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

Podporme naše deti 
a tých, ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, 
keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa 
príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo 
pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí 
to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz 
môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť 
nič navyše. Prispejme svojim podielom na-
šim deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc 
odkázaní. Rozhodnite o  použití  podielu 
z vašich daní, ktoré ste odviedli za rok 2012.

Naša  staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých ko-
munitných grantov užitočné  aktivity detí  
a mládeže v našom meste, rôzne športové 
kluby. 

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opod-
statnenie činnosti nadácie a za vašu podporu 
vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov je 
zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 
i v tomto roku prispieť na rozvoj nezisko-
vých činností v našom meste v oblasti špor-
tu, kultúry, školstva, životného prostredia či 
iných humanitných oblastí a prispieť k zlep-
šovaniu  kvality života, prosíme vás, aby ste 
vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či 
daňového priznania (u právnických osôb) 
prispeli práve na tieto zámery.

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na  aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie
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Oslava 2. narodenín 
v kostýmoch, MC Žabka, 
5. apríl, 16.00 h

Deň Zeme 
22. apríl, CVČ 

Burza hračiek 
a dopravných prostriedkov
26. – 27. apríl, MC Žabka
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Čistenie okolia Dubníka
6. apríl, parkovisko 
Dubník I, 9.30 h

Výročie oslobodenia mesta
8. apríl, cintorín, 16.00 h
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futbalový zápas A muži 
Stará Turá – Ladce
21. apríl, štadión, 16.00 h

Stavanie mája
Námestie slobody, 17.00 h
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Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia

Č.Ú.:  1151264753/0200
IBAN:  SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC:  SUBASKBX

hudobné spevácke trio LA GIOIA, 
ktoré prezentuje hudobný štýl pop opera,

spájajúci populárnu hudbnu a operný spev

V pondelok 22. apríla 
o 19.00 hodine 

vystúpi v DK Javorina

Z nadácie ŽIVOT bol podporený aj projekt „Babičkina dielnička“
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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Dňa 21. 2. 2013  sa uskutočnilo XXV. 
zasadnutie MsZ. Poslanci prerokovali 
a vzali na vedomie  Správu z kontroly 
plnenia uznesení prijatých na XXIII. – 
XXIV. zasadnutí MsZ.

Po úvodnej časti sa uskutočnila pre-
zentácia automatického externého de-
fibrilátora. Prezentáciu realizoval Peter 
Kováč z Rýchlej zdravotnej služby, ktorý 
ho ponúkol  aj pre činnosť našej  Mestskej 
polícii. Tento prístroj zakúpili aj niektoré 
mestá. Ukázal sa  byť úspešný v každoden-
nom použití v ambulanciách, v kardio-
-športových aktivitách a v nemocniciach, 
v záchranných službách i vo veľkých ob-
chodných  centrách.

Prerokovaná bola  žiadosť občanov 
mesta formou petície o vytvorenie eko-
nomických podmienok pre otvorenie dia-
betologickej ambulancie na Poliklinike 
v  Starej Turej. Po obšírnej diskusii po-
slanci schválili uzatvorenie  nájomnej  
zmluvy medzi NsP Nové Mesto nad 
Váhom a Technoturom, s. r. o., Stará Turá 
k otvoreniu diabetologickej ambulancie 
na Poliklinike Stará Turá za obdobných  
podmienok ako má NsP Myjava. Zároveň 
uložili Mestskému úradu v prípade ne-
akceptovania nového návrhu  nájomnej 
zmluvy zo strany  NsP Nové Mesto nad 
Váhom, rokovať s  NsP Myjava o  mož-
nostiach prevádzkovania diabetologickej 
ambulancie.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• dohody o poskytnutí náhrady za núte-

né obmedzenie užívania nehnuteľností 
uzatvorenej medzi Mestom Stará Turá 
a  spoločnosťou UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,

• dodatkov k zmluvám o zverení majet-
ku mesta Stará Turá do správy rozpoč-
tovým a príspevkovým organizáciám 
mesta Stará Turá,

• na uzatvorenie zmlúv o budúcich kúp-
nych  zmluvách s vlastníkmi pozemkov 
v lokalite č. 6 „Dráhy“- regulačný blok 
B2,

• dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve na uží-
vanie tepelného zariadenia, primárnych 
a sekundárnych rozvodov, návrh dodat-
ku č. 9 k Nájomnej zmluve na užívanie 
nebytových priestorov a návrh dodat-
ku č. 1 k Nájomnej zmluve, ktoré boli 
uzatvorené medzi Mestom Stará Turá 
a spoločnosťou TECHNOTUR, s. r. o., 
Stará Turá

b) zámer:
• odpredaja časti pozemku Ľudmile 

Hluchej, bytom Stará Turá,
• odpredaja časti pozemku Jurajovi  

Bernovskému a manž. Andrei, bytom 
Nové Mesto nad Váhom

c) žiadosť:
• spoločnosti BELVE s.r.o., Stará Turá 

o zrušenie uznesenia č. 9 – XV/2012,

• PPR–Peter Pálka,  Nové Mesto nad 
Váhom o zriadenie vecného bremena,

• Emila Oleša a manž. Milady, bytom 
Vaďovce o prenájom časti pozemku,

• majetkového oddelenia MsÚ o stano-
venie spôsobu odpredaja rodinného 
domu súp. č. 431,

• občianskeho združenia Kopaničiarsky 
región, miestna akčná skupina, 
Myjava o prenájom častí pozemkov

d) darovaciu zmluvu:
• na pozemky od Viery Jarábkovej, 

bytom Myjava v prospech Mesta Stará 
Turá.

Nebola schválená žiadosť:
• Milana Baču, bytom Senec o odkúpenie 

pozemku.
Opätovne nebol schválený návrh Jána 

Tareka, bytom Pezinok o majetkovopráv-
ne vysporiadanie pozemkov. V tejto súvis-
losti uložilo mestské zastupiteľstvo určiť 
nového právneho zástupcu.

Poslanci vzali na vedomie nasledov-
né materiály: Informáciu o aktuálnom 
hospodárení mesta, I. aktualizáciu pohľa-
dávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 
12. 2012 a jeho príspevkových organizácií. 
Správu o činnosti Mestskej polície Stará 
Turá, Správu z kontrol  vykonaných od 
XXIII. zasadnutia, Správu o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2012, 
Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kon-
trolórky mesta za rok 2012.
Ďalej poslanci schválili návrh úloh pre 
priznanie odmeny hlavnej kontrolórke 
na rok 2013.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
a schválilo dve všeobecne 
záväzné nariadenia mesta, a to:
• VZN č. 1/2013 – Nar. Prevádzkový po-

riadok pohrebísk na území mesta Stará 
Turá; Prevádzkový poriadok pohrebísk 
sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá pre-
vádzky pohrebísk v meste Stará Turá 
a  s  tým súvisiace práva a  povinnosti 
prevádzkovateľa pohrebiska, nájomní-
kov hrobových miest, prevádzkovate-
ľov pohrebnej služby,  poskytovateľov 
služieb na pohrebisku a návštevníkov 
pohrebiska.

• VZN č. 2/2013 –Nar. O nakladaní s od-
padmi; Nariadenie sa vydáva s cieľom 
správneho  nakladania s odpadmi, ktoré  
je v záujme zabezpečenia ochrany život-
ného prostredia, ochrany verejného po-
riadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

V záverečnej časti zasadnutia 
poslanci prerokovali a schválili:
• plat primátora mesta,
• projektový zámer  spoločnosti  Lesotur 

s.r.o. – Nákup lesnej techniky (traktor 
s vyvážacím vozom),

• štúdiu na stavbu Prestavba a prístavba 
budovy mestského úradu Stará Turá

Mgr. Ľubica Klimáčková

Uplatnite si zľavy z 
koncesionárskych 
poplatkov

Od 1.1.2013 vyberateľom úhrad za služby verejnosti po-
skytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je Rozhlas a te-
levízia. Zákon č. 340/2012 nezmenil výšku Úhrady za služby 
verejnosti. Ak si ale uplatňujete oslobodenie od povinnosti 
platiť úhradu alebo platíte polovičnú sadzbu úhrady, prí-
padne neplatíte úhradu z dôvodu viacnásobného odberu 
elektrickej energie, je zákonnou povinnosťou preukázať 
túto skutočnosť do 31.3.2013 priamo Rozhlasu a televízií 
Slovenska. RTVS oznamuje, že bude akceptovať preukázanie 
tejto skutočnosti až do 30.6.2013 priamo RTVS. 

Zľavu si uplatňuje ten, na koho sú koncesionárske po-
platky v domácnosti napísané, teda ten, kto je platiteľom 
a odberateľom elektriny. 

Kto je úplne oslobodený?
Od platenia sú oslobodené domácnosti, v ktorých žije 

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tam má trva-
lý pobyt. V tomto prípade sa treba preukázať kópiou roz-
hodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím vystaveného ÚPSVaR alebo kópiou preukazu 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na adresu RTVS 
sa v  prípade ZŤP posiela tento doklad spolu s  menom 
a priezviskom platiteľa a s uvedením variabilného symbolu 
alebo evidenčného čísla SIPO.

Kto platí len polovicu?
Iba polovicu koncesionárskych poplatkov, teda 2,32 eura, 

platia niektorí dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej 
núdzi. Týka sa to dôchodcov, ktorí nemajú pravidelný prí-
jem zo zárobkovej činnosti a ani nežijú v domácnosti s inou 
osobou, ktorá má pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti. 
V tomto prípade zníženie sadzby preukážte kópiou roz-
hodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že 
platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem 
zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou 
s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. Na adresu 
RTVS posielate v tomto prípade 2 doklady (kópiu rozhodnu-
tia o priznaní dôchodku a čestné vyhlásenie) spolu s menom 
a priezviskom platiteľa a s uvedením variabilného symbolu 
alebo evidenčného čísla SIPO. Polovica výšky poplatku sa 
týka aj poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo osôb spo-
ločne posudzovaných s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Zníženie sadzby (pre poberateľov dávky v hmotnej nú-
dzi) preukážte potvrdením ÚPSVaR, ktoré bude obsahovať, 
odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie 
dávky naďalej trvá. Toto potvrdenie spolu s menom a priez-
viskom platiteľa a s uvedením variabilného symbolu alebo 
evidenčného čísla SIPO zašlete na adresu RTVS.

Kam doklady poslať?
Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. 

odhlásenie zasielajte na adresu: 
RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením 

mena a priezviska osoby, ktorá je vo Vašej domácnosti pla-
titeľom koncesionárskych poplatkov, teda aj odberateľom 
elektriny a variabilného symbolu (ak platíte koncesie pre-
vodom na účet) alebo evidenčného čísla SIPO (ak platíte 
koncesie prostredníctvom platobného dokladu SIPO priamo 
na pobočkách Slovenskej pošty).

RTVS bude tolerovať predkladanie dokladov pre úľavu 
z poplatkov až do 30. júna 2013. Občania, ktorí v tejto lehote 
preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od 
začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so 
spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať pred-
metné úľavy. Pre zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie 
bude možné doručovať potrebné dokumenty v elektronickej 
podobe na e-mailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Podľa údajov z www.rtvs.sk pripravila Lívia Boorová
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Správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2012  (dokončenie)

Pre ilustráciu uvádzame aspoň niektoré za-
ujímavé prípady, ktoré počas roka 2012 riešila 
MsP Stará Turá: 
• 6.1. zaregistrovala hliadka na parkovisku pred 
supermarketom Tesco ležiacu ženu, ktorá na nich 
mávala. Na mieste zistili, že A. Č. z NMn/V sa 
pošmykla na zľadovatenej ploche, trpí veľký-
mi bolesťami a pravdepodobne si  zlomila nohu. 
Následne stratila vedomie. Bolo jej privolané vo-
zidlo RZP a do jej príchodu ju hliadka prebrala.
• 11.1. bola hliadka privolaná k domácemu nási-
liu. Otec A. H. zrušil vo svojom dome trvalý pobyt  
synovi M. H. a tomu sa to nepáčilo. M. H. po-
rozbíjal okná, nábytok, porozhadzoval veci v celom 
dome a na koniec porozbíjal po zemi sklenené fľaše. 
Po predložení právoplatného rozhodnutia o zruše-
ní pobytu bol jeho syn hliadkou vyvedený z domu 
i pozemku von.
• 16.2. bola hliadka požiadaná o  preverenie 
oznamu na tiesňovú linku 112, že na ulici SNP 
chce vykonať samovraždu žena. Oznam bol prav-
divý, hliadka MsP  zabezpečovala, aby si pani H. 
neublížila  do príchodu sanitky, ktorá ju odviezla 
na pozorovanie.
• 18.2. prijala hliadka oznam, že na Hurbanovej 
ulici leží na schodisku pred činžiakom muž, ktorý 
pravdepodobne vypadol z okna na prvom poscho-
dí. Oznam bol preverený, na mieste ležal zakrva-
vený muž  M. J. so zlomenou nohou a na nič si 
nepamätal. Privolané vozidlo RZP ho odviezlo do 
nemocnice.
• 29.2. našla hliadka v nočných hodinách na ulici 
Gen. M. R. Štefánika podozrivé vozidlo, v ktorom 
sa na zadných sedadlách krčili dve osoby. Ich preve-
rením bolo zistené, že sa jedná o miestnych mladí-
kov M. Č. a P. D. a vo vozidle práve fetovali toluén.
• 3.3. sa vo večerných hodinách po vypití zopár 
pív rozhodli dvaja mladíci z Myjavy odísť z miest-
neho podniku bez zaplatenia. Hliadka ich podľa 
popisu našla na vlakovej stanici. Obaja I. Z. a M. 
V. boli privezení späť a svoj účet museli v podniku 
vyrovnať.
• 18.3. bola v ranných hodinách privolaná hliad-
ka na Dubník II, kde bolo podozrenie z krádeže 
dreva. Kontrolovaná osoba J. Ď. tvrdila, že len 
zbiera konáre, ale nevedela sa preukázať platným 
povolením. Hliadka však vykonala kontrolu okolia 
a našla spílené 4 stromy a ukrytú motorovú pílu. 
Vec bola odovzdaná hliadke OO PZ.
• 22.4. nahlásil na MsP starší pán, že pod via-
duktom smerom na Súš dezorientovane pobehuje 
polonahá žena. Oznam bol preverený, na mieste 
sa nachádzala  A. K. z Bratislavy, bola pod vply-
vom alkoholu a bola bez nohavíc. Šetrením bolo 
zistené bydlisko rodičov slečny a následne im bola 
odovzdaná.
• 8.5. bolo v podvečerných hodinách nahlásené 
v protismere jazdiace vozidlo po uliciach mesta. 
Oznam bol preverený a vodič vozidla P. V. bol za 

pomoci hliadok MsP a OO PZ zastavený. Dychová 
skúška potvrdila, že na vozidle jazdil s 2,8 promile 
alkoholu.
• 11. 5. Bolo vo večerných hodinách nahlásené, že 
na ulici Hurbanovej došlo k bitke dvoch žien E. I.  
a J. U. Ženy sa údajne pobili pre H. J., s ktorým jed-
na žije teraz a druhá s ním mala vzťah v minulosti. 
Všetci účastníci boli značne pod vplyvom alkoholu.
• 14.5. sa na MsP dostavila E. H. a nahlásila, že 
jej z podlahy v kuchyni vyliezajú divné predmety 
a v noci ju osvetľujú. Pre jej spokojnosť vykonala 
hliadka obhliadku bytu. U susedov bolo zistené, 
že táto skoro 80-ročná pani prekonala mozgovú 
príhodu a odvtedy trpí vidinami.
• 19.5. bola hliadka privolaná k udalosti na ben-
zínovej pumpe, kde vodič nárazom ohol dopravnú 
značku a ostal stáť. Po príchode hliadky vodič za 
volantom spal. Dychovou skúškou bolo zistené, že 
má v dychu 3,5 promile a v takomto stave viedol 
vozidlo po diaľnici až z Trnavy.
• 26.5. bola vo večerných hodinách hliadka privo-
laná na miesto, kde ležala na zemi nehybná žena.  
Na mieste bolo zistené, že žena ukončila svoj život 
skokom z okna na piatom poschodí.
• 13.6. v nočných hodinách zaregistrovala hliad-
ka mladého muža sediaceho na moste nad stredom 
potoka, tvárou k vode a s rozpaženými rukami. 
Ten, ako zistil, že sa k nemu blíži hliadka začal 
vykrikovať ,,nechajte ma tak, lebo niečo vyvediem“. 
Zo strachu o jeho zdravie a život bol M. P. zo Starej 
Turej odovzdaný v mieste bydliska rodičom.
• 19.6. bolo v popoludňajších hodinách hliadke 
oznámené, že na cintoríne na ulici Hurbanovej 
ničia malí chlapci náhrobné kamene. Na mieste 
boli zadržaní dvaja zo štyroch vandalov. Náhrobné 
kamene porušené neboli, deti rozbíjali sklené ná-
doby na kahance a jednu vázičku. Šetrením bola 
zistená totožnosť ostatných dvoch a ich správanie 
bolo nahlásené rodičom.
• 21.6. bolo nahlásené, že pod mostom na kruho-
vom objazde sedí muž a niečo tam robí. Oznam bol 
preverený, na mieste sa nachádzal J. Č. z NMn/V, 
ktorý vôbec nereagoval na výzvy hliadky a bol 
úplne mimo z fetovania toluénu. Mladík bol odo-
vzdaný matke.
• 12.7. bolo vo večerných hodinách oznámené, že 
pri katolíckom kostole sedí medzi garážami mladá 
žena, hlasno kričí, plače a snaží sa kusom dreva 
rozbiť hlavu. Oznam bol preverený, J. T. bola veľ-
mi agresívna i na hliadku. Bolo privolané vozidlo 
RZP a mladá žena bola odvezená na psychiatriu 
do Trenčína.
• 18.7. rozkopali za bieleho dňa dvaja mladíci 
bytové zvončeky na ulici Lipovej. Privolaná hliad-
ka oboch vinníkov na základe popisu našla o ulicu 
ďalej. Vzniknutú škodu cca 300 € budú musieť J. M 
zo Starej Turej a J. P z Vrboviec uhradiť.
• 8.8. požiadala v popoludňajších hodinách za-
mestnankyňa jedného miestneho podniku, že tam 

