elenka 
nás zaviedla k domu Kristínky, kde sa skrý-
vali Platznerovci. Kristínka si ten dom dala 
postaviť, aby mohla rodičovský dom prene-
chať svojmu bratovi. Bola od malička veľ-
mi pracovitá a všetko ostatné okolo domu 
si robila sama, lebo sa nikdy nevydala. Keď 
sme prichádzali k domu, p. Platzner ho hneď 
začal spoznávať. Po otvorení domu už nado-
budol istotu, že je to ten dom, kde sa s ro-
dičmi ukrýval od jesene 1944 až do konca 
vojny. Bol rád, že mohol tento dom vidieť 
po dlhých 70 rokoch a mohol sa porozprá-
vať s praneterou Kristínky. Pán Platzner si 
pamätal, že v blízkosti Kristínkinho domu 
sa nachádzalo veľké hnojisko, uprostred kto-
rého bol vytvorený malý bunker. Liezlo sa 
do neho cez veko, z ktorého sa musel naj-
prv odstrániť hnoj. Pán Platzner si spomí-
na, že ho aj pri razii Nemcov použili. Elenka 
Bunová vypátrala, kde sa hnojisko nachá-
dzalo. Jej otec ho neskôr zrušil a postavil 
tam malú hospodársku budovu. Jeden kryt, 
ktorý Platznerovci používali, sa nachádzal 
i v Kristínkinom dome pod komorou.        

Rodina Platznerovcov sa po vojne vrá-
tila späť do Žiliny. Ale ani po skončení 2. 
svet. vojny sa na Slovensku Židom nežilo 
ľahko. Antisemitizmus, ktorý bol tak silný 

za Slovenského štátu, totiž nevymizol ani  
po vojne. A tak sa mnohí Židia rozhodli 
Československo opustiť a odsťahovať sa do 
Izraela. Aj Platznerovci. Koncom r. 1948 sa 
legálne cez Bratislavu, Viedeň a Janov do-
stali do Haify a odtiaľ do kibucu Degánia B“. 
Strávili tam dva roky. Pán Tomáš Platzner 
odtiaľ odišiel študovať na strednú školu. Po 
jej skončení nastúpil vojenskú službu na 3 
roky. Skončil s dôstojníckou funkciou. Po 
vojenčine začal študovať na Hebrejskej uni-
verzite chémiu. Vo Weitzmannovom inštitú-
te si urobil doktorát (PhD) . Pán Platzner sa 
v Izraeli oženil s biologičkou Viktóriou Finzi 
zo Sofie z Bulharska, ktorá prijala meno 
Nizhia. V r. 1965 sa im narodila dcéra Iris 
a v r.1970 syn Ram. Dr. Platzner dlhé roky 
pracoval v štátnom laboratóriu, kde sa ne-
skôr stal i riaditeľom. Žije s rodinou v meste 
Nordiyah už 15 rokov.

Bolo by treba niečo napísať i o pani 
Kristínke, ktorá rodinu schovávala. Zo 
spomienok babičky Anny Koštialovej, rod. 
Bunovej, som sa dozvedela, že Kristínka na-
hovorila rodičov malej  5.  ročnej Aničky, aby 
jej dovolili pásť s ňou ovečky, lebo jej bolo 
samej smutno. Kristínka bola od Aničky 
staršia, mala už vychodenú školu, ale bola 
mrzáčik. Keď spolu pásli ovečky, Kristínka 
vždy rozviazala ručníček a vytiahla si z neho 
niečo na obšívanie. Malá Anička sa jej raz 
opýtala, prečo má dva hrbky.  Kristínka od-
povedala, že ich pri narodení nemala, ale 
mala zlú opateru. Rodičia odišli na hauzír-
ku do Rakúska a o ňu sa starala staršia ses-
tra. Nechávala ju ako maličkú sedieť, lebo 
neplakávala. Aničke povedala: „Ale teraz 
sa už dosť naplačem, keď vidím druhých 
zdravých.“ Kristínka malej Aničke často 
rozprávala o sebe aj o tom, ako rada cho-
dila do školy. Rada Aničke spievala a aj ju 
mnohé piesne naučila. Jej dobré srdiečko 
a láska k ľuďom  sa prejavila i cez 2. svet. 
vojnu, keď bola ochotná poskytnúť svoj malý 
domček prenasledovanej židovskej rodine 
Platznerovcov zo Žiliny a tak im zachrániť 
život.

Eva Tomisová

Kristína so svojou chovanicou

rodina Platznerovcov pred domom, v ktorom sa pán Platzner skrýval
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Klub abstinentov Stará Turá
Milí občania Starej Turej a okolia,
súčasná doba vyvíja na nás neustále tlak 
pri plnení každodenných povinností, pri 
uspokojovaní potrieb pre seba, rodinu, pre 
spoločnosť. Pod týmto tlakom mnohí z nás 
siahajú po podporných látkach, aby situácie 
zvládli. Bohužiaľ časom zistia, že sa dostali 
do bludného kruhu závislosti alkoholovej, 
drogovej a pod., z ktorej ak sa chcú dostať, 
musia absolvovať základnú liečbu v niektorej 
z liečební na závislosti. 

Po absolvovaní základnej liečby sa závis-
lý pacient musí dokázať zaradiť do rodiny, 
práce a spoločnosti. Preto je veľmi potreb-
ný doliečovací proces, ktorý je dlhodobý 

a náročný, ktorý pacient málokedy zvládne 
sám. Pri doliečovacom procese ide predo-
všetkým o prehĺbenie, rozšírenie a upevne-
nie všetkého s čím sa začalo počas liečby. 
Preto vznikajú občianske združenia, svoj-
pomocné skupiny, ktoré fungujú na základe 
vzájomnej pomoci a podpory ľudí s rovna-
kými problémami a starosťami, ktoré im ich 
diagnóza prináša. 
Za podpory mesta Stará Turá a občianskeho 
združenia „SLUHA“ som sa rozhodla založiť 
na Starej Turej svojpomocnú skupinu: „Klub 
abstinentov Stará Turá” (v skratke ďalej KA 
Stará Turá). 