má troch podgurážených hostí, ktorí sú hluční, oso-
čujú ostatných hostí a rozbíjajú poháre. Oznam 
bol preverený, Ľ. M. zo Starej Turej a bratia M. 
a M. K.  z Lubiny boli agresívni  aj na hliadku 
MsP.  Z tohto dôvodu bol najagresívnejší z nich 
za pomoci hmatov a chvatov v putách predvedený 
k podaniu vysvetlenia. Ostatní dvaja na základe 
výzvy podnik opustili sami.
• 28.8. sa v čase od 03:50 hod. až do 06:00 hod. 
pohyboval v uliciach mesta M. H. bez trvalého po-
bytu. Chodil po uliciach s veľkou zapálenou svie-
cou, tvrdil, že mesto je plné kanibalov a on musí 
preniesť svetlo dobra na Javorinu, aby bol svet kraj-
ší. Mladík vystupoval slušne, pokojne a odmietol 
lekársku pomoc.
• 2.9. bolo na MsP nahlásené, že z kaplnky na 
starom cintoríne bol odcudzený cca 80 kg  zvon. 
Ten sa po niekoľkých dňoch našiel v zberných su-
rovinách až v Českej republike.
• 9.9. nahlásil domovník na ulici Husitskej, že už 
dlhšiu dobu nevidel  suseda J. N. a z jeho bytu cítiť 
zápach. Oznam bol preverený, na miesto boli privo-
laní hasiči i hliadka OO PZ. Po násilnom otvorení 
bytu bol jeho majiteľ nájdený na pohovke mŕtvy.
• 12.9. bolo nahlásené, že na ulici Hurbanovej asi 
horí v byte pani  M. M). Oznam hliadka preverila, 
z bytu sa šíril zápach zhoreniny, ale na búchanie 
a zvonenie nik nereagoval. Hliadka našla dcéru 
pani M. a tá otvorila byt. Stará pani spala na gauči 
pod vplyvom alkoholu a obed, ktorý si zohrievala 
zatiaľ na sporáku zhorel na uhoľ.
• 13.10. bolo vo večerných hodinách nahláse-
né, že v strede vozovky smerom na Topoleckú leží 
nehybne osoba. Oznam bol preverený,  na mies-
te ležala K. L. pod vplyvom alkoholu a nevedela 
sa postaviť. Počas zisťovania jej totožnosti sa na 
miesto dostavil jej manžel a odviezol si ju na ručnej 
dvojkolesovej káre domov.
• 9.11. bolo nahlásené rušenie susedských vzťa-
hov hlasnou hudbou. Oznam bol preverený a z uve-
deného bytu bolo počuť veľmi hlasnú hudbu. Na 
zvonenie ani búchanie na dvere hliadke MsP nikto 
neotváral. Neostalo nič iné, ako vypnúť hlavný istič 
elektriny. Po jeho vypnutí z bytu vyšla prekvapená 
slečna V. a pýtala sa, čo sa deje. Bolo jej vysvetlené, 
že obťažuje susedov nadmerným hlukom.
• 19.12. bola hliadka MsP požiadaná hliadkou 
OO PZ a osádkou sanitky RZP o asistenciu pri 
zákroku v byte. Jednalo sa o onkologicky chorého 
starého muža, ktorý si od veľkej bolesti hlavy chcel 
pomôcť tak, že si ju chcel rozbiť o stenu a demoloval 
zariadenie bytu. Po podaní liekov sa muž utíšil.
• 22.12. bola na základe získaných informácií 
predvolaná, vypočutá a usvedčená M. Š. Menovaná 
sa posledné tri mesiace venovala podpaľovaniu 
kontajnerov, záhradných chatiek, senníkov a pod. 
Vec bola odovzdaná OO PZ z dôvodu, že sa jedná 
o trestný čin.

Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP

§ Dňa 3.1.2013 bolo v čase o 10.34 hod. na MsP telefonicky ozná-
mené, že do prevádzky miestneho podniku na autobusovej stanici 

prišiel hosť v podnapitom stave, tam padol na zem a zaspal. Hliadka na 
mieste zistila, že sa jedná o P. Š. zo Starej Turej. Menovaný bol odvezený 
do miesta bydliska. Po predvolaní mu bola za vzbudzovanie verejného 
pohoršenia uložená bloková pokuta.

§ Dňa 4.1.2013 v čase o 02.04 hod. telefonicky požiadal operačný 
pracovník z HaZZ o preverenie údajného požiaru osobného moto-

rového vozidla na parkovisku medzi ul. Mýtna a SNP. Hliadka oznam 
preverila, na mieste bolo zistené, že horí motorové vozidlo zn. BMW. 

Asi o 7 min. na miesto dorazili hasiči, ktorí požiar uhasili. Nakoľko bolo 
podozrenie z úmyselného založenia požiaru, vec rieši OOPZ Stará Turá.

§ Dňa 19.1.2013 požiadala vo večerných hodinách hliadka OOPZ 
hliadku MsP o súčinnosť pri hľadaní osoby a to muža vo veku asi 

24 rokov, holohlavý, modré rifle a biela bunda. Mladému mužovi od-
mietli rodinní príslušníci na rodinnej oslave podať alkoholické nápoje, 
vzhľadom k tomu, že už bol silne pod vplyvom alkoholu. Ten sa rozho-
dol, že im podpáli motorové vozidlo, ktoré aj zapálil a z miesta ušiel. 
Na vozidle obhorel  blatník.

Za MsP Kopčan
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JARNÉ DNI ČISTOTY V NAŠOM MESTE 
2. apríla 2013 – 14.apríla 2013

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta 
v dňoch 2. apríla až 14. apríla 2013. Pracovníci technických služieb budú 
hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, aby 
sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k bytovým domom. Nenáročnou 
prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu 
činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V prípade, že si zorganizujete bri-
gádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, 
chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú Technické 
Služby, tel.č. 032/7763215, 032/7763215. Vopred ďakujeme za pochopenie 
a prejavený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania 
dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú 
nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 2. 4 – 14. 4 2013

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľko-
rozmerné kontajnery. ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÉHO KONTAJNERA: 
starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie 
demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, 
dvere, koberce, drevené laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané 
ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný 
odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarov-
ky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie). Dňa 
15. apríla (pondelok) sa budú dni jarnej čistoty končiť a kontajnery sa 
budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľ-
korozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, 
kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu 
bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako 
porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak nestihnete v tomto 
termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečné-
ho odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora. 
Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní 
jarnej čistoty od 2. do 14. apríla 2013:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina – oproti 
požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom otoči, St. Turá 
– Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, 
St. Turá – Chrásnatá, St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 2. apríla - 14. apríla 2013

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 6. apríla 2013

Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania 
možnosť  bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mraz-
ničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek a pod. Takýto 
odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné kanvice, šporáky, 
batérie, akumulátory a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 6.4.2013
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p.Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

TSST, p. Koštial

máte použitý kuchynský olej?
Neviete kam s ním? Chceme Vás osloviť o ak-
tívne zapojenie sa do zberu opotrebovaného kuchyn-
ského oleja v rámci separácie Vašich odpadov.

Postup zberu:
1. Opotrebovaný kuchynský olej (nie motorový) 

zlievajte do umelej PET fľaše. 
2. Naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte 

a vhoďte do 110 l hnedej nádoby 
s označením OLEJE

Tieto hnedé nádoby sú rozmiestnené na kontajnerových 
státiach pri bytových a rodinných domoch. 

TSST

Praktické zásady nakladania s odpadmi
� VYUŽÍVAJ ZBERNÝ DVOR !!!
Po, Ut, Št, Pi 7.00 – 13.30 hod.
St 7.00 – 16.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.

� DROBNÝ STAVEBNÝ 
ODPAD VŽDY ROZTRIEĎ !!!:
samostatne Betónové časti, 
samostatne Obkladačky, 
samostatne – Tvárnice,
Samostatne   Iný odpad – plasty, 
kartóny, handry, linoleum .....

� Ak nemôžeš priviezť svoj 
odpad na Zberný dvor:
• NAHLÁS ODVOZ !!! 

776 32 15
• ODVOZOVÝ DEŇ 

LEN V PONDELOK !!!

� PET fľaše + KARTÓNY  VŽDY  
STLAČ !!!

� BIOODPAD – NEVHADZUJ  
V IGELITOVÝCH SÁČKOCH !!!

TSST
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Výmena parkovacích preukazov a preukazov ŤZP 
Občanom, ktorí sú držiteľmi parkovacieho 
preukazu a preukazu občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím (ŤZP) alebo preukazu 
občana ŤZP so sprievodcom (ŤZP/S) dávame 
do pozornosti nasledujúce informácie.

Preukazy ŤZP a  ŤZP/S  vydané pod-
ľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej po-
moci v  znení neskorších predpisov platia 
do 31.12.2013, ak fyzickej osobe s  ťažkým 
zdravotným postihnutím nie je vyhotove-
ný preukaz podľa zákona č. 447/2008 Z. z. 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.

Osobitné označenie vozidla prepravujú-
ceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo 
ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú 

na individuálnu prepravu, ktoré bolo vyda-
né do 31.12.2008, platí do 31.12.2012, ak 
neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzic-
kej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa 
zákona č. 447/2008 Z. z.

Zjednodušene povedané, že parkovacie 
preukazy, ktoré boli vydané do 31.12.2008 
už neplatia a v prípade ak ho potrebujete, 
musíte si vybaviť nový preukaz. K vybaveniu 
potrebujete občiansky preukaz, fotografiu 
3x4 cm a starý parkovací preukaz. 

Súčasne s obnovou parkovacieho preukazu 
prebieha aj výmena preukazov ŤZP či ŤZP/S, 
ktoré boli taktiež vydané do 31.12.2008. 
Lehota na výmenu preukazov ŤZP končí 
31.12.2013.  K vybaveniu nového preukazu 
ŤZP je taktiež potrebné predložiť občiansky 
preukaz, fotografiu 3x4 cm a starý preukaz.

Parkovacie preukazy a preukazy ŤZP vy-
dané po 1.1.2009 zostávajú v platnosti a ne-
musia sa vymieňať.

Vzhľadom k tomu, že výmena týchto 
preukazov súvisí aj s tým, kedy mal ob-
čan posúdený zdravotný stav, odporúčame 
všetkým držiteľom parkovacích preuka-
zov a preukazov ŤZP a ŤZP/S,  aby sa pred 
ich výmenou telefonicky informovali na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové 
Mesto nad Váhom, či sú k výmene potreb-
né ďalšie doklady.

Preukazy sa vymieňajú na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. 
36, Nové Mesto nad Váhom (zelená budo-
va, 4. poschodie, č. dverí  404) v úradných 
hodinách. Tel. kontakt:  032/2442 640, kl. 
670, 671, 673.

Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

2 % z dane
Milí spoluobčania, dnes sa nám ponúka niekoľko dobrých mož-

ností, kam darovať 2 % percentá  z našich daní. Prosíme o zváženie 
poskytnúť túto z Vašej práce odvodenú sumu občianskemu zdru-
ženiu SLUHA. Usilujeme sa nadviazať na dielo našej rodáčky a naj-
prekladanejšej slovenskej spisovateľky Kristíny Royovej. Jej životný 
odkaz spočíva v porozumení potreby pomáhať núdznym, chorým 
a starým, pozitívne formovať deti a mládež a formou umenia osloviť 
človeka v jeho hĺbke. Pracujeme s deťmi a mládežou, organizuje-
me charitatívne a benefičné podujatia, zapožičiavame zdravotnícke 
pomôcky, sprostredkúvame našu históriu nielen miestnym a cez-
poľným občanom, ale i mnohým zahraničným návštevám. V spolu-
práci s Reformatou, s. r. o., spravujeme Domov bielych hláv, budovu, 
ktorú zriadila a dožila v nej práve Kristína Royová a v ktorej Marie 
Rafajová spolu s diakonkami zachránila niekoľko židovských detí 
počas II. svetovej vojny. Iste ste si mnohí všimli prácu, ktorú sme 
tu už urobili. Je postavená nová strecha, zrekonštruované najvyš-
šie poschodie, spravená kanalizácia, drenáž a izolácia múrov. Do 
chátrajúcej budovy sa vrátil život, hry a spev detí. Našou ambíciou 
však naďalej zostáva zriadiť denný stacionár pre seniorov. Všetky 
práce sa snažíme robiť v maximálnej možnej miere svojpomocne, 
na báze dobrovoľníctva. Zatiaľ nedostávame finančné prostriedky zo 
samosprávnych celkov, ani od štátu či únie, len od našich priateľov 
a sympatizantov. Budeme Vám vďační, ak ich rady rozšírite aj Vy. 

Naše údaje: 
názov: SLUHA, 
právna forma: ob-
čianske združenie, 
sídlo: Čulenova 21, 
91501 Nové Mesto 
nad Váhom,
IČO: 42020395.

Predvyplnené tlačivo 
nájdete na stránke 
www.divadlosluha.sk. 

SLUHA, o.z.

Návšteva zo 
základnej školy

V marci sme na mestskom 
úrade mali dajako veselšie. 
Nestáva sa totiž často, že je 
v priestoroch mestského úradu 
počuť detské hlasy a radostné 
švitorenie. No v marci sa u nás 
zastavili hneď štyri triedy 
z druhého ročníka Základnej 
školy v Starej Turej spolu s pani 
učiteľkami. V rámci zážitkové-
ho vyučovania sa prišli pozrieť 
ako funguje mestský úrad, čo 
robí pán primátor a aké rôz-
ne oddelenia sa na úrade na-
chádzajú. Žiaci si pozreli aj 
sobášnu sieň a veľkú zasadač-
ku, v  ktorej zasadá mestské 
zastupiteľstvo. Práve vo veľkej 
zasadačke si niektorí z  nich 
vyskúšali aj pravé zasadnutie 

zastupiteľstva. Deti si medzi 
sebou ešte v triedach volili pri-
mátora a ten zasadnutie viedol. 
Poslanci z radov žiakov sa ho 
pýtali na množstvo otázok, 
z ktorými mu neraz musel po-
môcť aj pán primátor Ing. Ján 
Kišš. Ten postupne odpovedal 
na otázky všetkých štyroch 
druháckych tried a verte, že za 
niektoré z nich by sa nehanbili 
ani dospelí odborníci z mno-
hých oblastí. Deti boli naozaj 
šikovné a  za odmenu si za-
slúžili aj propagačný materiál 
o meste a malé drobnosti. 

Veríme, že takéto príjemné 
návštevy neboli na mestskom 
úrade posledný krát. 

Lívia Boorová
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Stretnutie seniorov zo 
Starej Turej a Kunovíc
Cezhraničná spolupráca a part-
nerstvo miest Kunovice a Stará 
Turá každým rokom prerastá 
do ďalších a ďalších úprimných 
priateľstiev. Dôkazom toho sú 
aj spoločné stretnutia, ktoré 
pretrvávajú na oboch stranách 
hranice. V sobotu 9. marca sa 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien stretli seniori z oboch 
partnerských miest v jedálni 
Strednej odbornej školy.

Deti zo základnej a základ-
nej umeleckej školy si pre nich 
pripravili príjemný kultúrny 
program. S básničkou a povied-
kou vystúpili žiačky Základnej 
školy v Starej Turej pod vedením 
p. učiteľky Chmurovej a kúsok 

folklóru predviedli deti z folklór-
neho súbor Malý Turanček, kto-
rý vedie p. učiteľka zo Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej, 
Zuzka Pilátová.

V  jedálni Strednej odbor-
nej školy v Starej Turej privítal 
seniorov, ale i zástupcov mesta 
Kunovice primátor Starej Turej, 
Ing. Ján Kišš. Tohtoročného 
stretnutia sa okrem starostky 
Kunovíc zúčastnil aj místosta-
rosta Kunovíc, Ing. Pavel Vardan. 

Po privítaní sa ujal slova 
primátor Starej Turej a poprial 
ženám všetko dobré k ich sviat-
ku. Seniorom sa prihovorila aj 
starostka Kunovíc, Mgr. Ivana 
Majíčková. Starostka si pre prí-
tomných pripravila báseň, ktorá 

mnohých v sále dojala k slzám. 
Po príhovore predsedov Jednoty 
dôchodcov z  Kunovíc a  Starej 
Turej pokračovala v priestoroch 
jedálne uvoľnená zábava. Seniori 
z oboch partnerských miest si 
spoločne nielen zatancovali, ale 
aj zaspievali. V neskorších hodi-
nách sa k zabávajúcim seniorom 
pridala aj zástupkyňa primátora, 

Mgr. Soňa Krištofíková a vzácnu 
návštevu z Kunovíc ešte raz sr-
dečne privítala. 

Sme radi, že vzťahy našich 
seniorov sú stále viac a viac pria-
teľské a že kunovickí priatelia od 
nás vždy odchádzajú spokojní 
a  so slovami: „Tak zase příšte 
u nás!“

Lívia Boorová

Jar je za rohom
Ani sme sa nenazdali a  február je za 

nami. Bol priam preplnený zabíjačkami. 
Medzi posledné februárové akcie sa radí 
aj zabíjačka v Bošáci, ktorá sa konala 22.2. 
2013. Presnejšia lokalizácia však je, že sa 
uskutočnila v Trenčianskych Bohuslaviciach, 
ale s ľuďmi z Bošáce. Avšak podarilo sa tam 
dostať len vyvoleným. Hlavne mäsiarom, 
starostovi a rôznym organizátorom, preto-
že obec Bošáca túto veľkú zabíjačku organi-
zovala pre firmu EPSON. Na spríjemnenie 
atmosféry si pán starosta z Bošáce povolal 
aj našu kapelu TURANČEK, pretože zába-
va tvorí neoddeliteľnú časť slovenských tra-
dícií. Akcia sa začala už 21.2., kedy začali 
prichádzať hostia z východného Slovenska. 
Na privítanie im ponúkli štamperlík domá-
ceho repáku a zahrala im naša kapela. Na 
ďalšie ráno sa už tvrdo pracovalo a verte, že 
to bol náročný deň pre každého zúčastnené-
ho. Večer na oddych a vybláznenie poslúžila 
kapela, páni si zatancovali odzemky a za-
spievali svoje „srdcovky“. Myslím, že v mene 

celej kapely môžem povedať, že sa tešíme 
zase o rok! :)

Netreba sa však upínať na minulosť, ale 
treba pozerať dopredu. Pomaly nám vychá-
dza slniečko, otepľuje sa a to znamená, že 
sa bude konať viac akcií pod šírim nebom 
a budete nás môcť vidieť častejšie ako cez 
zimu. Čo nás najbližšie čaká a neminie je 
Vítanie jari na Starej Turej, kde môžete vi-
dieť našu najmenšiu kapelu Malý Turanček, 
ktorí už celý február na túto udalosť usilovne 
nacvičujú nové piesne. A kde sa na nich mô-
žete prísť pozrieť? No, predsa na Námestie 
Slobody v piatok 22.3. 2013. Určite sa táto 
udalosť nezaobíde bez remeselníckych vý-
robkov, medoviny, syrov a rôznych iných 
maškŕt. Tešíme sa na všetkých zúčastne-
ných! :)

Doplňujúce informácie alebo kontakt na 
kapelu získate na internetovej stránke:
http://www.turancata.estranky.sk alebo 
http://www.polun.estranky.sk.

M. Adásková

Kedy zmiznú kamene z obruby chodníkov
Zišiel sneh a konečne sa objavila tráva. Ešte 
taká po zime, zmačkaná a špinavá od zaho-
dených papierikov a posypových materiálov, 
ale už je to prísľub jari a keď trochu vyschne, 
začneme jarné upratovanie. A potom som 
ho zbadala! Krásne biele auto, zaparkované 
na našej tráve (ešte dosť mokrej). O auto sa 
opieral mladý svalovec, na niekoho asi čakal. 
Inokedy akčná – teraz som sa nedokázala 
prejaviť nijako (napadli ma zbití v TV, keď 
niekoho upozornili), obišla som ho, akoby 

som sa o ten trávnik ani nestarala. Keď som 
sa vracala domov, na trávniku boli na pa-
miatku vyryté koľaje. 
Smutní zo situácie, ktorá sa opakuje už 
druhý rok a ktorá nás prinútila už vlani ob-
rúbiť trávnik kameňmi, sme sa išli s man-
želom poradiť na Mestskú políciu v Starej 
Turej. Tí nám oznámili, že ich máme v ta-
kýchto prípadoch zavolať, pretože dotyčný 
svojim státím na cudzom trávniku porušil 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá č. 17/2012 – Nar. 
V ten deň počas prechádzky som si všimla, 
že v Starej Turej je veľa trávnatých plôch pred 
domami ohraničenými kameňmi. Kazí to 
dojem z pekne upravených trávnatých plôch. 
Vyzývam občanov Starej Turej, aby tých, kto-
rí nemajú úctu k práci iných, nahlasovali na 
Mestskú políciu – číslo telefónu 032 776 00 
77, číslo mobilu 0907 772 868. A možno ich 
zverejníme. Aby sa hanbili!

Ing. Anna Trúsiková

Spomínali sme 
v Hlavine

Aj tento rok sme sa vybrali na miesto tragédie, aby sme 
si uctili pamiatku Martina Kostelného, Pavla Kostelného 
a Miška Medňanského, ktorí neprežili v marci roku 1945 
vyčíňanie fašistov v osade Hlavina a Nárcie. K pamätníku, 
ktorý tu stojí od roku 1970 položila 4. marca kvety zástup-
kyňa primátora, Mgr. Soňa Krištofíková, predsedníčka ZO 
SZPB Stará Turá, pani Elena Kovárová a členka ZO SZPB 
Stará Turá, Bc. Zuzana Zigová.  Lívia Boorová 
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice februára 
do polovice marca 2013?
• Počas jarných prázdnin (25. 2. – 1. 3.) sa usku-

točnili tradičné majstrovstvá detí ZŠ. Spolu sa 
ich zúčastnilo cca 70 detí. A s akým výsledkom?
Majstrovstvá v šípkach:
1. miesto – Vladimíra Vávrová 7. C
2. miesto – Karol Ondrejka 8.C
3. miesto – Dominik Štepanovic 4.A
Majstrovstvá v kolkoch:
1. miesto – Vladimíra Vávrová 7.C
2. miesto – Michal Jedinák 8.A
3. miesto – Karol Ondrejka 8.C
Majstrovstvá v „človeče“:
1. miesto – Michal Jedinák 8.A
2. miesto – Karol Ondrejka 8.C
3. miesto – Nataša Nina Blašková 4.B
Majstrovstvá v scrabble:
1. miesto – Adam Miko 8.C
2. miesto – Veronika Michalková 7.C
3. miesto – Miroslav Sobotka 8.B
Majstrovstvá v skladaní puzzle:
1. miesto – Adam Miko 8.C
2. miesto – Alica Hrinová 6.C
3. miesto – Jakub Miko 3.B
Všetkým majstrom a vicemajstrom blahoželá-
me a ostatným ďakujeme za účasť. Veľmi pekne 
ďakujeme i členom kolkárskeho klubu, ktorí 
nám nezištne pomohli s prípravou a organi-
záciou majstrovstva v kolkoch.

• V utorok 5. 3. sa uskutočnila v tomto školskom 
roku už posledná orientálna hodinka pre absol-
ventky krúžku orientálnych tancov.

• Vo štvrtok 7. 3. v poobedňajších hodinách nás 
navštívili policajti z obvodného oddelenia PZ 
a v besede a nasledujúcej exhibícii práce s po-
licajným psom deťom prezentovali časť ich 
práce. Takmer 50 detí z chovateľského krúž-
ku a z ŠKD s napätím a záujmom sledovali 
rozprávanie pánov policajtov, zbrane, putá, 
ale i ukážku výcviku policajného psa. Touto 
cestou všetkým pánom policajtom, ktorí sa na 
tomto zaujímavom podujatí podieľali, veľmi 
pekne ďakujeme.

• Vo štvrtok 14. 3. sa šatňa v  CVČ zaplnila 

slamou, paličkami, látkami a stužkami, ktoré 
slúžili deťom ako materiál na výrobu Moreny. 
Na tvorbe Moreny sa podieľalo 8 detí. 

• Počas mesiaca prebiehali i plánované výukové 
programy:
 › 7.3. – Stepaerobik ako súčasť telesnej výcho-

vy – študenti 1. ročníka SHA Stará Turá
 › 11.3. – Aerobik ako súčasť telesnej výchovy 

– žiačky  8. a 9. ročníka zo ZŠ Krajné
 › 11.3. – Drobné hlodavce – žiaci 4. ročníka 

zo ZŠ  Krajné
 › 14.3. - Netradičná telesná výchova – žiaci  

3.A zo ZŠ Stará Turá
 › 18.3. – Netradičná telesná výchova (konzoly) 

– žiaci  2. ročníka zo ZŠ v Starej Turej.

Čo pripravujeme na apríl 2013?
• V nedeľu 7. 4. si pripomenieme Svetový deň 

zdravia. Každý rok zameriavame tento deň na 
pohybové aktivity, no v tomto roku sme sa roz-
hodli venovať sa zdravej výžive. Vyhlasujeme 
súťaž pre deti a  ich rodiny pod názvom 
Najzdravší jedálny lístok pre moju rodinu. 
A čo bude úlohou súťažného rodinného týmu? 
Spoločnými silami vytvoriť taký jedálny lístok 
na 1 deň pre celú rodinu, ktorý spĺňa podmien-
ky zdravej výživy a upúta i svojím spracovaním. 
Zo všetkých jedálnych lístkov bude usporia-
daná v  CVČ výstava a  ten najzaujímavejší, 
najoriginálnejší a najkrajší bude vyhodnotený 
a odmenený. Formát a spracovanie jedálneho 
lístka sú ľubovoľné. Môže to byť výkres, môže 
to byť baliaci papier, môže to byť trojrozmer-
ný výrobok, môže to byť čokoľvek, čo upúta 
a zaujme. Spôsob spracovania ponechávame na 
fantázii a tvorivosti rodín. Podmienky súťaže:
 ›  jedlá v jedálnom lístku musia spĺňať zásady 

zdravej výživy,
 › musí to byť kolektívne dielo, na ktorom by 

mala spolupracovať celá rodina (či výtvarne, 
pracovne alebo formou rozhovoru o zdra-
vom stravovaní – to ponechávame na rodi-
nách samých),

 › jedálny lístok je treba odovzdať v CVČ naj-
neskôr do pondelka  8. 4. do 16.00 hod.,

 › treba na sprievodnom lístku napísať meno 
rodiny a  číslo telefónu alebo e-mailový 
kontakt.

Rodinám želáme veľa šťastia, zábavy  a predo-
všetkým krásne spoločné chvíle.

• Na piatok 12. 4. plánujeme pre deti ZŠ novú 
zábavnú akciu pod názvom Hry na kolieskach. 
Úlohou detí je priniesť si (priviesť si) do CVČ 
jeden kolieskový prostriedok (korčule, ko-
lobežka, bicykel, skateboard, kreslo na ko-
lieskach, ....), s ktorým budú absolvovať rôzne 
hry a súťaže. Treba si priniesť chrániče a pril-
bu, kto si ochranné pomôcky neprinesie, súťaží 
na vlastné nebezpečenstvo. Akcia sa uskutoční 
o 15.30 hod. v areáli CVČ.

• V pondelok 22. 4. sa budeme tešiť na malých 
predškolákov, s ktorými v CVČ oslávime Deň 
Zeme. 

• CVČ plánuje v spolupráci s myjavskými spin-
ning majstrami Spinning maratón 2013, ktorý 
sa uskutoční 27. 4. 2013. Prihlásiť sa na akciu 
je treba vopred, a to najneskôr do 17. 4. 2013. 
Prvá lekcia bude hodinová, potom bude na-
sledovať 3-hodinový maratón. Podrobnejšie 
informácie podáme priamo v CVČ.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu
Detský parlament mesta Stará Turá sa na svo-

jom zasadaní zišiel v piatok 8. 3. Ako prvé sme 
vyhodnotili Valentínsku diskotéku, ktorá sa usku-
točnila 14. 2. 2013 v Clube 3. Ďalej bolo potrebné 
dohodnúť sa na spolupráci s CVČ pri organizova-
ní Dňa Zeme. Najdlhšie sme preberali Športový 
deň, ktorý sa uskutoční 31. 5. 2013. Dohodli sme 
sa na stanovištiach, organizačných prácach pred 
akciou a tiež na zodpovednosti každého člena 
parlamentu. Predbežne sme sa zaoberali i spolu-
prácou parlamentu a CVČ počas Podjavorinských 
ľahkoatletických hier 2013. Ďalšie stretnutie par-
lamentu je naplánované na 5. 4. 2013. 

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Trojnásobná majsterka kraja v 
stolnom tenise je zo Starej Turej

Dňa 2.3.2013 sa uskutočnili v Starej Turej 
majstrovstvá Trenčianskeho kraja najmlad-
šieho žiactva v stolnom tenise. Naše hráčky, 
Lenka Dzurová a Simona Horáková, získali 
celkom päť medailí, čím sme boli druhý 
najúspešnejší klub majstrovstiev kraja. 

V kategórii jednotlivcov - v najmladších 
žiačkach získala prvé miesto Lenka Dzurová. 

Vo štvorhre žiačok získala prvé miesto 
Lenka Dzurová a  Lucia Zajačková (Tr. 
Jastrabie) a  Simona Horáková spolu so 
Zuzanou Svitanovou (Tr. Teplá)  obsadili 
druhé miesto. 

V zmiešanej štvorhre získala prvé miesto 
Lenka Dzurová a Dávid Ďurana (P. Bystrica), 
tretie miesto získala Simona Horáková spolu 
so Samuelom Šutiakom. 

Erik Malek (STK Stará Turá)   

štvorhra žiačok: 1. miesto Lenka Dzurová a Lucia Zajačková 
2.miesto Simona Horáková a Zuzana Svitanová
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DOM KULTÚRY JAVORINA
POZÝVA:

• 5. apríla 2013 od 14.00 do 18.00 hod. – výstava prác ab-
solventov remeselných kurzov (paličkovanie, rezbárstvo, 
pletenie z prútia, pletenie z pedigu, drôtovanie, tkanie, servítková 
technika). Výstava sa uskutoční v Stredisku cezhraničnej spolu-
práce na 2. poschodí DK Javorina

• 22. apríla 2013 o 19.00 hod. – koncert hudobnej formá-
cia LA GIOIA, ktorá prezentuje hudobný štýl pop operu, spája-
júci populárnu hudbu a operný spev. La Gioia je zoskupenie troch 
spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta. 
Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, 
ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských a českých 
hitov, ktoré v podaní La Gioia  znejú doteraz nepočutým, origi-
nálnym spôsobom. Vstupné: 12,- EUR

• 30. apríla 2013 o 17.00 hod. – tradičné STAVANIE MÁJA, 
Námestie slobody v Starej Turej.