Stretnutia: 
Miesto: Domov bielych hláv  (bývalá budo-
va Základnej umeleckej školy), I. poschodie
Kedy: Každý štvrtok od 15.30 do 16.30 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Terézia Lukáčová, 
Vaďovce 343, 916 13 Kostolné
číslo telefónu: 0905 215 841
mail: terka.lukacova@azet.sk

Teším sa na Vás, pri kávičke, alebo čaji spo-
lu budeme riešiť naše problémy a tak žiť 
v abstinencii zdravý a plnohodnotný život. 
Na stretnutí môžu byť prítomní i rodinní 
príslušníci. 

S úctou  Mgr.Terézia Lukáčová, 
zakladateľka KA Stará Turá

Leto upršané, ale veselé
Aj keď predpoveď počasia na 
tohtoročné prázdniny nebo-
la najpriaznivejšia, my sme sa 
ani toto leto nedali odradiť. 
Pripravili sme a aj zrealizovali 
pre našich členov na konci júla 
týždňový pobyt pod Lietavským 
hradom na okraji Súľovských 
skál. Už tradične, pešo aj na bi-
cykli, spoznávame kraj, v kto-
rom sa nachádzame. Tentoraz 
sme vystúpili na najvyšší vrch 
Súľovských skál Žibrid, našli sme 
unikátny skalný útvar Budzogáň,  
boli sme na Lietavskom hrade, 
kde momentálne prebieha roz-
siahla rekonštrukcia a archeolo-
gický výskum. Na bicykloch sme 
došli až do Rajeckej Lesnej k naj-
väčšiemu pohyblivému betlehe-
mu v strednej Európe a vôbec 

nám nevadilo, že cestou späť sme 
riadne zmokli.  Neobišli sme 
ani termálne kúpalisko v Rajci. 
Aj keď nás odtiaľ vyhnala poo-
bedňajšia búrka, tobogany sme 
si stihli užiť. Všetky voľné chví-
le sme využívali na hry a súťaže 
v nádherných priestoroch  našej 
základne v Lietavskej Svinnej. 
Mobily boli zakázané a veľmi 
rýchlo si všetci zvykli. Tu pre-
biehali všetky ostatné táborové 
aktivity, na ktoré sme si už zvy-
kli a najradšej na ne s odstupom 
času spomíname. Služba v ku-
chyni od škrabania zemiakov 
až po umývanie riadov, večer-
né táboráky pri gitare a noč-
ných hrách, naháňanie bodov 
a sekúnd. Týždeň ubehol ako 
voda a my sme sa museli opäť 

vrátiť domov. Veselí, unavení, ale 
spokojní. 

Ani tohtoročný tábor by sme 
nezvládli bez dobrých ľudí. Touto 
cestou chceme poďakovať za po-
moc Milošovi Podhradskému 
a firme Popo-Expo za všestrannú 

pomoc, rodičom účastníkov za 
príspevky z vlastnej záhrady do 
táborovej kuchyne a Nadácii 
ŽIVOT za finančný príspevok 
z Programu malých komunit-
ných grantov.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Mapovanie starých a krajových odrôd 
ovocných drevín  v CHKO Biele Karpaty
Štátna ochrana prírody SR – Správa chráne-
nej krajinnej oblasti Biele Karpaty v rámci 
projektu Bielokarpatský ovocný poklad 
mapuje výskyt starých a krajových odrôd 
ovocných drevín v Bielych Karpatoch. 

Aj vo Vašich dvoroch či záhradách sa môže 
nachádzať jedinečná odroda. Ak sa nám ich 
podarí  zaznamenať, chrániť a uchovať, spo-
ločne  zachováme  tento ovocný poklad  aj 
pre budúce generácie.

Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc 
a spoluprácu pri evidencii starých a krajo-
vých odrôd ovocných drevín vo vašej obci. 

Pomôžu nám informácie o výskyte ovocných 
drevín, miestnych názvoch, ľuďoch, ktorí 
staré odrody poznajú, pestujú, rozmnožujú.

Od 15. júla do 31. októbra 2014 sa bude 
na území vašej obce uskutočňovať výskum 
zameraný na staré odrody jabloní a hrušiek 
a výskyt jarabiny oskorušovej - oskoruše. 

V teréne sa budú pohybovať poverení 
mapovatelia, ktorí výskum realizujú. Veríme, 
že im umožníte prístup k stromom na Vašich 
pozemkoch, zdokumentovanie drevín a od-
ber vzoriek plodov.

Informácie o starých a krajových od-
rodách jabloní a hrušiek, aj o výskyte 

oskoruše môžete odovzdať mapovateľom 
počas ich pobytu vo vašej obci alebo oznámiť 
na Správu CHKO Biele Karpaty telefonicky 
alebo e-mailom.

kontakt:
RNDr. Katarína Rajcová 
koordinátorka projektu 
Správa CHKO Biele Karpaty, 
Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
katarina.rajcova@sopsr.sk 
tel.: 032 6598387, mobil 0905 210 033

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.
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Nová kniha Staroturianky 
Ivany Malej Vidovej
Koncom júla vyšiel v poradí tretí román mla-
dej autorky Ivany Malej Vidovej, píšucej pod 
pseudonymom Ivana Klein. Ivana býva v Starej 
Turej, kde navštevovala aj ZŠ. Absolvovala 
Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste 
nad Váhom, odkiaľ jej študentské kroky sme-
rovali do Trnavy. Po päťročnom štúdiu sloven-
ského jazyka a germanistiky získala titul Mgr. 
Zopár rokov „koketovala“ s fotomodelingom 
a predvádzala módu v ženských časopisoch. Učí 
v ZŠ v Lubine a popri práci píše. Debutovala románom Zlatá kredit-
ka (2012), ktorý vychádza zo skutočnej udalosti a rozpráva príbeh 
o zlatokopke, hľadajúcej svoje šťastie. Po roku uzrela svetlo sveta 
druhá kniha – Milujem ťa na smrť (2013). Tentokrát je príbeh obo-
hatený o kriminálnu zápletku, nechýba napätie a prekvapivý záver. 