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY:

• 5. mája 2013 – autobusový zájazd na jarnú  záhradkár-
sku a hobby výstavu do Věžek na Morave. Poplatok: 
7,80,- EUR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e -mail: dkstaratura@zoznam.sk.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Coelho, Paulo: Alef • Child, Lee: Najlepšie svetové čítanie. 
Horúčava. Biela túžba. Nárek vo vetre. Krok do neznáma. • Fielding, 
Joy: Cesta šialenej rieky • Macek, Václav: Dušan Hanák• Bass, 
Eduard: Potulky starou • Prahou Havlíček, Jaroslav: Petrolejové 
lampy Náučná literatúra Swift, Penny: Malé drevené stavby 
v záhrade • Leach, Penelope: Dieťa a ja • Vodička, Lukáš: Anglicko-
český slovník • Majchráková, Eva: Súčasný obytný exteriér • Židek, 
Jaroslav: Nebíčko v papuľke Detská literatúra Deary, Terry: 
Čarodejnice • Štefánik, Pavol: Slimáčik, máčik a iné slovenské riekanky 
• Kol.: Veľká obrázková kniha Čo sa deje (na letisku,na stanici, na 
stavenisku, pri požiari) Detská náučná literatúra Balcová, Táňa: 
Moderný nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník • Forisek, 
Peter: Rímská ríša a a jej obrázkové dejiny

Kino JAVORINA Stará Turá premieta

LÍBAŠ JAKO ĎÁBEL  17. apríla, 1900 hod.
ČR – Príbeh voľného pokračovania komédie Líbáš jako Bůh začína vo 
chvíli, keď staré manželské zväzky sú definitívnou minulosťou a Helena 
s Františkom sa pokúšajú začať nový, spoločný život. Avšak, ako už to tak 
býva, puto s bývalým životom nejde pretrhnúť len tak jednoducho. Stále 
je to vaša rodina, vaše okolie a vaši bývalí partneri, ktorí do spoločného 
života patria. Hrajú: K. Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška, E. Holubová, 
R. Vojtek, M. Issová.
Vstupné: 2,– EUR 113 min. MP od 12 rokov

Mestské múzeum,

sídliace v Dome kultúry Javorina oznamuje, že 
od 1. apríla do 30. septembra 2013

mení otváraciu dobu:

pondelok 13.00 – 16.00  hod  
streda 9.00 – 12.00 hod. 
piatok 9.00 – 12.00 hod.

Stredisko cezhraničnej spolupráce 
informačná kancelária Stará Turá

 pripravuje nové vydanie 
 Staroturianskeho informátora

 Obsahovať bude informácie o úradoch, obchodoch, 
firmách a zariadeniach poskytujúcich služby, 

pôsobiacich na území mesta Stará Turá. V prípade, že 
máte záujem, aby vaša firma bola uverejnená v tomto 
informátore kontaktujte SCS – informačnú kanceláriu 
tel. č. 032/7763893, alebo email: infoturst@gmail.com  

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol 

hlas, vďaka Ti mamička za všetkých nás.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 1.3.2013 
odprevadili na poslednej 
ceste našu milovanú ma-
mičku, babičku a príbuznú 
Emíliu BAČOVÚ, ktorá nás 
navždy opustila vo veku 79 

rokov. Ďakujeme, všetkým za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste prišli zmierniť 
náš veľký žiaľ. Naše poďakovanie patrí p. se-
niorke THDr. E. Juríkovej za dôstojnú 
rozlúčku. 

Smútiaca dcéra Anna s rodinou.

•
Neplačte, že som odišiel, len pokoj 

mi prajte a v srdci večnú spomienku 
si na mňa zachovajte.

Touto cestou úprimne ďa-
kujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí 
dňa 13. marca 2013 odpre-
vadili na poslednej ceste 
nášho drahého manžela, 
otca, dedka, pradedka 
Jozefa ONDREJKU, ktorý 

nás navždy opustil 11. marca 2013 vo veku 75 
rokov. Všetkým ďakujeme za kvetinové dary, 
prejavy sústrasti i slová útechy, ktorými sa 
snažili zmierniť náš žiaľ. Ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku pani Michalcovej, pani Adamusovej 
a dychovej hudbe DK Javorina.

Smútiaca rodina.

Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko 
hriať, ale tí, čo Ťa poznali, budú Ťa často 

spomínať. Odišiel na cestu, kam musí každý 
sám, len dvere spomienok ponechal dokorán. 

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a spolupra-
covníkom z PD Stará Turá, 
ktorí dňa 15.2.2013 odpre-
vadili na poslednej ceste 
nám drahého otca – „dedi-
na“ p. Aloisa JÄGERA. 
Opustil nás po ťažkej cho-

robe vo veku nedožitých 73 rokov. Ďakujeme 
všetkým za slová útechy a kvetinové dary, tiež 
za dôstojnú rozlúčku p. Michalcovej, 
p. Adamusovej za ZPOZ a p. Janovicovi za PD 
Dubník Stará Turá. Vďaka patrí i pohrebnej 
službe p. Michalíka za kvalitné služby.

Vďačné dcéry Oľga a Jarmila s rodinami

•
Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, známym 
a susedom, ktorí odprevadili 
na poslednej ceste našu 
drahú mamičku, babičku, 
prababičku a príbuznú 
Máriu HERÁKOVÚ, ktorá 
nás navždy opustila 

18. marca 2013 vo veku 74 rokov. Úprimne 
ďakujeme všetkým, ktorí zdieľali s nami náš 
žiaľ, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Ďakuje syn Igor, dcéra Miriam 
s rodinou a vnuk Vilko s rodinou.

•

DIPLOMOVKY do 24 h
032 / 776 48 96TLAČ A VÄZBA DIPLOMOVIEK

.skwww.
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smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Hoci si odišla, nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach, stále budeš s nami.

Dňa 27.4.2013 uplynie 
9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša teta, 
bývalá riaditeľka ZŠ 
v Starej Turej Helena 
L U K Á Č O V Á . 
Napísala tiež kroniku 
nášho mesta. Zomrela 

v ten deň, keď bola prevezená z nemoc-
nice, bez jej súhlasu a nášho vedomia do 
Domu dôchodcov v Myjave.

S láskou a úctou spomínajú: synovec 
Dušan Prachár s rodinou a neter 

Lenka Ondrášiková s rodinou. 

•
Každý raz navždy skončí, tak je to 
písané. Dohorí jeho sviečka a ticho 

zostane. Čas nikdy nevráti čo už raz vzal.

Dňa 23.4.2013 uplynie 
1 rok, čo nás náhle 
a nečakane, navždy 
opustil vo veku 83 ro-
kov manžel, otec, ded-
ko a pradedko Ján 
KOSTELNÝ.

S láskou a úctou 
spomínajú manželka Božena, dcéry Jana 

a Drahomíra s manželom, vnučky Marianka 
s manželom, Žanetka a Hanka s priateľmi, 

pravnúčatá Kristiánko, Nikolasko a Tomáško. 

•
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme 
dať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.

Dňa 25.4.2013 si pri-
pomíname 1. výročie, 
odkedy nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, babička a pra-
babička Mária 
KRÚPOVÁ.

S láskou a vďakou 
spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

•
Spi sladko, snívaj svoj večný 

sen, v spomienkach a slzách som 
pri Tebe každý deň. Čas plynie 

a nevráti mi Ťa viac, ostali mi len 
spomienky a v srdci veľký žiaľ. Bol 

si mi dobrým manželom a už Ti len 
kytičku kvetov na hrob môžem dať.

Dňa 18.4.2013 uplynie 
rok od úmrtia manže-
la, otca, starého otca 
B r a n i s l a v a 
HVOŽĎARU.

Spomína manželka, 
syn Martinko 

s priateľkou a vnučkou 
Natálkou, syn 

Romanko, svokor, švagrovci Popelárovci, 
rodina Ochotnícka a ostatná rodina. 

•
Odišiel tíško, nečakane, už nie je medzi 
nami, v našich srdciach stále bude žiť.

Ďakujeme touto cestou 
všetkým príbuzným, 
priateľom a známym 
za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorí 
dňa 26.2.2013 odpre-
vadili na poslednej 
ceste Miroslava 

DRŽKU, ktorý nás opustil dňa 22.2.2013 
vo veku nedožitých 83 rokov. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme pánovi kaplánovi 
z Lubine a personálu Domu smútku.

Od manželky, syna Miroslava a Ľuboša, 
dcéry Zdenky, vnúčat a pravnúčat.

•

S tichou spomienkou 
spomíname na našu 
mamičku, babičku 
a prababičku Annu 
NEMCOVÚ, ktorá 
nás opustila dňa 
27.4.2012 vo veku 85 
rokov. Kto ste ju po-

znali, venujte jej tichú modlitbu.
S láskou spomínajú syn Peter, Ľubo 

a Gusto s rodinami a dcéry Anka 
a Milka s rodinami a ostatná rodina.

•
Kto zomiera, neodchádza, ale zostáva 

v srdciach tých, ktorí ho mali radi.

Dňa 3.4.2013 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil môj manžel, 
otec, brat a švagor 
Eugen CSÁSZÁR.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami 

tichú spomienku.

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, 

nebolo lieku, aby som mohol žiť.

Dňa 25.1.2013 uplynulo 
13 rokov, čo nás na-
vždy opustil brat, ujo, 
kamarát  Emi l 
BERKO. Kto ste ho 
poznali a mali radi, 
venujte mu tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina.

•
Kto bol milovaný, nie 
je zabudnutý. Už len 
kytičku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať 
a s bolesťou v srdci na 
Teba spomínať. Dňa 
7.4.2013 uplynie 13 
rokov, čo nás navždy 

opustil manžel, brat a otec Jozef 
UKROPEC.

S láskou a úctou na Teba spomíname.

•
S tichou spomienkou ku hrobu 

chodíme, pri plameni sviečky na 
Teba Peťo spomíname. Osud Ti 
nedoprial s nami dlhšie byť, no 

v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 13.4.2013 uplynie 
5 rokov od tragickej 
smrti syna, brata, vnu-
ka a kamaráta Petra 
PÍPU. Kto ste ho po-
znali a mali radi, spo-
mínajte s nami.

S láskou 
a úctou celá rodina.

•
S tichou spomienkou chodíme 
k hrobu, pri plameni sviečky 

si na teba spomíname.

Dňa 16.4.2013 uplynie 
10 rokov, čo nás opus-
til manžel, otec, dedo, 
pradedo Vladimír 
DÚBRAVČÍK. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou 
spomína manželka, dcéry a synovia 

s rodinami a ostatná rodina.

•

Kto v srdciach žije, ne-
umie ra . . .  Dňa 
23.3.2013 si pripomí-
name smutné výročie, 
kedy nás navždy opus-
tila naša mama, ba-
bička a prababička 
Emília FILOVÁ.

Smútiaca rodina.

•
Neplačte, že som odišiel, ten kľud 
a pokoj mi doprajte a večné svetlo 
spomienky mi v srdci zachovajte.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim 
otcom, dedkom a pra-
dedkom Tomášom 
NAĎOM, ktorý nás 
navždy opustil dňa 

27.2.2013 vo veku 91 rokov.
Smútiaca rodina.

•
Pretrhla sa života tvojho niť, 

šľachetné srdce prestalo biť. Stíchlo 
všetko, čomu si dával zmysel byť, no 
v srdciach našich budeš navždy žiť.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim 
milovaným otcom, 
dedkom a pradedkom 
Š t e f a n o m 
VOLÁROM, ktorý nás 

navždy opustil 5. marca 2013 vo veku 
92 rokov. Úprimne ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku a prejavy sústrasti.

Synovia Ivan a Ján s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

•
Mala som Vás všetkých rada a chcela 
som ešte žiť, ale prišla chvíľa, keď som 

Vás musela opustiť. 
Odišla si od nás, nebolo 

pomoci, však tým, čo Ťa mali 
radi, zostaneš navždy v srdci.

Touto cestou úprimne 
ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym 
a susedom, ktorí dňa 
19.2.2013 odprevadili 
na poslednej ceste 
našu drahú mamičku, 
babičku, prababičku, 

sestru, krstnú mamu a príbuznú Annu 
KOSTELNÚ, ktorá nás navždy opustila 
vo veku 83 rokov. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Vařákovi 
a všetkým za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti.

S láskou spomínajú dcéra, syn s manželkou, 
vnučky s manželmi, pravnučky, sestra, 

krstné deti s rodinami, svatka s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina. 

•
Kto bol milovaný, ne-
bude zabudnutý. Dňa 
9.4.2013 uplynie 5 
rokov, čo nás navždy 
po ťažkej chorobe 
opustil vo veku 78 ro-
kov manžel, tatino, 
svokor, dedino a pra-

dedko Miloslav PAPULÁK.
S úctou a láskou spomína manželka 

a dcéra Danka s rodinou.

•

Matričné okienko
Vítame bábätká
Milan Samuel Jurčo, Tobiáš Špáni, Patrícia 
Vančová, Matej Hutyra, Renáta Solničková

Idú spoločným životom
Ing. Martin Čepela zo Starej Turej a Lenka 
Janičinová z Banskej Bystrice, Jozef Kolník 
z Hrachovišťa a Františka Masárová z Hrachovišťa,
Jozef Minárech z Myjavy a Miriama Kožáková 
z Hrachovišťa, Marek Schwartz zo Starej Turej 
a Štefánia Parčiová z Čachtíc

Posledné rozlúčky
Anna Kostelná, Miroslav Držka, Emília Bačová, 
Emília Durcová, Žofia Pilátová, Štefan Volár, 
Stanislav Chudík, Jozef Ondrejka, Mária 
Heráková, Anna Michaličková

Zoznam jubilantov 
za mesiac APRÍL 2013

Milan Čečot, Agneša Kubrická, Anna Koštialová, 
Šimon Roháček, Justína Hornáčková, František 
Redaj, Božena Valová, Anna Míčová, Alžbeta 
Malárová, Katarína Šimonová, Jaroslav Mudroch, 
Šimon Medňanský, Oľga Kollárová, Michal 
Koštial, Emília Benová, Alžbeta Malárová, Ján 
Kršák, Irena Vagačová, Anna Bunová



10  Staroturiansky Spravodajca 04/2013 www.staratura.sk

Novinky zo ZŠ
Prvý deň mesiaca marca, ktorý už koneč-
ne ohlasuje jar, bol ešte súčasťou jarných 
prázdnin. Všetci naši žiaci však neoddycho-
vali plnohodnotne. Tí, ktorí školu reprezento-
vali v umeleckom prednese na obvodovom 
kole tejto súťaže, sa museli pripravovať, pre-
tože súťaž sa konala hneď po prázdninách 
v Novom Meste nad Váhom. Deti vzorne 
reprezentovali svoju školu a tí najlepší nás 
budú reprezentovať na okresnej úrovni na 
súťaži s názvom Podjavorinskej Bzince, ktorá 
sa každoročne koná v Bzinciach pod Javori-
nou. O tom, ako recitátori uspejú v tejto veľ-
mi náročnej súťaži, vás budeme informovať.

Žiaci našej školy sú už tradične úspešní 
v mnohých vedomostných, umeleckých i špor-
tových súťažiach. A v tohtoročnom marci akoby 
sa so súťažami vrece roztrhlo.

Na krajskom kole biologickej olympiády zís-
kala Simona Málková, 8.A v kategórii C 1. miesto. 
Pripravovala ju Mgr. Miroslava Holotová. K to-
muto krásnemu úspechu im obidvom blahoželá-
me. Škoda, že v tejto súťaži nie je celoslovenské 
kolo. Vďaka za obetavú prípravu patrí aj Mgr. 
Petrovi Čulákovi, ktorý sa už viac rokov venuje 
fyzikálnej olympiáde. Tento mesiac sa žiaci zú-
častnili na okresnom kole a boli naozaj úspešní. 
V kategórii F ( 8. roč.) sme mali 2 úspešných rieši-
teľov – Adama Miku a Michaelu Redajovú a v ka-
tegóri E (9.roč.) sa umiestnil Vladimír Sládek 
na 2. mieste a Anna Schindlerová na 3. mieste. 
Musím podotknúť, že úlohy boli naozaj veľmi ná-
ročné a zvládli ich len tí najšikovnejší.