No a v týchto dňoch môžu čitate-
lia na pultoch kníhkupectiev a v e-
-shopoch nájsť tretí román – Chyť 
si svoje šťastie.
Anotácia románu: Jesika je za-
nietená študentka literatúry. Ako 
každé dievča aj ona rieši bežné 
problémy, ktoré jej prináša život. 
Má komplikovaný vzťah s mamou. 
Tá v päťdesiatke prežíva druhú pu-
bertu. Ich vzťah sa vyhrotí, keď si 
matka nájde milenca v dcériných 
rokoch. Východisko z krízy hľadajú 
na spoločnej dovolenke v Egypte. 
Keď sa už zdá, že sa všetko na dob-
ré obráti, Jesika jedného večera 
zmizne. Zdroj: marencin.sk

Úspech malých 
„umelcov“ v Bulharsku

Výtvarný odbor v ZUŠ Starej 
Turej navštevuje každoročne 
okolo 90 detí, ktoré rozvíjajú 
svoj talent pod vedením Mgr. 
Miroslavy Lacovej v predme-
toch kresba, maľba, grafika, 
v dekoratívnych činnostiach, 
priestorovom vytváraní, či 
v obľúbenom modelovaní s 
hlinou – v keramike. Mnohí 
z nich pokračujú v štúdiu na 
stredných či vysokých školách 
umeleckého zamerania a ro-
bia tak česť svojej škole. 

Začína sa nový školský rok 
a s ním i prvé úspechy našich 
najmladších „umelcov“, kto-
rým sa podarilo uspieť v 16. 
ročníku medzinárodnej ume-
leckej súťaže – „ Nova Zagora 
2014“ v Bulharsku. Jej orga-
nizátormi sú už od roku 1999 
Štúdio pre výtvarné umenie 
„Dúha“ a Združenie Nova 
Zagora. Cieľom tejto aktivity 

je podporovať a stimulovať 
detskú tvorbu od 4 – 20 rokov. 
Tohto podujatia sa zúčastňujú 
detské výtvarné diela z celého 
sveta. Odborná porota udeľu-
je ocenenia za najlepšie detské 
výtvarné práce. Vernisáž vý-
stavy je vždy 1. júna v galérii 
Rusiho Karabiberova v Novej 
Zagore. Potom práce putujú 
v podobe výstav do iných kra-
jín a sú uverejňované v tlače-
ných i elektronických médiách.

V tomto 16. ročníku prija-
li 3004 prác detí až z 30 krajín 
sveta. Je veľkým úspechom, 
že práce detí z výtvarného 
odboru ZUŠ Stará Turá kaž-
doročne patria medzi najlep-
šie  a i v tomto ročníku získali 
ocenenia. Srdečne blahože-
láme Michaele IDESOVEJ, 
Sophii SCHARBERTOVEJ 
a Jonášovi KLIMÁČKOVI!

ZUŠ Stará Turá

O
ZN

A
M

Komisia žien pri ZZO OZ KOVO všetkých srdečne pozýva 
na JESENNÚ BURZU jesenného, zimného ošatenia, obuvi, 
hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční v miestnosti 
kaviarne Domu Kultúry Javorina na 1. poschodí, v dňoch:
 10.9.2014 (streda) od 13.00 – 17.00 hod. – preberanie vecí
 11.9.2014 (štvrtok)  od 10.00 – 17.00 hod. – predaj
 12.9.2014 (piatok)  od 14.00 – 17.00 hod. – vrátenie 

nepredaného tovaru a vyúčtovanie
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Tanec slnka aj tento rok na Dubníku
Motorkári z CMC Indians sa aj tento rok rozhodli zorganizovať motorkársky zraz Tanec 
slnka v prostredí autocampingu Dubník I. pri Starej Turej. Víkend od 25. do 27. júla patril 
teda v Starej Turej k víkendom, kedy sa tu zoskupilo toľko motoriek, koľko možno cez mesto 
neprejde počas celého roka. Niektorým možno zvuk motoriek prekážal, iní sa tešili, že si 
môžu pozrieť krásne stroje zblízka. Mnohí z nás sa motorkárskeho zrazu priamo zúčast-
nili a tí, ktorí sa nezúčastnili, mali možnosť prísť si pozrieť aspoň vystúpenie trialového 
majstra Pavla Baláša alias Bimba, ktorý sa predstavil divákom v uliciach mesta v sobotu v 
poobedných hodinách. Toto predstavenie podporilo finančnou čiastkou i mesto Stará Turá.

Čo sa týka programu priamo na Dubníku, 
aj tento rok si organizátori pripravili tri hu-
dobné pódiá. Novinkou bolo zastrešené rock 
pódium, ktoré bolo hneď pri vstupe do are-
álu. Hlavné pódium tento rok hostilo zná-
me slovenské a české skupiny. Okrem iných 
sa divákom predstavili skupina Gladiator, 
Slobodná Európa, Hex, Puding pani 
Elvisovej či Argema. Dvojdňový program 
nakoniec ponúkol až 21 hudobných skupín, 
z ktorých časť bola venovaná mladšiemu di-
vákovi a časť staršej generácií.  

Motorkári nezabúdajú každoročne 

pridať aj sprievodný program, ktorý zabáva 
návštevníkov zrazu počas celého dňa. Tento 
rok si jazdci užili spanilú jazdu a výlet do 
Agropenziónu Adam, rôzne športové i ne-
športové súťaže, pre dámy bola pripravená 
Miss Tanca Slnka, v nočných hodinách sa 
predstavili motorkári v adrenalínom na-
bitom programe v Glóbuse smrti. V areáli 
bola pristavená i gumovacia rampa. Pre deti 
organizátori vyhradili samostatný program 
i detský kútik. Svedčí to o tom, že Tanec sln-
ka je vyhľadávaným zrazom pre celé rodiny, 
nakoľko sa tu myslí nielen na veľkých, ale aj 

tých malých. V sobotu si mohli návštevníci 
pozrieť o polnoci krásny vodný ohňostroj, 
ktorý osvetlil celý Dubník. 

Meteorológia i tento rok sľubovali veľké 
horúčavy, a preto CMC Indians nezabudli 
pre návštevníkov prichystať bazény, v kto-
rých sa mohli v prípade potreby ovlažiť. 

Veríme, že Tanec Slnka si nájde miesto 
v kalendári Staroturancov aj v roku 2015 
a Dubník opäť po roku ožije nielen zvukom 
motorov, ale aj spevom a dobrou náladou 
návštevníkov.

Lívia Boorová

Štvorlístok šťastia pre naše deti
Vďaka známemu televíznemu moderátorovi Patrikovi Hermanovi 
a jeho prepojeniu s Detskou organizáciou Fénix sme mali možnosť 
ponúknuť skvelý letný tábor pre štyri deti zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia. Vysvetlím bližšie: Patrik Herman je nielen členom 
Ústredia DO Fénix, ale je zároveň i spoluzakladateľ OZ Štvorlístok 
deťom, ktoré organizuje letný tábor pre deti, u ktorých je minimál-
na šanca prežiť radosti letného tábora. Keďže aj v našom meste 
je aktívna DO Fénix pod vedením Petra Ištoňu, spolupráca týchto 
dvoch dynamických a aktívnych mužov je prirodzená. 