12. 3. sa žiaci 9. ročníka učili iba 4 hodiny – 2 
hodiny mali slovenský jazyk a 2 hodiny matema-
tiku. Táto zmena rozvrhu mala dobrý dôvod. Na 
druhý deň – 13.3.- čakala deviatakov prvá váž-
na skúška vedomostí z týchto dvoch predmetov 
–Testovanie 9. Výsledky testov môžu ovplyvniť 
prijatie žiaka do ním vybranej strednej školy. 
Test zo slovenského jazyka obsahoval 25 otázok. 
Odpovede na ne väčšinou vyplývali z textov, ktoré  

boli súčasťou testových hárkov a boli zamerané 
na čítanie s porozumením. To znamená, že deti, 
ktoré si neprečítali pozorne tieto články, nemali 
šancu správne odpovedať. V matematickej časti 
museli vyriešiť 20 príkladov, ktoré boli tiež dosť 
náročné. Ako naši žiaci uspeli v tejto previerke 
vedomostí budeme vedieť v apríli. My, učitelia, 
tajne dúfame, že to bude dobré, pretože sme pre 
nich urobili všetko, čo sa dalo. Mnohé deti ale prí-
pravu podcenili. Argumentovali tým, že načo sa 
budú trápiť, veď detí je málo a škôl veľa, teda ich 
šanca na prijatie je vysoká. Nuž čo, aj to je názor! 
My im želáme iba to, aby mali pravdu. 18.3. boli 
na prvom stupni triedne rodičovské združenia 
a 19.3. boli rodičovské združenia na 2. stupni. 
Rodičia sa mohli informovať o výchovno – vy-
učovacích výsledkoch svojich ratolestí všetkých 
učiteľov, ktorí dieťa učia. Vždy sme radi, keď sa na 
takýchto schôdzkach zúčastní čo najviac rodičov. 
Vidíme, že majú o deti záujem a je to i možnosť 
napraviť nejaké nedostatky alebo im predchádzať. 
Spoločným záujmom rodiny a školy je vychovať 
z našich detí slušných a vzdelaných ľudí. 

20.3. sa konalo okresné kolo pytagoriády. 
Výsledky ešte nepoznáme, a tak vás o nich bu-
deme informovať v budúcom čísle. 22.3. sme sa 
zapojili do jarných trhov, ktoré sú v našom meste 
tradíciou. Od 18.3. do 31.3. sa učitelia zúčastnili 
medzinárodnej štúdie TALIS 2013, ktorá mapuje 
názory učiteľov na ich prácu. Vzhľadom k tomu, 
že marec je mesiac knihy, navštívili triedy 3. roč. 
mestskú knižnicu.

V tomto mesiaci žila škola aj športovými sú-
ťažami. Bolo ich na jeden mesiac naozaj dosť. 6. 
3. si vybojovali basketbalistky víťazstvom v kraj-
skom kole postup do celoslovenského kola. 11.3. 
– 15.3. sme zorganizovali medzitriednu súťaž vo 
florbale, ktorý sa v priebehu posledných rokov 
stal obľúbeným športom hlavne našich chlapcov. 
Aby sme však nepodcenili dievčatá, musím po-
vedať, že aj ony sa púšťajú do tejto hry. V okres-
nom kole sa umiestnili na 4. mieste. Úspešnejší 
boli v tomto smere mladší žiaci, pretože okresné 

kolo, ktoré bolo19.3., vyhrali. 20.3. hrali chlap-
ci o školský pohár vo futbale súťaže Coca-Cola. 
21.3. sa mladší žiaci zúčastnili regionálneho kola 
vo florbale, ale výsledky ešte nemáme k dispozícii. 
Záver mesiaca bude patriť veľkonočným prázd-
ninám, na ktoré sa všetci tešíme, pretože dúfame, 
že konečne príde to, čo túžobne očakávame – jar 
a s ňou slnečné dni, ktorých sme si v posledných 
mesiacoch naozaj málo užili a istotne všetkým 
tak veľmi chýbajú.

Anna Chmurová

FREE-ZEE CUP 2013 – ZUŠ
Ako po minulé roky, aj tento rok 
sme odštartovali už 5. ročník 
vnútroškolskej tanečnej súťa-
že pod názvom FREE-ZEE CUP, 
ktorý sa konal 21. februára 
v priestoroch ZUŠ v telocvični. 

Aby sme vám v krátkosti objas-
nili o čo tu ide... Deti súťažia v troch 
vekových kategóriach: Mini deti, 
Deti, Juniori. Do súťaže sa zapájajú 
výhradne tanečníci Free-Zee dance/
ZUŠ po dovŕšení 8-9 rokov až po 
najstaršiu skupinu. Tancuje sa buď 
v sólo choreografiách /jednotlivec/ 
alebo v duo choreografiách /dvaja 
tanečníci/. Deti majú za úlohu na-
cvičiť si vlastnú choreografiu na 
nimi zvolenú pesničku a taktiež pri-
praviť si kostým. Dĺžka choreogra-
fie musí spĺňať minutáž od 1:30 do 
2:00 min. Tento rok bol mimoriadne 
plodný na krásne tanečné choreo-
grafie a porota mala naozaj veľmi 
zložitú úlohu. Porota bola zložená 

z týchto členov: Ivana Rakúsová /
tanečný pedagóg a choreograf ZUŠ, 
zakladateľ FREE-ZEE dance skupi-
ny/, Katarína Rzavská /absolvent 
ZUŠ,tanečník FREE-ZEE dance/, 
Marek Rakús /absolvent ZUŠ, ta-
nečník FREE-ZEE dance/, Oleg 
Teplička /absolvent ZUŠ, tanečník 
FREE-ZEE dance, lektor break-dan-
ce CVČ/.

A takto dopadli naše-vaše deti: 
3.miesto Mini deti: Alexandra Sofia 
Kovácsová a  Nicole Šedovičová, 
na 2.mieste Mini deti sa umiest-
nili viacerí tanečníci,nakoľko ich 
tanečné výkony boli veľmi vy-
rovnané: Victoria Michalcová 
a Hannah Gajdošíková /duo/ a Alex 
Kadlecaj /sólo/. 1.miesto Mini deti: 
Inka Kiššová a  Eva Petrovičová. 
V kategórii Deti: 3. miesto: Klára 
Himlerová a  Denisa Šramková, 
2.miesto: Martina Gajdošíkova 
a Lucia Mocková, 1.miesto: Natália 
Malková a  Aneta Viskupová. 

V  kategórii Juniori sa umiestni-
li tanečníci nasledovne. 3.miesto: 
Michaela Danihelová a  Valentína 
Masárová, 2.miesto: Carmen 
Rubaninská a  Ema Kuhajdová, 
1.miesto: Valéria Bajcárová 
a  Adriána Durcová. Boli udele-
né ešte dve ceny za kostým / ima-
ge tanečníkov a  tie získali: Mini 
deti Simona Makarová a  Renáta 
Durcová a v kategórii Juniori Valéria 

Bajcárová a Adriána Durcová. 
Všetkým zúčastneným taneční-

kom ďakujeme za nápadité chore-
ografie a výhercom gratulujeme!!! 
I keď všetci tanečníci by si zaslúžili 
obrovské medaile, no súťaž je súťaž. 
Avšak každým rokom sa teším ta-
lentovaným deťom, ktoré mi robia 
veľkú radosť a som na nich právom 
hrdá, tak ako vy milí rodičia.

Rakúsová Ivana ZUŠ

Oznam
Firma GROISE, prevádzkovateľ čer-

pacej stanice PD Stará Turá, oznamuje, 
že pohonné hmoty výhradne dodáva 
Slovnaft, a. s., Bratislava. Týmto spôso-
bom ručia za kvalitu predávaných hmôt. 
Dôvodom oznamu sú nepravdivé infor-
mácie o dodávateľovi.

POĎAKOVANIE!
Mestské zastupiteľstvo Stará 
Turá chce verejne poďakovať 
pani Viere Jarábkovej, ktorá 

darovala bezodplatne pozemky 
mestu Stará Turá. Takáto šted-
rosť sa v dnešnom svete nevidí 
často. Pani Jarábkovej ešte raz 

ďakujeme!
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Veľkonočné šibi-ribi 
Po veselých fašiangoch nastal 
tichý pôst. Skončili sa zábavy 
a spevavé drapačky, nekonali 
sa svadby. Ak sa niektorý pár 
predsa svadbil v pôste, nevyhol 
sa posmechu, že sa ženia s hú-
sermi. Koniec zimy je totiž doba 
párenia husí. Ženy sa obliekali 
do tmavých šiat a ani deťom sa 
nedovoľovali hlučné hry a smie-
choty. Ľudia intenzívne prežívali 
blížiacu sa tragédiu Kristovho 
utrpenia. 

Radostnejšiu predzvesť jari 
a veľkonočných sviatkov prinies-
la až Kvetná nedeľa. Bez ohľa-
du na počasie nemohli sme sa 
dočkať, kedy sa nám kuchynské 
okno z vonkajšej strany zatieni 
farebným ručníkom uviazaným 
na dvoch vŕbových prútoch 
(ako dnešné transparenty) vy-
zdobených ešte aj papierovými 
mašľami. Len čo sa takýto ruč-
ník zjavil, ozvali sa dievčenské 
hlasy. Najprv zaspievali nábožnú 
pieseň Poděkujmež Kristu Pánu 
a po nej už nasledovalo svetské 
vinšovanie peknej jari, požeh-
nanej úrody a veršovaný oznam 
o  tom, že priniesli do domu 
nové zelené leto. Žiaľ, tento vinš 
si nepamätám, lebo sama som 
„s novým letom“ nechodievala. 
Pre dievča z gazdovskej rodiny 
sa to vraj nepatrilo. Malé i väčšie 
speváčky nosili so sebou košík, 
do ktorého im gazdiná dáva-
li odmenu, surové vajcia a  do 
ruky drobné peniaze. Všetky 
deti si v  tom čase pospevovali 
veršovačku:
Kvetná nedeľa, kde si sedela. 
Na polici v hrnci, kde som vedela.

Zelený štvrtok pre nás deti, 
ak sme práve v ten deň neabsol-
vovali konfirmáciu, veľmi sa ne-
líšil od iných feriálnych štvrtkov. 
Boli sme rady, že sa nešlo do ško-
ly, strážili sme kŕdliky húseniec, 
a  tak sme pomáhali mamkám 
zaneprázdneným predsviatoč-
ným upratovaním. 

Zato nastávajúce ráno, len 
čo svitol Veľký piatok, už dedko 
hartusili po dome a budili všet-
kých, malých i veľkých:

„Vstávajte, utekajte sa umý-
vať, aby ste boli po celý rok zdra-
ví!“ Vyskakovali sme z postelí, 
natiahli niečo na bosé nohy a len 
tak, v nočnom oblečení sme sa 
ponáhľali k močidlu umyť si tvár 
v čistej a studenej vode. To mo-
čidlo bola malá nádrž v strede 

Černochovho vrchu, obložená 
kameňmi, do ktorej natekala 
prebytočná pitná voda zo zrubo-
vej studne nad ňou. Niekedy sme 
sa tu stretli s viacerými susedmi, 
ktorí tak isto dodržiavali rituál 
veľkopiatkového umývania. Ak 
pršalo a  bolo veľmi chladno, 
procedúra umývania sa moh-
la výnimočne konať doma na 
dvore dažďovou vodou zo suda  
pod žľabom. Dobre nám potom 
padlo šuchnúť sa ešte na chvíľu 
pod teplú perinu. Dospelí členo-
via rodiny už zostali opatrovať 
dobytok, hydinu a chystať pôstne 
raňajky.

Rodičia chodievali pravi-
delne na Veľký piatok ku spo-
vedi. Nalačno, bez raňajok, len 
v uzlíčku si niesli zopár pagáči-
kov, ktoré si po spovedi zajedli 
a zapili v hostinci u Vavroviča. 
Vždy ma dojímalo, ako sa rodi-
čia pred odchodom do kostola 
lúčili a „odpytovali“: „Ak sme 
vás niekedy nahnevali, alebo 
vám niekedy ublížili, tak nám, 
prosím vás, odpustite.“

„Nech vám Pán Boh odpúš-
ťa,“ odpovedali spoločne babka 
s dedkom, ktorí obyčajne zostá-
vali doma s deťmi. Na Veľký pia-
tok sa nesmeli robiť ťažké práce 
a bohchráň ísť do poľa. V lete by 
vraj takého človeka zabil hrom. 
Dedko teda vzali hrubú Postillu, 
čítali z nej patričné texty a babka 
pripravovali tradičný obed: vaj-
covú omáčku z podmáslia a dl-
hokánske šúľance. My deti sme 
museli ticho sedieť a  počúvať 
dedkovu kázeň. 

Poobede sa konala veľká vý-
prava popod vŕby, otcovia a mlá-
denci rezali prútky na korbáče. 
Korbáče sa plietli až na Bielu 
sobotu v podvečer. V ten deň sa 
konali veľké očistné práce. Keď 
ženy napiekli koláče, povynáša-
li k studni všetok drevený riad 
a  tam ho umývali, aby ani na 
doske, ani na korýtku nezostal 
ani kúštik cesta, aby deti neboli 
chrastavé.

Chlapi sa na priedomiach 
navzájom strihali nožnicami 
a malými ručnými mašinkami. 
Husté zimné škuty padali z hláv 
na zem a  odrazu boli všetci 
chlapi a  chlapci akísi ušatejší. 
Strihanie neobišlo ani kone. Aby 
boli pripravené na jarné práce do 
poľa, skracovali sa im chvosty 
a upravovali hrivy.

Veľkonočná nedeľa bola 

dňom slávnostných bohoslužieb. 
Černochárky sa v tento deň už 
vyobliekali do svojich krásnych 
bielo-modrých krojov. Niesli sa 
ako pávice, jedna krajšia ako 
druhá. Päť-šesť kilometrov do 
kostola na Turú a späť bola pre 
ne príležitosťou prebrať rôzne 
novinky a klebietky, nič to, že išli 
z kostola. Popoludní sme oby-
čajne išli navštíviť druhú babku 
a dedka do Tomišov. Babka nás 
vždy obdarovali päťkorunákom. 
Bol koniec pôstu, na stole bolo 
už aj mäso a plné misy koláčov.

A  pondelok? Ten sa veľmi 
nelíšil od dnešného. Rozdiel bol 
v tom, že chlapci-šibači nenosili 
korbáče z bužirky, ale len z poc-
tivej vŕby a za šibanie nedostá-
vali kinderká, ale boli spokojní 
s vajíčkom uvareným v cibuľovej 
šupke. Ba aj korunkám sa rov-
nako tešili pred rokmi ako dnes. 
A dievčatá? Aj tie sa rady skrý-
vali pred chlapcami, no zároveň 
ich netrpezlivo vyčkávali, kedy 
už prídu s tým svojím:

Alžbeta Cibulková

Šibi, ribi, mastné ryby. 
Kázal kadlec aj kadlečka, aby dali tri vajíčka. 
Jedno biele, druhé čierne a to tretie maľované. 

Vajce, groš, už máš dosť. 

vážení priatelia čistej prírody
Občianske združenie KRAJINA KARPATY Vás v rámci svojho 

programu 1. sobota pozýva na druhý ročník jarnej akcie s názvom 
„Čistenie okolia Dubníka“. Akcia je zameraná na kultivovanie okolia 
nášho mesta a posilňovanie dobrovoľníckej komunity, ktorej nie je ži-
votné prostredie ľahostajné. Tešíme sa na príjemné stretnutie, plodnú 
diskusiu  a budovanie vzájomnej spolupatričnosti. 