S ponukou predložiť návrh sku-
piny detí, ktoré spĺňajú kritériá 
OZ Štvorlístok deťom, som bola 
oslovená pánom Ištoňom. V spo-
lupráci s Komisiou pre sociálne 
veci a bývanie a Základnou ško-
lou v Starej Turej sme navrhli 
skupinku detí, ktorá bola násled-
ne organizačným štábom Patrika 
Hermana odsúhlasená. Radosť 
detí z ponuky letného tábora 
bola veľká, napriek tomu, že 
netušili aké množstvo zážitkov 
a krásnych chvíľ prežijú počas 
deviatich dní vo Zvolene.

Tento tábor je po viacerých 
stránkach výnimočný. Sú tu 
sústredené deti, ktoré nedávno 
prežili, alebo prežívajú ťažké 
životné traumy, vychádzajú zo 
zložitých sociálnych pomerov 
a finančná situácia  v ich rodine 
je veľmi ťažká. Pomoc pri zvlád-
nutí mnohých bolestí  a tráum 
detských dušičiek ponúkal aj tá-
borový psychológ. Všetky deti, 
tento rok sa ich zozbieralo 113, 

majú celý pobyt úplne zadarmo. 
Pre deti bol však najdôležitej-
ší program a ten bol skutočne 
dynamický a nabitý činnosťa-
mi. Veď priame ukážky zásahu 
policajného, hasičského i zá-
chranného zboru určite nadchli 
nielen chlapcov. Nebolo to však 
len o pozeraní, deti mali mož-
nosť vyskúšať si presnú mušku 
a pevnú ruku. Koľko detí má 
možnosť zaspievať si a dotknúť 
sa Zuzky Smatanovej, Martina 
Haricha, vyšantiť sa v tanci s DJ 
Dušanom? Zábavu deťom robil 
„Majster N“ so svojimi vtipnými 
pokusmi, kúzelník získal uzna-
nie za svoju obratnosť, pre väč-
šinu detí bol nevšedný  zážitok  
i premietanie 3D filmu, alebo 
člnkovanie. Celodenná súťaž 
v hľadaní pokladu viedla deti 
k aktívnej spolupráci a k uvedo-
meniu si, že silní sú vtedy, keď 
sa spoja. Špecifickým prvkom 
tohto tábora boli donori, ktorí 
spoločne s deťmi urobili malú 

inváziu do nákupných centier 
a obdarovali deti  oblečením, 
obutím a školskými pomôcka-
mi. Jedným z nich bol aj známy 
hokejový brankár Jano Lašák.

Patrik Herman bol počas tá-
bora hlavným koordinátorom, 
s láskou a dobrým srdiečkom 
vytváral rodinnú atmosféru. 
Dôkazom toho sú krátke útržky 
z listov Patrikovi na internete:

“Ďakujem ti za najkraj-
šie prázdniny môjho života 
a nádherné programy a náladu. 
(Lenka)

„...v tábore som sa cítila ako 
v rozprávke, nemyslela som na 
zlé spomienky alebo stres. Všetko 
čo robíš je šľachetné a veľmi ťa 
prosím, rob tábory aj naďalej... 
(Kristínka)

„Bolo tam super prostredie, 
inštruktori, zábava ba i chutné 
jedlo. Veľmi ti ďakujem za to, čo 
si robil a aj robíš pre nás deti, rob 
to aj naďalej. (Simonko)

A na záver - „Ďakujem ti 
Patrik a všetkým, ktorí s tebou 
spolupracovali za to, že som mo-
hol s vami byť. Veľmi vám ďaku-
jem a je mi smutno.“ ( Jožko)

Záver tábora bol smutný, 
plakali všetci – Patrik Herman 
aj deti. V tých slzách bol smútok 
z rozlúčenia, ale aj slzy radosti 
zo silných emócií, ktoré vo všet-
kých rezonovali.

Za možnosť ponúknuť taký-
to nádherný tábor deťom úprim-
ne ďakujem Peťovi Ištoňovi. Za 
skvelú prípravu a dôkladne pre-
myslený a naplnený program 
Milanovi Lukáčovi a Maťke 
Briestenskej z DO Fénix Stará 
Turá, ktorí boli na mieste činu 
a prispeli tak svojou trochou do 
programu tábora. Vašou odme-
nou nech je radosť a nadšenie 
detí, ktoré ste pohladili po ich 
ubolených srdiečkach.

Júlia Bublavá

Joga v dennom živote
Od septembra znovu začíname cvičiť jogu v Dome 
kultúry Javorina a v Centre voľného času v Starej Turej. 
Srdečne vás pozývame do novootvorených kurzov. 
Joga v dennom živote je uceleným autorským systé-
mom telesných, dychových, relaxačných a meditač-
ných techník.  Jogové cvičenie pôsobí komplexne na 
telo, psychiku, vedomie a dušu a uvádza ich do 
rovnováhy. Pre bližšie informácie nás kon-
taktujte na telefónnom čísle 0911 143 042 
alebo e-mailom na joga.tura@outlook.sk
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O LESOCH A LESNÍCTVE... 
(3. časť)