Ďalšie informácie: www.krajinakarpaty.sk, facebook, 0905 964 036
Ivan Durec
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (5. časť)
Riaditeľ školy na Papradi Ján Poláček 

o Turkestancoch v školskej kronike zapísal: „Od 
1. novembra 1944 bolo striedavé vyučovanie 
v jednej učebni za dobrovoľnej dochádzky žiac-
tva, nakoľko v 2. učebni boli ubytovaní – zložení 
turkestanskí – Vlasovovi a nemeckí vojaci. (Tu 
sa Poláček mýli. Na území Slovenska totiž prís-
lušníci armády generála Vlasova nepôsobili. Za 
„vlasovcov" označovala sovietska propaganda 
všetkých bývalých občanov ZSSR zúčastnených 
na vojne na strane Nemecka, ba neraz aj tých, 
čo jednoducho nesúhlasili so Stalinovou politi-
kou. Všeobecne tak boli označované jednotky 
zložené z príslušníkov národov ZSSR. V tom-
to prípade ide o  Východomoslimský pluk SS 
- Osttürkische Waffenverbände der SS - pod ve-
dením SS-Sturmbannführera Wilhelma Harun-
El- Raschida Hintersatza, ktorý v našom kraji 
pôsobil ako súčasť nemeckých okupačných jed-
notiek od októbra 1944 - pozn. aut.). Boli tu až 
do ich povstania a pripojenia k partizánom v po-
horí Inovec za N. Mestom n.V. dňa 25.12.1944. 
V jeseni bývali občasné prestrelky na civilov – na 
spojky partizánov. Títo Vlasovci – zradci soviet-
skej armády, zajatci v nemeckej uniforme, boli 
Nemcami nasadení na zlikvidovanie povstania 
v hl. meste Poľska – vo Varšave. Dostali neobme-
dzené právo vraždenia a rabovania. Koncom ok-
tóbra prišli na Poriadie, odtiaľ do Hrnčiarového 
a po týždni k nám. Vláčili so sebou spústu koristi 
z vyrabovanej Varšavy na poľských vozoch a ko-
ňoch. Bolo ich u nás asi 500. Ubytovali sa, lepšie 
rečeno vyhnali domorodé obyvateľstvo do šôp 
a oni sa „pelešili“ v izbách, v perinách. Gazdinky 
im museli variť baraninu, čo na okolí nakradli. 
S obľubou jedli „držkovú“ z ovčích čriev, čo sa 
nám priečilo. Poriadali denne hostiny navzájom 
po domoch a pili do nepríčetnosti. Opití sa va-
dili, po sebe strieľali a ohrožovali ženy. Do školy 
dochádzali denne ľudia so žalobami jak im všetko 
kradnú a ohrožujú na životoch. Zháňali – kupo-
vali pijatiku – výmenou za nakradnuté veci: látky, 
šaty, obuv, hodinky, šperky. Vymenené veci však 
po čase žiadali späť – neraz aj s automatom. Bývali 
po domoch na Papradi, u Klimáčkov, u Krúpov, 
pod Lipovcom, na Salaši – Sadloňovej...Mali len 
pár mladých úradníkov – Nemcov. Zväčša boli 
Turkestanci, Tatari, Uzbeci, Mongoli. Úradne sa 
všetci dorozumievali po rusky, no v prítomnosti 
mňa a civilov len svojou rečou. Boli nedôverčiví, 
báli sa zrady, mali panický strach pred sovietskou 
armádou a jej pomstou. Vyšší dôstojníci slúžili 
mnohí ako obyčajní vojaci – stajníci. Schádzali sa 
v škole a dľa správnej reči a všeobecného vzdela-
nia bolo vidno, že mnohí boli učitelia, profesori 
a z úradníctva. Na otázku, prečo zradili Sovietsku 
armádu, tvrdili, že ich Nemci ako zajatcov chceli 
vystrieľať a preto vstúpili do nemeckých služieb. 
Žaloby občanov na ubytované Vlasovove vojsko 
som rozpovedal p. starostovi obce St. Turá M. 
Bunovi. Všetko rozpovedal nemeckému veliteľovi 

Alimu a pobočníkovi a vojaci sa v správaní zlep-
šili. Iste už vyjednávali s partizánmi z tunajších 
hôr. 25.12. o 15. h. spravili povstanie. Formálne sa 
narýchlo vychystali proti partizánom. Preto mali 
zakázané brať korisť so sebou. V škole však v tele-
fónnej centrále porezali drôty a začali z automa-
tov – 3 vojaci – paľbu na pozvaných nemeckých 
dôstojníkov. Z 50 ich padlo 7, mimo ranených. 
Po „akcii“ sa dali na útek za Váh – do Kálnice 
a k partizánom na Inovci. Opozdilých však Nemci 
pochytali a zlikvidovali. Tak aj naša škola zažila 
niečo z vojny. V triede zostali ležať 2 mŕtvi Nemci, 
v byte 1. My sme v byte tŕpli strachom, či ne-
vznikne požiar a tiež nás nepostrieľajú.“ Paprad 
bola naozaj preplnená „hosťami“, podľa hlásenia 
obecného notárskeho úradu sa tam ubytovalo 250 
mužov a 120 koní. 

O neprístojnom správaní Turkestancov nás 
informujú viaceré zdroje. Dochádzalo ku kráde-
žiam a dokonca sa vyskytol prípad znásilnenia na 
lubinských kopaniciach: „Vo viacero prípadoch sa 
stalo, že títo vojaci súc v podnapilom stave, násil-
ným spôsobom nútili ženy a dievky k tomu, aby 
ím boly po vôly, t.j. aby s nimi súložily, sľubujúc 
im za to rôzne šperky a podobne. Stal sa i taký 
prípad, že manželka Jána Zemanoviča, Alžbeta 
Zemanovičová rod. Pagáčová, 41 rokov stará by-
tom na kopanici u Klačkov, sa 6.11.1944 vracala 
asi o 16. hodine z lesa domov a niesla na chr-
báte batoh suchého lístia na postlanie pre doby-
tok, bola jedným z uvedených vojakov, ktorý bol 
v podnapilom stave v blízkosti jej domu napad-
nutá a pod vyhrážkou zastrelením s namierenou 
voj. pištolou od chrbátu donútená ísť s ním do 
blízkej stodoly, kde bola s namierenou pištolou 
na prsá donútená vykonať s ním súlož. Alžbeta 
Zemanovičová pre toto násilné vykonanie súlože 
je v lekárskom ošetrovaní u obvodného lekára 
Martina Sagaru v Novom Meste nad Váhom.“ 
Pokusov o znásilnenie bolo viac. Vojaci zväčša 
kradli pod zámienkou, že hľadajú partizánov. 
Postupne sa ich správanie zlepšilo – aj vďaka zá-
kroku predstaviteľov miestnej správy. Okresný 
náčelník hlásil, že vojaci „svojím chovaním a jed-
naním vzbudzujú u občanov neistotu a pohorše-
nie, zvlášť tým, že voči obyvateľstvu chovajú sa 
bezočivo, nechajú si variť, berú slamu a seno, za 
čo neplatia. Čiastočná náprava v tejto veci na-
stala po mojom zákroku u nemeckého veliteľa 
v Novom Meste n/Váhom, avšak bude potrebné, 
aby zo strany nemeckého vojenského veliteľa na 
Slovensku bola učinená náprava.“ U miestneho 
veliteľa Gulama Alimova sa prihovoril richtár 
Martin Buno. 

O kontaktoch Turkestancov s miestnymi par-
tizánmi toho veľa nevieme, problematike sa dosiaľ 
žiadna regionálna publikácia o partizánoch ne-
venovala. Veľmi zaujímavú informáciu poskytuje 
spomienka Gustáva Gavača: „Pred Vianocami 
v roku 1944 sme dostali z Kyjeva z partizánskeho 
štábu rozkaz, dojednať s veliteľstvom Vlasovovcov 

na Myjave ich útek a prechod k partizánom. Šli 
sme teda s veliteľom M. Uhrom na Myjavu, kde 
bol ich štáb. Nastala však otázka, ako sa k veli-
teľovi dostaneme. Našťastie sme už mali v našej 
skupine niekoľko Vlasovovcov. Vybrali sme z nich 
tých najspoľahlivejších, obliekli ich do vojenských 
nemeckých šiat a vymenili za nemecké stráže, 
ktoré sme zviazali a uväznili. Tak sme sa dostali 
až k veliteľovi a rýchlo ho odzbrojili. Potom sme 
pomocou tlmočníka dohodli termín úteku. Ako 
veliteľ sám priznal, bol zaskočený našou 'návšte-
vou', ale prišla mu vraj veľmi vhod, lebo o úteku 
už rozmýšľali dlhší čas, len im chýbalo potrebné 
spojenie. Útek sa napokon uskutočnil.“ O ďalších 
motívoch úteku a „vianočnej“ dezercii turkestan-
skej jednotky k Snežinského partizánom si povie-
me viac nabudúce. 

Zdroje: ŠABA, pob. Trenčín, f. OÚ Nové 
Mesto nad Váhom, šk. 197, D1-1092/44 prez.; 
ŠABA, pobočka Trenčín, f. OÚ Nové Mesto nad 
Váhom, šk. 197, D1-1068/44.; Školská kronika 
Paprad; SYRNÝ, M. – UHRIN, M. (eds.): Situačné 
hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 
– február 1945). Edícia dokumenty. Banská 
Bystrica: Múzeum SNP, 2012; VRKOČOVÁ, J.: 
Hospodársko – technické a  materiálne vyba-
venie partizánskej skupiny kpt. Miloša Uhra. 
Diplomová práca, 1983

Portál www.druhasvetova.sk pri-
niesol v  čísle 1/2013 článok o  smerova-
ní SZPB v  podjavorinskom kraji. Odkaz: 
http://www.druhasvetova.sk/2013/01/31/
quo-vadis-alebo-nostalgia-za-minulostou/

Juraj Krištofík

Orgován slobody
Tá sloboda, čo prišla jarou,

vykúpená krvou, smútkom, plačom,
ľudia ju vítali veselou tvárou,

a veľkým, splneným snom.

Vojna bola krutá, neúprosná,
dôsledok túžby po moci,
zášť a zloba nekonečná,

no i v strachu prebdené noci.

Na náhrobky mená vyryli,
kameň zvetral po rokoch,

nezabudni, za nás umierali,
v krutých, neľútostných bojoch.

Dnešná generácia, čo žije
nevie, o čom hovoríš,

musíš stále pripomínať deje,
na tej minulosti nič nezmeníš.

A orgován vždy zakvitne fialovo
sťa symbol vytúženej slobody,

spomínaj vždy a nanovo
na tých, čo vytrhli nás z poroby.

J. Trúsiková

Spomienka na oslobodenie
Mesto Stará Turá pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 68. výročia 

oslobodenia mesta v pondelok 8. apríla 2013 o 16.00 h – pietny akt položenia 
vencov na hroby rumunských vojakov (mestský cintorín). 

Na podujatí sa zúčastní aj delegácia Veľvyslanectva Rumunska v Bratislave.
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Ing. Dušan Vladimír Fridrich 
Nositeľ titulu Významná osobnosť Podjavoriny za r. 2011

(4.4.1947, Vracov, Česká republika), tech-
nicko-hospodársky pracovník firiem Prema, 
Chirana-Prema, Premagas, Elster Group, 
všetko Stará Turá. Brat Vladimír (1940-
1945), otec Josef Fridrich, matka Anna (rod. 
Zvarová) - obaja učitelia, manželka Ludmi-
la (rod. Kuřilová), deti Vladimíra, Martin 
a Hana.

Každý sme sa narodili vďaka svojim rodičom, 
preto sa patrí uviesť i trochu histórie. 

V roku 1913 sa v Lučenci na Hradle naro-
dila v  rodine železničiara Juraja Zvaru matke 
Márii, rodenej Konôpkovej z Detvy, dcéra Anna. 
Bola druhé dievča medzi šiestimi súrodencami. 
V Lučenci vychodila národnú školu, potom sa ro-
dina odsťahovala do Banskej Bystrice. V Banskej 
Bystrici absolvovala učiteľský ústav a  dostala 
umiestnenku do Borského Svätého Jura.

Tri roky skôr, v roku 1910, sa vo Vracove na 
Morave, v rodine železničiara Martina Fridricha 
(je predpoklad, že mohol byť potomok Habánov) 
narodil syn Josef, jediný syn medzi tromi súro-
dencami. Základné vzdelanie mu dala škola vo 
Vracove, gymnázium vyštudoval v Kyjove, peda-
gogické vzdelanie pre II.stupeň základnej školy 
mu dala Bratislava.

Umiestnenku dostal na Húšky pri Jure. Tam 
sa moji rodičia zoznámili, zosobášili a nastúpili 
učiť na základnú školu v Chtelnici pri Piešťanoch.  
V roku 1940 sa im narodil môj brat Vladimír. 

Vojnové udalosti, vznik Slovenskej republiky 
a účtovanie s českým živlom spôsobili, že rodina 
musela odísť do Českej republiky. Pretože nemala 
kam ísť, vrátili sa do rodnej obce otca, do Vracova. 
Tam našli podnájom v sedliackej rodine. Otec 
začal učiť na základnej škole vo Vracove, matka 
ostala v domácnosti. Po skončení vojny a tragic-
kom úmrtí môjho brata Vladimíra, rodina ostala 
bývať vo Vracove, dostala školský byt a narodil sa 
im syn Dušan Vladimír.

Narodil som sa v učiteľskej rodine dňa 4. 4. 
1947. Od  môjho narodenia spolu s nami bývala 
stará mamka Mária, írečitá Detvianka. A tak sa 
stalo, že úradnou domácou rečou bola slovenčina, 
ktorej sa môj otec – i keď oficiálne učiteľ českého 
jazyka – prispôsoboval!

Stará mama zaviedla slovenské jedlá, a tak sa 
postupne okolie  infikovalo typickou slovenskou 
kapustnicou a bryndzovými haluškami. Bryndzu 
posielala rodina z Detvy – Víglaša v drevených 
téglikoch po železnici spolu s ďalšími slovenskými 
špecialitami do tej doby v dedine nepoznanými.

Slovenčina (tá stredoslovenská) robila prob-
lémy mojim kamarátom, ktorí starej mamke dob-
re nerozumeli, najmä keď svoje hrešenie spestrila 
maďarskými výrazmi. Vôbec to bolo u nás zau-
jímavé. Keď prišli strýkovia a tety zo Slovenska 
a začali sa rozorávať vtipy, ktoré neboli pre naše 
detské uši, všetci plynule prešli do maďarčiny a ja 
s kamarátmi a mojim otcom sme boli mimo! Ale 
i tak mi z tej doby ostali v pamäti základné ma-
ďarské slová, takže v Maďarsku smädom a hla-
dom nezahyniem. Maminka aj stará mamka boli 
Slovenkami dušou i telom. Tento pocit umocňo-
val aj fakt, že bývala mimo Slovenska, i keď na do-
hľad od našej Javoriny a celých Malých a Bielych 
Karpát. Znalosť Maďarčiny bola pre generáciu 
mojej mamky samozrejmosťou, tak ako pre otca 

znalosť nemčiny. Často sme navštevovali rodinu 
v Bratislave, Komárne, Poprade a na Detve a tieto 
návštevy mi priniesli, že slovenčina mi bola ako 
rodný jazyk.

Moji strýkovia, najmä dvaja elektrikári, mali 
na mňa veľký vplyv a tak som ešte v predškol-
skom veku začal pokusy s elektrinou, telefónmi, 
kryštálkami (primitívne rádio so slúchadlami). 
Táto záľuba ma nakoniec viedla k tomu, že som 
začal študovať na Střední průmyslové škole elek-
trotechnické v Brně, špecializáciu slaboprúd.

Keď moja mamka začala opätovne učiť nema-
la aprobáciu na prvý stupeň českých škôl. Z toh-
to dôvodu začala dochádzať na Slovensko - do 
Myjavského okresu. Takto som ešte ako predško-
lák poznal Poriadie, Starú Myjavu, Starú Turú, 
Vaďovce a Kostolné. Najmä pobyt vo Vaďovciach 
mi ostal v pamäti. Bývali sme na Starej škole, dnes 
je tam obchod, chodievali na Drahy a nad cinto-
rín pásť husy, kozy aj kravy, hrali futbal s loptou 
vyrobenou zo starých pančuchových gatí vy-
pchaných pilinami. V teplom počasí sme zahatali 
potok, požičali sme si z mäsiarstva pána Beláka 
korytá a viedli „námorné bitky“. Možno tieto spo-
mienky na rannú mladosť spôsobili, že som po 
absolvovaní Vysokého učení technického v Brne, 
fakulta elektrotechnická, obor meracej techniky 
a nemožnosti sa zamestnať v blízkosti rodného 
Vracova a vinohradu, zapichol kružidlo do mapy. 
Hľadal som možnosť zamestnania do vzdialenosti 
60 km. Kružnica obsiahla aj Starú Turú a v ok-
tóbri roku 1971 som nastúpil do zamestnania - do 
koncernového podniku CHIRANA Stará Turá. 
Mal som presvedčenie, že v konštrukcii, kde som 
začal pracovať, to vydržím tak štyri roky a budem 
si hľadať niečo bližšie rodnému domu. V tej dobe 
som sa tiež oženil so slečnou Ludmilou Kuřilovou 
z Kyjova. A tak som sa dostal do rovnakej situácie 
ako moja mamka - za rodinou som sa vracal na 
sobotu a nedeľu, v lete niekedy i cez týždeň.

Prišiel čas vojenskej služby, ktorú som vy-
konával v Prešove. Po jej skončení som sa vrátil 
do Starej Turej, už spolu s manželkou a medzi-
tým narodenou dcérou Vladimírou. Neskorej 
pribudol syn a dcéra a taktiež trojizbový byt na 
Hurbanovej ulici.

Roky utekali, vedenie podniku ma pridelilo 
na vývoj meracej techniky, a to približne v rov-
nakej dobe, keď sa rozhodlo, že meracia tech-
nika bude útlmový program. Nebolo to žiadne 
povzbudenie, ale bol som bytostne presvedčený, 
že meracia technika má význam. A tak som za-
čal spolu s kolegami Liškom (pražská pobočka 
konštrukcie), Žoldákom, Martákom, Heinzom 
a technikmi z výrobných cechov (Rojko, Macek 
a ďalší) boj za zachovanie meracej techniky na 
Starej Turej. Na pomoc nám prišla prvá sveto-
vá energetická kríza a z nej vyplývajúca potreba 
začať šetriť aj na poli energetickom. Tak došlo 
k tomu, že sme začali spoločný vývoj s rakúskou 
firmou Schinzel (páni Duell a Dvorsak). V roku 
1976 sa podarilo mi presadiť, že cech vodome-
rov sa stal výrobcom prvých elektronických 
meračov tepla v ČSSR a RVHP. Takto sa začala 
dostávať prvá elektronika do výrobkov mera-
cej techniky. Nasledovali meracie mliekarenské 
súpravy, veľmi výhodný vývozný artikel pre celú 
RVHP. Neskoršie došlo aj na vývoj prepočíta-
ča plynu a prvé mikroprocesorové zariadenia. 

V tej dobe už som sa stal autorom a spoluau-
torom viacerých patentov a zlepšovacích návr-
hov. V  spolupráci s Podnikom zahr. obchodu 
KOVO Praha (Ehrenberger) a  TECHNOPOL 
BRATISLAVA sme presadili vývoz meracej 
techniky do Jordánska, Iránu, Sýrie, Juhoslávie, 
NDR, ZSSR, Rakúska a Švajčiarska. Tento vývoz, 
najmä do dolárovej oblasti, spôsobil, že vedenie 
CHIRANA prehodnotilo svoj postoj k meracej 
technike a z útlmového programu sa stal program 
nerozvojový, ale podporovaný štátom vo forme 
Štátneho cieľového programu!

Tento program umožnil zaistiť pre meraciu 
techniku prvé moderné číslicovo riadené obrá-
bacie centrá pre výrobu telies vodomerov, novú 
ciachovaciu stanicu pre priemyselné plynomery 
od firmy Rombach (dnes ITRON), nové štátne 
úlohy vývoja – jednovtokový vodomer na teplú 
úžitkovú vodu a rozvoj meračov tepla.

V roku 1983 som bol povýšený na vedúce-
ho vývoja meracej techniky a priviedol som do 
Starej Turej RNDr. Heringa (taktiež z Vracova). 
Pán RNDr. Hering sa stal po mojom odchode na 
pozíciu poradcu podnikového riaditeľa, mojim 
nástupcom. Po ročnom pôsobení vo funkcii po-
radcu som sa stal vedúcim odboru Rozvoja vedy 
a techniky koncernu CHIRANA Stará Turá. V re-
volučnom období jesene 1989 ma snaha udržať 
ľudí na Starej Turej v pokoji, vyniesla na revo-
lučné tribúny, kde sme si paradoxne vymieňali 
názory s RNDr. Heringom, v tej dobe vedúcou 
osobnosťou Verejnosti proti násiliu (VPN) na 
Starej Turej. 

Politicky neúnosná personálna situácia na 
pozícii generálneho riaditeľa a vedenia koncer-
nového podniku ma vyniesla dňa 13. decembra 
1989 na pozíciu podnikového riaditeľa. Bolo to 
zhodou okolností v ten istý deň ako zomrel na 
hoteli Lipa môj prvý vedúci, dobrý konštruktér 
a veľký zástanca progresu v meracej technike pán 

pokračovanie na str. 14

Ing. Dušan Fridrich, Foto Aleš Tomis
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pokračovanie zo str. 13

Miloš Liška. Prišiel z Prahy za nami osláviť svo-
ju šesťdesiatku a moje menovanie. Tak sa začala 
moja éra „zimného kráľa“ v koncernovom pod-
niku, plná porevolučných vášní a reálnych i ne-
reálnych personálnych požiadaviek ľudí. Mojou 
snahou bolo udržať podnik v chode a hlavne ne-
zastaviť výrobu. Prinútil som KSS i VPN odísť 
z podniku, diskusie som preniesol mimo pôdy 
firmy a mimo pracovnú dobu.

Boli sme vtedy jedným z mála podnikov, kto-
ré si udržali tempo výroby. Bola to vyčerpáva-
júca doba, plná očakávaní, ale i sklamaní z ľudí 
a ich charakterov. Úplne vyčerpanie ma privied-
lo až na Jednotku intenzívnej starostlivosti do 
Nového Mesta n/Váhom. Našťastie to bolo len 
vážne varovanie!

Obavy vedenia koncernu o jeho existenciu 
viedli k rozhodnutiu zlúčiť podnikové a koncer-
nové vedenie. V tejto dobe sa objavili prvé snahy 
o osamostatnenie sa Českých koncernových pod-
nikov, výskumných ústavov.

V marci 1990 som bol poverený funkciou 
technického riaditeľa koncernu a  ako sa ne-
skoršie ukázalo aj likvidátorom spoločných vý-
skumných a vývojových pracovísk v Bratislave 
a Košiciach - rozpadajúci sa koncern nemal na 
ich činnosť peniaze. Situácia smerovala k tomu, 
že koncern nebude udržateľný a taktiež rôzno-
rodosť výrobného programu podniku v Starej 
Turej ma viedla k presvedčeniu, že dozrel čas vy-
tvoriť samostatné podniky s kapitálovou účasťou 
CHIRANA – PREMA, a. s., a začať sa obzerať 

po strategických partneroch. Zobral som si na 
starosť meraciu techniku a našiel partnerov pre 
plynomery – firmu Elster a pre vodomery – fir-
mu Spanner-Polux a Meinecke. Pôvodná snaha 
udržať vodomery a plynomery pokope sa ukázala 
nereálnou s ohľadom na zahraničných partnerov. 
A tak som prevzal zodpovednosť za plynomery. 
Z pôvodného cechu 5 som začal budovať samo-
statnú firmu. Do vienka som dostal od koncernu 
28 mil. dlh a strojový park s priemerným vekom 
25 rokov, výrobu plynomerov vedno s tlakomer-
mi a k dobru celý rad nadšených pracovníkov 
z vývoja a výroby presvedčených, že to doká-
žeme. Tak sa začala v septembri roku 1992 éra 
PREMAGAS, najprv len s jedným vlastníkom, 
o rok pribudla firma Elster s 25 % a SPP s 28 %. 
Všetko sa uzavrelo v roku 2002, kedy Elster získal 
100% v PREMAGAS, s. r. o.

Až na roky 1998 a  2009 bolo celé obdo-
bie existencie Premagas úspešným obdobím. 
PREMAGAS nebol po celú dobu svojej existen-
cie v strate a bol spoľahlivým dodávateľom mera-
cej techniky. V roku 1993 sme museli riešiť krízu 
(ruská kríza), kedy bolo prepustených viac ako 
300 pracovníkov. V roku 2009 muselo byť pre-
pustených 150 pracovníkov. Premagas bol v roku 
2006 po zahájení výroby vodomerov a zmene 
vlastníckych štruktúr premenovaný na ELSTER. 
V spolupráci s pracovníkmi Elster – Premagas sa 
nám podarilo naplniť víziu, ktorú sme si dali pri 
vzniku: „Byť firmou, ktorú pozná cez výrobky 
celý svet a urobiť zo Starej Turej centrum výroby 
meracej techniky v Európe! Dodnes si pamätám 
srdečný smiech pána Roeseho, riaditeľa firmy 

Elster, ktorý sa ma niekedy v roku 1990 pri pr-
vých rokovaniach opýtal, koľko plynomerov by 
som chcel na Starej Turej vyrábať. Moja odpoveď 
bola 1 milión. Považoval to za nereálne. V roku 
2008 som ho stretol ako dôchodcu – turistu na 
viedenskom letisku. Pripomenul som mu náš roz-
hovor a informoval ho, že vyrobíme 1,5 milióna 
domových plynomerov. Jeho odpoveď bola struč-
ná: „Gratulujem Vám“.

Ďalšou víziou bolo postavenie novej budo-
vy pre PREMAGAS. Aj toto sa podarilo. Dnes 
stojí za areálom bývalej CHIRANA- PREMA 
nová budova ELSTER, s. r. o., ktorou sa pýši nie-
len ELSTER Group, ale na ktorú môže byť pyšné 
i mesto Stará Turá, ktoré veľmi napomohlo jej 
výstavbe.

Z môjho životopisu sa stal životopis firmy. 
Skutočne tomu aj tak bolo - z pôvodných 4 rokov 
je už 42 rokov. Z funkcie riaditeľa som odišiel v 62 
rokoch po zrelom uvážení, že už bolo dosť a je 
treba dať priestor novej generácii. Elster Group 
ma požiadala, aby som nejaký čas ostal na pozícii 
poradcu. V tejto zaujímavej funkcii som pôsobil 
pol roka v Moskve, ako riaditeľ firmy na výrobu 
elektromerov a pomáhal pri rôznych transfero-
vých projektoch skupiny Elster. Na Starej Turej 
som vlastne prežil väčšiu časť môjho života, moje 
tri deti tu vychodili základnú školu a dve z nich 
i priemyslovku.

Všetko to, čo sa mi - nám podarilo dosiahnuť, 
nebolo však len mojím dielom, ale spoločným 
dielom všetkých mojich spolupracovníkov.

Ing. Dušan Fridrich, úpravy Ing. Gustáv Rumánek

Vytvorenie názoru
Keďže som diabetik a dozvedel 
som sa na Poliklinike v Starej Tu-
rej, že sa zrušila diabetologická 
ambulancia, rozhodol som sa 
zistiť prečo, a tak som sa vy-
bral dňa 29. januára 2013 na 
stretnutie s poslancami Mest-
ského úradu v Starej Turej za 
koalíciu SDKÚ-DS + KDH + SaS, 
aby som mal informáciu z úst 
najpovolanejších.

Keď som nadhodil túto 
tému, bol som prekvapený, ba 
až sklamaný. Dr. Barszcz ma 
chcel presvedčiť, že poslan-
ci Mestského zastupiteľstva sú 
v tom nevinne. Vraj je to spor 
medzi Nemocnicou s poliklini-
kou v Novom Meste nad Váhom 
a Technotur, s. r. o., Stará Turá 
pre neplatenie nájomného. 
Zrejme nevedel, že i ja som bol 
poslancom Mestského úradu 
v Starej Turej a že viem, ako fun-
guje Technotur, s. r. o. Mestský 
úrad v Starej Turej je 100 % ak-
cionár Technoturu, s. r. o. a bez 
súhlasu Mestského úradu  ne-
môže urobiť nič. Zabudol mi 
však povedať, že Technotur, 
s. r. o., dal pohľadávku na súd, 
takže poslanci o tom museli ve-
dieť. To, že Technotur, s. r. o., po-
stúpil pohľadávku na súd, som 
sa dozvedel až od zástupkyne 

primátora Sone Krištofíkovej. 
Tá mi povedala, že všetko bude 
vysvetlené v  najbližšom čísle 
Staroturianskeho spravodajcu. 
Nakoniec mi sľúbila, že zastupi-
teľstvo Mestského úradu urobí 
všetko preto, aby sa záležitosť 
diabetologickej ambulancie dala 
do pôvodného stavu.

Vysvetlenie zástupkyne pri-
mátora pani Sone Krištofíkovej 
v Staroturianskom spravodajco-
vi ma vôbec neuspokojilo. Nebol 
tam žiadny prísľub ako problém 
riešiť. Sústredila sa len na to, 
aby oznámila obyvateľom Starej 
Turej, že všetci sú vinní, len 
Mestské zastupiteľstvo v Starej 
Turej je bez chyby.

Neviem si vôbec predstaviť, 
kde sa zrodil tak chorý nápad, že 
lekárke, ktorá na vlastné nákla-
dy dochádza na Starú Turú, aby 
cca 900  chorých na cukrovku 
nemuselo cestovať do Nového 
Mesta nad Váhom vyrúbiť ná-
jomné 146 € + energie za štyri 
dni v mesiaci. Ešte horšie bolo 
rozhodnutie postúpiť pohľadáv-
ku súdu. Treba poznamenať, že 
z cca 900 chorých je asi 90 % dô-
chodcov a dosť veľké množstvo 
vozíčkarov, ktorých do Nového 
Mesta nad Váhom zrejme bude 
voziť sanitka. Bolo to veľmi ne-
citlivé rozhodnutie Mestského 

zastupiteľstva v Starej Turej.
Námestník pre HTU 

Nemocnice s poliklinikou pán 
Ing. Makara správne oznámil 
konateľke Technoturu, s. r. o., 
že diabetologická ambulancia 
v Starej Turej je pre nich stratová. 
Diabetologická lekárka MUDr. 
Vadinová má v  Novom Meste 
nad Váhom svoju ambulanciu, 
ktorá vtedy, keď ordinovala na 
Starej Turej, zívala prázdnotou 
a na Starej Turej by musela platiť 
nekresťanské nájomné + energie. 
To ale nie je všetko. K tomu je 
ešte treba pripočítať cestovné pre 
lekárku a sestričku ako i diéty, 
pretože pre obe je to služobná 
cesta. Keď budú diabetici do-
chádzať do Nového Mesta nad 
Váhom, tieto náklady nevznik-
nú. Strata je tu jasne dokázaná, 
čo pochopí aj malé decko, len nie 
poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Starej Turej. 

Keďže som bol objednaný 
na diabetologickú kontrolu 26. 
februára 2013, rozhodol som 
sa 25. februára navštíviť zá-
stupkyňu primátora Mgr. Soňu 
Krištofíkovú, aby ma informo-
vala, čo všetko pre diabetikov 
Mestské zastupiteľstvo urobilo. 
Išiel som napriek tomu, že už 
som vedel, ako sa k riešeniu dia-
betologickej ambulancie v Starej 
Turej zachovali poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Bola však 
služobne vzdialená, a tak som sa 

rozhodol, že navštívim priamo 
primátora Ing. Jána Kišša.

Primátor Ing. Ján Kišš ma 
pravdivo informoval. Povedal 
mi, že navštívil riaditeľa NsP 
Nové Mesto nad Váhom a z roz-
hovoru vznikla dohoda, že je 
ochotný obnoviť diabetologickú 
ambulanciu v Starej Turej, keď 
budú platiť symbolické nájomné 
1 EURO mesačne. Stačilo už len 
odsúhlasiť túto dohodu poslan-
cami Mestského zastupiteľstva 
v Starej Turej. Keďže poslancom 
mestského zastupiteľstva sú pe-
niaze väčšou prednosťou ako cca 
900 diabetikov, túto dohodu za-
mietli. O zamietnutie sa postara-
la kompletná koalícia SDKÚ-DK 
+ KDH + SaS a obe nezávislé po-
slankyne. Je to o to smutnejšie, 
že obe sú lekárky a mali by mať 
s ľuďmi, ktorí si svoju chorobu 
nezavinili sami aspoň trochu 
súcitu. Dopadlo to tak, že pán 
Grambál mal pravdu a petíciu 
adresoval správne.

Na základe tohto poznat-
ku som si vytvoril vlastný ná-
zor a vyzývam občanom Starej 
Turej, aby pri budúcich voľbách 
dobre zvážili, koho budú voliť. 
Chcem ich vyzvať, aby volili ľudí, 
ktorí budú pre občanov platní 
celé volebné obdobie a  nielen 
pred voľbami, keď mimo volieb 
sú im prednejšie peniaze. 

Ing. Jozef Lacika
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Odpoveď na článok „Vytvoreniu názoru“
Vážení čitatelia, 
napriek tomu, že k rušeniu 
diabetologickej ambulan-
cie som sa už vyjadrovala, 
dovoľte mi ešte zareagovať 
na príspevok pána Laciku.

Pán Lacika, ako uvádza, 
nebol spokojný s vysvetlením, 
ktoré som uviedla v príspevku 
„Rušenie ambulancií v  Starej 
Turej ... Čo je za ním?! Alebo 
kto?“ (Staroturiansky spravo-
dajca č. 2/2013). Pokúsim sa 
o vysvetlenie ešte raz, aj keď sa 
obávam, že ten, kto nemá záu-
jem pochopiť, tak nepochopí. 

Je pravdou, že sme túto 
tému rozoberali na spomína-
nom stretnutí poslancov ko-
alície SDKÚ-DS, KDH a SaS. 
V čase konania stretnutia (29. 
január 2013) sa týmto prob-
lémom ešte nezaoberalo MsZ 
v Starej Turej. Informácie, ktoré 

som uviedla na stretnutí a ná-
sledne v  spomínanom člán-
ku, som získala od konateľky 
Technoturu, s. r. o., ktorá nám 
predložila kompletnú doku-
mentáciu a  korešpondenciu 
medzi Nemocnicou s poliklini-
kou v Novom meste nad Váhom 
a  spoločnosťou Technotur, s. 
r. o. a presne nás informovala 
o tom, ako postupovali. Tento 
postup neskôr pri osobnej náv-
števe potvrdil v  rozhovore aj 
riaditeľ Nemocnice.