Hospodárska úprava lesov ako 
„kráľovská“ lesnícka disciplína

(pokračovanie z minulého čísla)
Lesy sú významnou zlož-

kou životného prostredia a plnia 
okrem produkčnej aj nezastupi-
teľné celospoločenské funkcie ako 
vodohospodárske, pôdoochranné, 
zdravotno- rekreačné a hygienické. 
Pri riadnom obhospodarovaní sú 
trvalým a obnoviteľným zdrojom 
dreva a lesných produktov. Aby 
boli všetky tieto funkcie zachované 
je potrebné dôkladne poznať prí-
rodné a hospodárske podmienky 
a na ich základe výhľadovo pláno-
vať hospodárske činnosti zamera-
né na ich zlepšovanie. Práve toto 
je úlohou Hospodárskej úpravy le-
sov (HÚL), ktorá zisťuje stav lesa, 
jeho produkčné a ťažbové možnos-
ti. Ide hlavne o zosúladenie trvale 
únosnej ťažby a celospoločenských 
funkcií lesov. Počiatky HÚL siahajú 
až do 15. storočia, kedy sa násled-
kom bezplánovitej ťažby, klčovania 
a vypaľovania lesov v súvislosti so 
zakladaním nových sídiel a rozši-
rovaním poľnohospodárskej pôdy 
a veľkou spotrebou dreva pre po-
treby baníctva, začal pociťovať ne-
dostatok drevnej suroviny. Keďže 
rozvoj priemyslu (baníctva, hutníc-
tva, sklárstva) závisel v tej dobe od 
pravidelných dodávok dreva, štátna 
správa preň rezervovala lesy v okolí 
banských miest, ale aj vzdialenejšie 
lesy. Zároveň sa začali vydávať rôz-
ne predpisy, ktoré upravovali hospo-
dárenie v lesoch. Medzi prvé takéto 
predpisy na našom území patria 
smernice kráľa Žigmunda z roku 
1426, ktoré nariaďujú, aby „sa na 
ťažbu dreva, a to pre každý rok po-
stupne, určovali čiastky, na ktorých 
treba vyrastené stromy rad-radom 
ťažiť a len keď sa stromy vyťažia, tre-
ba ísť ďalej“. Toto nariadenie bolo 
v súlade s vtedy sa rodiacou láno-
vou  zariaďovacou sústavou. V pr-
vom období sa táto sústava týkala 
výlučne ťažbovej regulácie založenej 
na jednoduchom rozdelení lesa na 
toľko rúbanísk (lánov), koľko rokov 
bola plánovaná jeho životnosť (rub-
ná doba). Spočiatku sa toto rozdele-
nie zakladalo iba na ploche, neskôr 
i na zásobe (t. j. množstve dreva 
v poraste), aby sa zabezpečila ne-
pretržitá ťažba a rovnomerný výnos 
z lesa. Plánovanie ťažby a priestoro-
vého poriadku na celú rubnú dobu 
(80-100 rokov) narážalo na praktic-
ké ťažkosti, a preto už v 16. storočí 
vznikli pokusy plánovať ťažbu na 

kratšie úseky – state. Staťové sústavy 
priestorovo a časovo upravovali hos-
podárenie už aj na základe zistených 
zásob dreva, prírastku a veku lesa. 
Väčšina lesných majetkov na našom 
území bola v 19. storočí zariadená 
práve podľa takejto staťovej sústa-
vy. Súčasná priestorová úprava lesa 
nesie stopy práve z tohto obdobia. 
Dôkazom je aj súčasné priestorové 
rozdelenie časti lesa v susednom 
lesnom majetku Lubinského ur-
báru. Snahy o dosiahnutie trvalej 
a vyrovnanej ťažby vyvolali najskôr 
požiadavky na odhad zásob dreva, 
podľa ktorých sa dalo aspoň približ-
ne vypočítať a naplánovať obdobie, 
v ktorom sú lesy schopné zaisťovať 
potrebné dodávky dreva. Od druhej 
polovice 18. storočia  sa už aj na 
území dnešného Slovenska vyko-
náva pomerne podrobné zisťovanie 
stavu lesa, vrátane jeho mapovania, 
stanovenia výšky ťažby a pokynov 
na hospodárenie v lesoch. Vznikli 
vtedy prvé Lesné hospodárske plá-
ny (dnešné Programy starostlivosti 
o les). Prvý zachovalý Lesný hospo-
dársky plán, vrátane lesníckej mapy 
z územia lesov mesta Stará Turá 
pochádza z roku 1884. Od tohto 
obdobia sú mestské lesy plánovito 
obhospodarované.  Hospodárenie 
v lesoch mesta Stará Turá má teda 
pravidlá vyplývajúce zo stároč-
ných lesníckych tradícií a samo-
zrejme z platného zákona o lesoch. 
Pravidlá sú do praxe zavádzané 
práve prostredníctvom hospodár-
skej úpravy lesov, ktorej súčasťou 
je zisťovanie stavu lesa, priestorová, 
časová a ťažbová úprava lesa a hos-
podársko-úpravnícke plánovanie. 
Hospodárska úprava lesov sa pre-
to nazýva „kráľovskou“ lesníckou 
disciplínou, pretože od nej sa odví-
jajú všetky ďalšie lesnícke činnosti. 

Lesy na Slovensku sú zaradené 
do kategórií podľa prevládajúcej 
funkcie. V hospodárskych lesoch 
prevláda produkčná funkcia, hlav-
ne produkcia dreva. V ochranných 
lesoch zase prevláda ich ochranná 
funkcia, sú to lesy na mimoriadne 
nepriaznivých stanovištiach (sutiny, 
strže), v pásme kosodreviny a tam 
kde treba inak výraznejšie zabezpe-
čiť ochranu pôdy. Lesy osobitného 
určenia majú osobitné poslanie 
ako napríklad  lesy v ochranných 
pásmach vodných zdrojov, lesné 
parky a prímestské lesy, lesy v uzna-
ných zverníkoch a samostatných  

bažantniciach, lesy 
v chránených úze-
miach a na lesných po-
zemkoch s výskytom 
biotopov európskeho 
významu atď. 

HÚL rozdeľujeme 
na priestorovú, časovú a ťažbovú 
úpravu lesa. Priestorová úprava le-
sov zabezpečuje účelné priestorové 
usporiadanie lesov a úpravu priesto-
rových vzťahov v jednotlivých čas-
tiach lesa. Základnou plánovacou 
jednotkou, pre ktorú sa plánujú 
všetky činnosti v lese je lesný dielec. 
Časová úprava lesov rieši časové 
usporiadanie hospodárenia v lesoch. 
Určuje vek lesa, kedy je optimálne 
ho ťažiť z pohľadu ekonomického, 
ekologického, technického (rubná 
doba), začiatok obnovy a jej ukon-
čenie (obnovná doba) i ďalšie časové 
rámce. Ťažbová úprava lesov urču-
je výšku ťažby (etátu) na plánovacie 
obdobie pri súčasnom zabezpečení 
trvalosti produkcie kvalitného dreva 
a zlepšovaní ostatných funkcií lesov. 
Hľadá odpovede na otázky koľko, 
kedy, kde a ako možno každoročne 
ťažiť pri zachovaní všetkých funkcií 
lesa. Ďalšou úlohou HÚL je stano-
venie spôsobu hospodárenia v lese. 
Hospodársky spôsob je systém hos-
podárskych opatrení vykonávaných 
v lesných porastoch, ktoré v rozho-
dujúcej miere ovplyvňujú ich ve-
kovú a priestorovú štruktúru, ako 
aj ich drevinové zloženie. V pod-
state ide najmä o spôsob obnovnej 
ťažby a následnej obnovy porastov.  
Spôsob obnovy porastov sa vykoná-
va buď postupným prerieďovaním 
využívajúci prirodzenú obnovu lesa 
(tzv. prírode blízke hospodárenie) 
alebo  spôsob jednorazového vyťa-
ženia na zákonom povolenej ploche 
s následným umelým zalesnením. 

Najdôležitejším výstupom 
Hospodárskej úpravy lesov je 
„Program starostlivosti o les“ 
(ďalej iba PSoL), ktorý je nástro-
jom štátu, vlastníka, správcu alebo 
obhospodarovateľa lesa na trva-
lo udržateľné hospodárenie v lese. 
Do nedávnej minulosti sa nazýval 
Lesný hospodársky plán (LHP). 
Vyhotovuje sa pre všetky lesy na 
Slovensku, bez ohľadu na výme-
ru a vlastníctvo. Jeho vyhotovenie 
hradí štát a vytvárajú ho iba osoby 
s osvedčením na jeho vyhotovova-
nie tzv. taxátori. PSoL sa tvorí na 
obdobie 10 rokov. Popisuje všetky 

porasty, zastúpenie drevín, priemer-
né výšky a hrúbky jednotlivých dre-
vín v poraste, ich hustotu a zásobu 
dreva a predpisuje všetky činnosti, 
ktoré sa v daných porastoch majú 
v priebehu desiatich rokov vykonať. 
Určuje teda koľko, čoho, kedy a kde 
sa môže vyrúbať a aké dreviny majú 
tvoriť následný porast. Jeho dodržia-
vanie je záväzné pre všetkých obhos-
podarovateľov lesov na Slovensku 
a je pravidelne kontrolované štátnou 
správou. Súčasťou každého PSoL sú 
aj lesnícke mapy, ktoré tematicky 
rozlišujeme na lesnícku mapu po-
rastovú, obrysovú a ťažbovú.

V roku 2011 bolo v lesoch mesta 
Stará Turá uskutočnené podrobné 
zisťovanie stavu lesa ako podklad 
pre hospodársky plán (PSoL) na 
roky 2012 až 2021. V spolupráci s or-
ganizáciou Lesotur boli postupne 
realizované merania a nové lesnícke 
mapovanie. Zároveň boli prerokova-
né navrhované hospodárske opatre-
nia v  jednotlivých dielcoch Lesného 
celku Mestské lesy Stará Turá, be-
rúc na zreteľ zvyšovanie produk-
cie,  stability a odolnosti lesa voči 
škodlivým činiteľom. Spolupráca 
pracovníkov lesníckej prevádzky 
s projektantmi tvoriacimi PSoL je 
dôležitá z hľadiska kontroly navrho-
vaných opatrení, ktoré majú veľký 
dopad na hospodárske záujmy a cie-
le vlastníka lesa. Úlohy, ktoré treba 
riešiť v lesoch mesta Stará Turá plá-
novaním pestovateľských opatrení, 
sú hlavne minimalizácia následkov 
kalamít vznikajúcich čoraz častej-
šie z dôvodu klimatických zmien, 
ich ekologických a ekonomických 
dôsledkov.  Ďalšou veľkou výzvou 
je zvýšenie prírastkových možností 
a kvality produkcie. Súčasná celková 
zásoba porastov v lesoch mesta Stará 
Turá je 547 134 m3. Na desaťročné 
obdobie (2012-2021) je naplánova-
ná celková ťažba 179 454 m3 a z toho 
vyplývajúce ďalšie úlohy, ako zales-
ňovanie na ploche 291 ha, ďalej vý-
chova a ochrana lesa.
(pokračovanie nabuduúce)

Ing. Jozef Kršák, Ing. Ivan Durec, 
Lesotur, s. r. o.

Prerokovávanie hospodárskych opatrení 
pri tvorbe plánu na roky 2012-2021
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Putovný pohár kpt. Miloša Uhra získal MFK Stará Turá
Dňa 13. júla 2014 sa uskutoč-
nil v Lubine – kopanice 52. 
ročník futbalového turnaja 
o putovný pohár kpt. Milo-
ša Uhra za účasti mužstiev 
Starej Turej, Lubiny, Krajného a 
domáceho tímu Lubiny – kop.

„A“ mužstvo Starej Turej bralo 
tento turnaj ako prípravu na 
nový ročník. Letná príprava 
sa začala s novým trénerom 
Rastislavom Žákom z Myjavy, 
ktorému chýbalo niekoľko hrá-
čov zo základnej zostavy. Hralo 
sa systémom každý s každým 2 
x 20 minút a naši futbalisti bez 
inkasovaného gólu získali opäť 
putovný pohár. V prvom zápase 
nastúpili proti Lubine a s pre-
hľadom vyhrali vysoko 6:0, keď 
góly strieľali: Gáblech 2, Straka, 
Popelka, Mazák a Valenčík. 

V druhom zápase ich mal viac 
preveriť účastník II. triedy Juh 
mužstvo Krajného. Naše muž-
stvo bez väčších problémov 
vyhralo 2:0, keď góly strieľali 
Gablech a Ďuriš, ktorý hosťoval 
v Krajnom. V poslednom zápase 

nastúpil náš MFK proti domá-
cemu mužstvu Lubina – kop. 
Staroturanci podali slabší výkon, 
a to aj z dôvodu, že víťazstvo 
mali zabezpečené. Domáci vy-
bojovali cennú bezgólovú remí-
zu 0:0 a skončili na poslednom 

mieste. Najlepším strelcom tur-
naja sa stál Koník z Krajného, 
ktorý strelil 5 gólov. Najlepším 
hráčom sa stal Ondrej Peterka 
a brankárom Lukáš Vrzala zo 
Starej Turej. Ceny mužstvám 
odovzdal starosta obce Ing. 
Martin Beňatinský. Poďakovanie 
za organizáciu tohto podujatia 
patrí riaditeľovi MOS Viliamovi 
Haruštiakovi a prezidento-
vi TJ Lubina – kop. Milanovi 
Dunajčíkovi. 