Možno z  hľadiska obča-
na – diabetika spoločnosť 
Technotur, s. r. o., nepostu-
povala správne, keď postúpila 
pohľadávky Nemocnice na súd. 
Áno, dokážem pochopiť to, že 
sa takýto občan nahnevá. No 
nechápem to, že napriek tomu, 
že problém nie je uzavretý a je 
v štádiu riešenia, sa stal už te-
raz vhodnou témou „skorej 

predvolebnej kampane“ istej 
skupiny či strany. Prepáčte mi, 
že to takto pomenovávam, no 
po prečítaní celého príspev-
ku som získala tento dojem. 
Azda aj preto, že autor uvádza 
nepravdivú informáciu o hla-
sovaní poslancov MsZ. Každé 
hlasovanie je po zasadnutí 
MsZ zverejňované na stránke 
mesta, kde si ho sami môžete 
overiť a  zistíte, aké skutočne 
bolo. Ďalej pisateľ konštatuje, 
že finančná strata diabetolo-
gickej ambulancie je jasne do-
kázaná vzhľadom na náklady, 
ktoré sú s jej prevádzkou spo-
jené a chápe to. Ja si kladiem 
otázku, kto to má teda platiť? 
Mesto? Pacienti? Alebo to bude 
fungovať na úkor ostatných ná-
jomcov, ktorí si poctivo platia? 
Ak nebudeme požadovať plat-
bu od jedného, ozvú sa i ostat-
ní. A myslím, že právom. Ak 

nebude platiť nikto – akým spô-
sobom budeme udržiavať chod 
celej polikliniky? Takýchto 
otázok sa vynára veľmi veľa. 
Viem, že pacientov to nemu-
sí zaujímať, no bolo by dobré, 
ak by sme si všetci uvedomili, 
že zadarmo sa žiť nedá a  ak 
áno, vždy je to na úkor toho 
druhého.

Dovoľte mi na záver ešte 
zopakovať, že skutočne tento 
problém je ešte stále v štádiu 
riešenia. Verte, že je snahou 
nás všetkých - poslancov i ve-
denia mesta – vyriešiť ho k spo-
kojnosti občanov. Možno bude 
dobre, ak svoje snaženia a sily 
všetci spojíme a  budeme ich 
venovať spoločnému cieľu a nie 
hľadaniu koho a kde treba ob-
viniť. Myslím si, že by to veci 
len a len prospelo. A to je náš 
cieľ. Či nie?!

Mgr. Soňa Krištofíková

Dodatok k histórií Domu kultúry Javorina (dokončenie)
Chcem sa zmieniť aj o ďalšom úspešnom 
dychovom súbore, „Staroturianskej kapele“. 
Prvopočiatky malého obsadenia dychovky 
sa datujú do prvej polovice päťdesiatych 
rokov pod názvom „Malá desina“, ktorá 
bola vedená Ladislavom Dolníkom, tiež 
odchovancom prof. Schindlera. V polovici 
roku 1968 sa rozhodol Anton Bálent vytvoriť 
dychovku v malom obsadení pod názvom 
„Malá dychovka Domu Odborov“, ktorá 
bola v osemdesiatych rokoch premenova-
ná na „Staroturanská kapela“. Toto malé 
hudobné teleso Domu Odborov patrilo 
medzi jedno z najúspešnejších hudobných 
súborov.  „Staroturanská kapela“ dosiahla 
významné úspechy a ocenenia v celoslo-
venských súťažiach dychových hudieb, keď 
v roku 1983 v Lednických Rovniach získala 
prvé miesto v rámci celoslovenskej súťa-
že malých dychových hudieb. Uskutočnila 
nespočetné množstvo rôznych koncertov 
v rôznych miestach hlavne v kúpeľných stre-
diskách ako Piešťany, Trenčianske Teplice, 
Smrdáky a ďalšie. Účinkovala na rôznych 
podujatiach aj v zahraničí napr. v bývalej 
Juhoslávií, Nemecku, Rakúsku a na folklór-
nych slávnostiach vo Francúzsku.

„Staroturanská kapela“ usporiadala aj 
vlastné celovečerné kultúrne programy, ako 
napr. „Ten večer májový“, „Čo to tam šucho-
rí“,  „Predmájové nokturno“, „Pätnásťroční 
štyridsiatnici“ a ďalšie. Uskutočnila tiež via-
ceré predvianočné koncerty v Starej Turej 
a  v  dedinách blízkeho okolia. V  týchto 
programoch účinkovali aj známi zabávači, 
menovite „Strýco Marcin“ – Milan Mlsna, 
Ada Klímová, Karol Baláž, naša krajan-
ka Alena Kuhajdová – „Turanská kačka“, 

hudobní skladatelia Adam Hudec, Blahoslav 
Smíšovský a ďalší. 

V  roku 1987 nahrala „Staroturanská 
kapela“ LP platňu, z ktorej je zhotovené aj 
CD, na ktorom sú nahrané najúspešnejšie 
a  najznámejšie skladby. Treba spomenúť 
tiež nahrávky Československej televízie 
Bratislava v roku 1991 a 1993 v televíznej 
relácií „A pri tom speve...“, ďalej vystúpenie 
na dychovkovom festivale v Dolnej Krupej 
a v relácií „Naša naj“ v roku 1994. V roku 
1996 „Staroturanská kapela“ zanecháva 
svoju bohatú hudobnú činnosť a  zaniká 
vďaka bývalému riaditeľovi Domu kultú-
ry. K  „Staroturanskej kapele“ chcem ešte 
uviesť, že si sama pripravovala scenáre, ré-
žiu a sprievodné slovo pre svoje programy, 
sama si zabezpečovala svojich hostí, ako aj 
oblečenie a podobne.

V súvislosti s týmto päťdesiatym výro-
čím otvorenia Domu odborov v príhovore 
pani Zuzany Zigovej ako aj Evy Adámkovej 
na slávnostnom programe mi preto chý-
bali slová uznania týchto najúspešnejších 
dychových súborov, ktoré osobitne patrilo 
aspoň spomenúť. Osobitne bolo treba uviesť 
aj meno profesora Schindlera a tiež Antona 
Bálenta, ktorí v našom meste zanechali kus 
záslužnej činnosti v oblasti hudobného ži-
vota. Bolo treba tiež poďakovať všetkým čle-
nom dychových súborov, ktorí sa na úkor 
svojho voľného času a rodín venovali tejto 
záujmovej činnosti.

Pri oceňovaní a zásluhách boli uvedení 
len platení pracovníci Domu kultúry a akosi 
sa zabudlo na tých, ktorí obetovali práci v ob-
lasti kultúrneho života nespočetné množstvo 
svojho voľného času. Týmto ľuďom nepadlo 
žiadne poďakovanie ani slová uznania.

Kladiem si otázku kam teda speje kultú-
ra na Starej Turej, menovite hudobný život, 
keď dnes máme iba 12 až 15 vlastných čle-
nov dychovky, prevažne dôchodcov, ktorá 
pomaly, ale iste zaniká. Už to prosím nena-
zývajme a neuvádzajme ako „Veľký dychový 
orchester“, lebo orchester je hudobné teleso 
s  plným obsadením jednotlivých hudob-
ných nástrojov. Vďaka patrí však Milanovi 
Búlikovi, ktorý má snahu ešte niečo zachrá-
niť z dávnej dobrej tradície dychovej hudby 
na Starej Turej. Bez výchovy mladej gene-
rácie a hľadania talentov, ako aj vytvárania 
podmienok pre túto činnosť, aby tradícia 
dychovej hudby bola zachovalá, by sa mali 
zamyslieť najmä tí, ktorí túto činnosť zastre-
šujú a sú za ňu platení. Uvedomujem si, že 
teraz je iná doba ako bola pre túto činnosť 
v minulosti, ale prečo to funguje v  iných 
regiónoch Slovenska. Veď mnoho dobrých 
príkladov máme možnosť vidieť na obrazov-
kách televízie, či už ide o malú dedinu alebo 
mestečko, všade sú na svoju bohatú kultúru 
a hudobný život z minulosti hrdí a v tejto 
činnosti pokračujú aj dnes. Ak nemáme skú-
senosti alebo nevieme ako na to, poďme ich 
získať tam, kde to vedia.

V úvode môjho príspevku som uviedol, 
že podnet na vytvorenie závodnej dychovej 
hudby dal Ing. Miroslav Nerád, tak aj jeho 
želaním bolo zachovanie bohatej hudobnej 
tradície podobne ako získavanie ďalšej ge-
nerácie pre túto činnosť, ktorá by bola po-
kračovateľom hudobného života na Starej 
Turej. Nazdávam a však, že jeho prianie sa 
asi neuskutoční. Bude to však veľká škoda.

A. Polčan
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Odpoveď na článok „Dodatok k histórii DK Javorina“
Nie som zástancom toho, aby sa problémy 
riešili dopisovaním si v našom mestskom 
periodiku, ale predsa mi nedá nereago-
vať na príspevok pána Polčana. Cením si 
jeho znalosti ohľadom výstavby a budova-
nia Domu kultúry Javorina, niekdajšieho 
Domu odborov. Som rada, že s týmito fak-
tami oboznámil i čitateľov Staroturianskeho 
spravodajcu. Tak, ako iné diela, ani toto sa 
nerodilo ľahko, stálo veľa úsilia i námahy 
vtedajších funkcionárov.

Keďže v roku 2012 uplynulo 50 rokov od 
slávnostného uvedenia Domu odborov do 
prevádzky, chceli sme si toto vzácne jubile-
um dôstojne pripomenúť a pripraviť pestrý 
program pre všetky vekové kategórie. Aby 
v hlavnom slávnostnom programe bola his-
tória i súčasnosť spomenutá stručne, redakč-
ná rada Staroturianskeho spravodajcu nám 
vytvorila priestor v septembrovom čísle, kde 
bola príloha venovaná staroturianskej kultú-
re a jej jednotlivým zložkám. Podrobne pri-
blížiť to, čo sa udialo v Dome kultúry počas 
50-tich rokov, by nebolo možné ani v 12-tich 
prílohách. Počas polstoročnice sa tu vystrie-
dali stovky aktérov – hudobníkov, taneční-
kov, hercov, spevákov, fotografov, lektorov, 
poslucháčov...  Niektorí tu pôsobili roky, pre 
iných to bola krátkodobá záležitosť, viacerí 
počas pôsobenia dosiahli úctyhodné úspe-
chy a zaslúžili sa o rozvoj kultúry v Starej 
Turej. 

Nebolo možné, aby všetky mená odzneli 
priamo na slávnostnom programe. Nie však 
preto, že si ich prácu nevážime a zabudli 
sme na nich. Z časového hľadiska i z pod-
mienok hosťa programu (Jožku Černého) 
bola obmedzená minutáž hovoreného slo-
va. Mená dotknutých boli spomenuté v prí-
spevku o Veľkom dychovom orchestri a na 
programe bolo poďakované všeobecne všet-
kým členom súborov, ktoré pôsobili počas 
existencie DK. Skutočnosť, že boli menovi-
te spomenutí platení pracovníci, má určite 
opodstatnenie. To nie je 8-hodinová pracov-
ná doba, ale stovky nadčasov, ktoré si nikdy 
nevyčerpali. Každý z nich svoju prácu vy-
konával s láskou, ale často na úkor rodiny. 

Pisateľ kladie otázku: „Kam speje kultúra 
v Starej Turej dnes?“ Na túto otázku ťažko 
odpovedať. Dnes sú úplné iné podmienky 

organizovania kultúry, keď sa na každom 
kroku skloňuje slovo peniaze. V súčasnej 
uponáhľanej dobe klesá záujem o kultúrne 
vyžitie, či už z  nedostatku času, nepriaz-
nivej finančnej situácie, alebo jednoducho 
z nezáujmu. Na strane druhej sú návštevníci 
nároční a veľmi ťažko odhadnúť ich záujem 
o kultúrne dianie. 

Ďalšia otázka znela, či vieme robiť kul-
túru. Nemôžem povedať, že ju vieme robiť 
na 100%, ale robíme to, čo je v našich silách 
a možnostiach. Dom kultúry je mestskou prí-
spevkovou organizáciou, teda finančne sme 
naviazaní na rozpočet mesta. Potrebovali by 
sme podstatne viac finančných prostried-
kov, ako je nám mesto schopné vyčleniť. Sme 
však vďační i za ne. Ostatnú časť musíme 
financovať z vlastných prostriedkov, ktoré 
získavame organizovaním kultúrnych pod-
ujatí, ale i prenájmom priestorov na predajné 
akcie. Pri personálnom obsadení ako príklad 
uvádzam, že v 80-tych rokoch v Dome kul-
túry pracovalo 6 pracovníkov, z ktorých sa 
5 venovalo kultúre a 1 správe budovy. Dnes 
kultúru zastrešujú 2 pracovníčky (riaditeľka 
a ekonómka) a správca budovy. Vyťaženosť 
je maximálna. Z dôvodu neustáleho naras-
tania byrokracie ekonómke zostáva čas na 
organizovanie kultúry po pracovnej dobe. 
I pri tomto personálnom obsadení sme na-
príklad v decembri 2012 zorganizovali 14 
akcií, na ktorých sa zúčastnilo cca 4100 ľudí. 
Je to málo odvedenej práce? 

Príspevok p. Polčana bol zameraný hlav-
ne na hudobný život v Starej Turej – dychové 
súbory pôsobiace v DK Javorina. 

Problém starnutia veľkej dychovky nie 
je problém, ktorý by sa objavil v poslednom 
roku. Prevažnú časť kapely tvoria dôchod-
covia, roky sa súbor neomladzoval, prípad-
ne veľmi zriedkavo. I ja obdivujem súbory, 
ktoré sú roky na výslní a o hudobníkov ne-
majú núdzu. Ale je toto len problém funkci-
onárov, ktorí sú za kultúru platení? V iných 
dychovkách si vychovávali svojich nasle-
dovateľov, hudobníci k hudbe viedli svoje 
deti. Pán Polčan, kde sú synovia členov našej 
dychovky? 

Takmer všetky dychové kapely existujú 
ako samostatné spolky. Vedú si ekonomic-
kú agendu, nie sú zaťažení odvodmi štátu. 
Pre našu dychovku je jednoduchšie, aby túto 

činnosť zastrešoval DK, ale na druhej strane 
nám z honorárov vyplýva daňová povinnosť 
a od 1.1.2013 zákonné odvody do poisťovní. 
V takomto prípade sa nedá hovoriť o finanč-
nom efekte pre jednotlivých členov súboru.   

Zmyslom každej práce je záujem oko-
lia o  ňu, pri hudobnom telese dostatok 
poslucháčov, koncertov. Počet účinkovaní 
Veľkého dychového orchestra z roka na rok 
klesá, v minulosti časté hrania na smútoč-
ných obradoch sú nahrádzané reprodukova-
nou hudbou. Pri promenádnych koncertoch 
v okolitých mestách je silná konkurencia 
a účasť našej dychovky by bola možná len 
s výpomocou členov iných kapiel. Vážim 
si p. Milana Búlika, že v tomto neľahkom 
období prevzal žezlo umeleckého vedúceho 
a maximálne sa snaží udržať životaschop-
nosť kapely. 

Cením si ochotu  bezplatného koncer-
tovania na našich mestských podujatiach. 
Mrzí ma, že záujem mladej generácie o dy-
chovku je malý, počet priaznivcov sa zužuje. 
I preto všetkým  súčasným hudobníkom pra-
jem veľa vytrvalosti a optimizmu. Zo strany 
zriaďovateľa sa im budeme snažiť vytvoriť 
podmienky, aké nám dovolí naša finančná 
situácia. 

Celkom na záver. Kto nič nerobí, nedo-
pustí sa chýb. V dobrej viere robiť kvalitnú 
kultúru, i program dôstojný 50- temu výro-
čiu kultúrneho stánku, sme si tvorcov kul-
túry v Starej Turej chceli uctiť pozvánkou na 
slávnostný program venovaný stručne celej 
histórií DK. 

Verím, že keďže  sme o tomto  „problé-
me“ diskutovali s pánom Polčanom osobne 
a ešte i takto verejne, bude téma dychovky 
vysvetlená.

Eva Adámková 
riaditeľka DK Javorina
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