Konečné poradie turnaja:  
1. MFK Stará Turá 7 b
2. FK Krajné 6 b  
3. OŠK Lubina 3 b 
4. TJ Lubina kop. 1b

Ing. Ján Hodermarský

Wushu prázdniny
Ani ukončenie školského roka, 
nástup prázdnin a s tým spo-
jený koniec detských wushu 
tréningov pre mnohé naše deti 
neznamená, že prestanú cvičiť 
a rozvíjať svoje kung fu. Každé 
dieťa nabádame, aby nepre-
stalo cvičiť ani v letnom čase a 
precvičovalo si zostavy aj doma 
a vonku s kamarátmi. Technicky 
najzdatnejšie, oranžové pásy, 
majú možnosť cvičiť s dospelý-
mi každú stredu počas celých 
prázdnin. Popri tom boli v lete 
trnavskými klubmi organizova-
né aj dva wushu tábory, na kto-
rých sa zúčastnili aj naše deti. 

Prvý mal pod patronátom tr-
navský Klub plachtiaceho orla 
s hlavným trénerom Milanom 
Surgošom, ktorý úzko spolu-
pracuje s ruskými cvičencami 
z Voroneže, ktorí sú garantom 
vysokej úrovne cvičenia. Sú to 
všetko žiaci školy nášho učiteľa 
Jurija Belova pod vedením tré-
nerky Svetlany Ždanovej. Tento 
tábor sa konal v Liptovskom 
Jáne v ubytovni Štart na začiat-
ku prázdnin. Cez deň sa tréno-
valo, večery boli spríjemnené 
spoločnými piesňami a aktivi-
tami, ktoré utužovali celý ko-
lektív. Po týždni cvičenia bol 
ukončený technickými skúškami 

a prekážkovou dráhou v prírode, 
takzvanou trapou, ktorá preve-
rila sily a schopnosti každého 
účastníka.

Druhý tábor organizo-
val Eduard Urbanovič, vedúci 
tréner Wu Shu klubu Trnava. 
Tábor bol pri dedinke Rakša 
pri Turčianskych Tepliciach, 
v trampskej osade T.O. Bieli 
Supi. Bývalo sa v skautských 
stanoch s drevenou podsadou 
na lúke predelenej horským po-
tokom. Žiadna elektrina či iné 
civilizačné vymoženosti, iba 
príroda, hory, potok a oheň. 
Napriek tomu to bol úžasný týž-
deň, plný cvičenia, hier, plnenia 
úloh a dosahovania cností bo-
jovníka. Večerné posedenia pri 
ohni, rozprávanie kungfu prí-
behov a plnenie nočných úloh 
boli veľmi obľúbené. Vedúcemu 
Edovi, trénerom Igorovi, Mirke 
a Tonovi, fantastickým kuchá-
rom Dedovi Edovi a Danke 
a vôbec celému organizačné-
mu tímu dlhujeme obrovské 
poďakovanie a veľkú poklonu 
za skvelú organizáciu tábora. 
Počas celého pobytu deti plnili 
úlohy Dračieho bojovníka, ktoré 
sa zapisovali do zvitku. Okrem 
wushu úloh a techník deti mu-
seli ukázniť svoju myseľ naprí-
klad pri 7 hodinovom  mlčaní, 

lukostreľbe a triafaní loptičkou 
do terča, učili sa spoznávať lie-
čivé bylinky, z ktorých vyrábali 
liečivú masť alebo absolvovali 
nočné prieskumy v lese.

Napokon ešte Wushu cen-
trum Stará Turá s podporou 
Lesoturu, cez druhý augustový 
víkend zorganizovalo Wushu 
opekačku na Kozích chrbtoch 
(ľudovo volaných Koštialech 
vŕšky). Počasie, v inak celkom 
upršanom lete, zázračne vyšlo 
nad očakávanie. Zraz bol o de-
viatej ráno na parkovisku pred 
Tescom, odkiaľ sme s deťmi a ro-
dičmi pešo prešli na Vŕšky. Tam 
sme s deťmi robili rôzne hry, 
cvičili, hádzali sme si lietajúci 
tanier, na obed sme opekali na 
ohni a po obede boli opäť hry. 
Vrcholom bol turnaj v luko-
streľbe a vybíjaná. Deti získali 

odmeny, víťaz turnaja vecný dar. 
Rodičia sa pýtali na svoje deti 
nášho trénera Jána Okruckého 
a takouto voľnou formou sa 
utužovali vzťahy medzi deťmi, 
rodičmi a Wushu klubom. Po 
ukončení akcie deti vyzbierali 
celý priestor od papierikov, plas-
tových obalov a všetkého, čo ne-
patrí do prírody a vybrali sme sa 
naspäť na Starú Turú.

V septembri sa tešíme na ná-
bor nových členov, a v priebe-
hu roka na ďalšie akcie a súťaže. 
Veríme, že naše wushu deti v ži-
vote i počas týchto aktivít, úloh 
a súťaží do praxe prenášajú naše 
klubové heslo: Nie je dôležité 
vyhrať, ale zvíťaziť nad sebou 
a všetkým, čo nám bráni kráčať 
po ceste za zdokonalením.

Wushu centrum Stará Turá

Martin Antálek prevzal z rúk starostu obce 
Lubina putovný pohár a pohár za 1. miesto 
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Dúha v srdci v Novom 
Meste nad Váhom

Bez ohľadu na  počasie 28. septembra 
2014 zaznamenáme  v Novom Meste nad 
Váhom dúhu. DÚHA V SRDCI rozžiari 
tváre návštevníkov Spoločenského domu 
v Novom Meste nad Váhom.

III. ročník podujatia,  ktoré sa v mes-
te po svojej  premiére  v roku 2012 stáva 
tradíciou, organizujú Centrum sociál-
nych služieb Nové Mesto nad Váhom, 
Mesto Nové Mesto nad Váhom, občian-
ske  združenia Život s dúhou v srdci  
a Milan Štefánik. Venované je osobám 
s mentálnym a telesným zdravotným po-
stihnutím z Trenčianskeho samospráv-
neho  kraja. Predovšetkým im je  určená 
pestrá dúha  benefičného koncertu, ktorú 
svojimi vystúpeniami vytvoria Gladiátor, 

Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, FS 
Devín a Alfa box Taliansko.

Okrem  zábavy a  tancovania  pri 
chytľavých piesňach organizátori deťom 
a  mládeži ponúknu účasť na  náučných 
workshopoch: enkaustike (maľovanie  
horúcim voskom),   košikárstve, luko-
streľbe, modelovaní z hliny i detský svet 
s trampolínkami a  nafukovacím hra-
dom, maľovaním na  tvár a nanukmi. 
Chýbať nebudú ani stánky s výrobka-
mi zdravotne  postihnutých detí, ktoré 
si návštevníci budú môcť za symbolic-
kú cenu kúpiť a ktorými tiež ako prejav 
vďaky obdarujú účinkujúcich.

Podujatie, ktoré bude  moderovať 
Martin Nikodým, sa  začne o 15.00 h, 

vstup je už od 14.00 h, prí-
chod deťom a  mládeži sprí-
jemní Oumar Chevara Camara 
z Belgicka so zumbou.

Osoby s mentálnym a  teles-
ným zdravotným postihnutím 
a deti vysoké do 140 cm majú 
vstup zdarma, ostatní si môžu 
vstupenky zakúpiť v predpred-
aji po 5 €  v Centre sociálnych 
služieb na Bernolákovej ul. 14 
v Novom Meste nad Váhom od 
7.00 do 15.30 h, v deň benefič-
ného koncertu priamo na mieste 
za 7 €. Príďte sa  zabaviť a  pod-
poriť dobrú vec, pozvaní sú všet-
ci, ktorú majú dúhu v srdci.

Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom

Staroturanský triatlon
Už sa stalo tradíciou, že začiatkom augusta býva na Dubníku 
Staroturanský triatlon. Je to najstarší triatlon na Slovensku. 
Tento rok sa uskutočnil v sobotu 9. 8. 2014 už 28. ročník (prak-
ticky 29. lebo v roku 1985 sme mali aj nultý ročník) v kategórii 
šprint triatlon t. j. plávanie 750 m, bicykel 20 km a beh 5 km. 
Posledné roky je mimoriadny záujem pretekárov o toto podu-
jatie. Zaplnili sme 2 štartové vlny po 110 štartujúcich. Nakoniec 
odštartovalo v oboch vlnách po 94 pretekárov. Prvá vlna open 
kategória, ktorá bola tiež súčasne majstrovstvami Slovenska 
hasičov a druhá vlna bol Slovenský pohár v triatlone.
Teplota vody bola 24 °C a teplota vzduchu 27 °C. 
Výsledky domácich borcov v open kategórii:
7 ŠIMA Miloš 01:12:26
34 TEPLIČKA Oleg 01:22:01
45 SAKO Andrej 01:26:21
72 LINDTNER Tibor 01:33:53
84 CLONTZ Naďa 01:40:01
86 TOMIS Jiří 01:40:49
TOMIS Jiří bol zároveň aj najstarším pretekárom. 
ŠIMA Miloš  absolvoval týždeň predtým v Piešťanoch preteky 
Slovakman plávanie 3,8 km, bicykel 180 km a beh 42,2 km, 
časom 12:07:20 a skončil v kategórii 6-ty.
V Slovenskom pohári skončil DINŽÍK Viliam z Lekárne 
CENTRUM Stará Turá na 24. mieste časom 1:10:15.
Za úspešné zvládnutie pretekov patrí poďakovanie organizáto-
rom podujatia - členom KST Stará Turá ako aj ďalším usporia-
dateľom a firmám, ktorým touto cestou ďakujeme.
Podujatie podporili:
• CHIRANA-PREMA 

Energetika, s.r.o. Stará Turá
• Dubnik Club, s.r.o. S. Turá
• Mesto Stará Turá
• Mayo
• Kryowell
• Eset
• Lekáreň Centrum S. Turá

 KST Stará Turá

Hasičský triatlon
1 SVOBODA Lukáš U2 Myjava 1:09:57
2 BANÁK Peter iba hobík 1:10:40
3 KAČIC Peter Nové Mesto nad Váhom 1:11:23
Ženy
1 HIKLOVÁ Lenka OR HaZZ P. Bystrica 01:19:30
2 KOSTROVÁ Adriána štartovou čiarou 01:21:39
3 KOPCOVÁ Zuzana seba 01:29:58
Slovenský pohár
1 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1:00:49
2 BRUNOVSKÝ Simon Triax 1:01:31
3 FOTUL Gregor Triatlonový klub Košice 1:01:39
Ženy
1 ČORBOVÁ Nikola VW Sportdiag team 1:09:27
2 DRAHOVSKÁ Lýdia ŠBR Piešťany 1:10:56
3 TÓTHOVÁ Iveta Triatlonový klub Košice 1:13:43

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA mesačník obyvateľov mesta Stará Turá, ročník XXI., číslo 08/2014 • ISSN 1338-9688 • Vydáva mesto Stará Turá, www.staratura.sk. 
Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 312002, tel.: 032/7461 615, 7461 611, fax: 032/7764 276, e -mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk 
• Predsedníčka red. rady: Mgr. Soňa Krištofíková (zastupca@staratura.sk) • Redakčná rada: Mgr. Lívia Boorová, Mgr. Danka Pribišová, Eva Adámková, Mgr. Milan Klimáček, Věra Tepličková, 
Jana Roháčková • Šéfredaktor: Mgr. Lívia Boorová (tel.: 032/7461 615, mobil: 0905 446 984, e -mail: media@staratura.sk) • Sadzba, tlač a distribúcia: T -štúdio, s. r. o. (www.t -studio.sk) • Vychádza 
začiatkom každého mesiaca, uzávierka čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky 
upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopisy, fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté 
inak • Registrácia: EV 2849/08. Cena reklamy: 0,49 €/1 cm2, 0,66 €/1 cm2 (16 str.). Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.

PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou

Karate klub Stará Turá 
oznamuje, že sa uskutoční 
nábor do krúžku karate v 
školskom roku 2014/2015 

každý pondelok 17.00 – 17.30 h
týždeň stredu  17.00 – 17.30 h

Nábor sa uskutoční v telocvični na II. 
ZŠ ul. Hurbanova (vedľa mestského 
športového ihriska). Nábor detí od 
7 rokov. Zober si so sebou športové 
oblečenie a chuť cvičiť. Naučíš sa cvičiť 
karate, strečing, posilňovacie cviky, 
zdokonalíš si svoju fyzickú kondíciu a 
posilníš športového ducha.
Tréning karate – pondelok, streda, 
piatok od 17.00 – 19.00 h. 


