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Z OBSAHU:O slepačí krok...
... na Tri krále o krok dále... Slnko začalo svoju cyklickú

každoročnú púť, ktorú takmer všetci očakávame. Zimný
slnovrat už pociťujeme predlžovaním dňa a i lúče Slnka
dávajú o sebe znať, hoci zima neutícha... Určite je skoro
hovoriť o prebúdzajúcej sa prírode, ale zázračný cyklus
života začal, trvá 365 a štvrť dňa... Ešte v nás doznieva
vianočný čas radosti, štedrosti a lásky, doznievajú aj no−
voročné vinše a nastáva čas ich plnenia. Niekedy iba v
podobe očakávania a niekedy im pomáhame ako vieme a
hlavne chceme, veď aj šťastie treba niekedy „podkopnúť“...

Svoj štvorročný cyklus začali po komunálnych voľbách
aj samosprávy miest a obcí, aj samospráva našej Starej
Turej. Predvolebné želania a sľuby politických strán i jed−
notlivcov vstupujú do reality, stávajú sa náplňou práce pri−
mátora mesta a trinástich poslancov mestského zastupi−
teľstva. Všetci občania sa, ako vždy po voľbách, ocitli v
mnohých pozíciách, najdôležitejšia je kontrola a spoluprá−
ca. Sledovať napĺňanie sľubov a predsavzatí a spolupraco−
vať, teda aj vecne kritizovať, ale aj ponúkať konštruktívne a
reálne riešenia. Reakcie občanov na predvolebných stret−
nutiach svedčia aj o serióznom záujme, aj o návrhoch a
hľadaní ciest, ktoré sa zdajú ťažko schodné. Ale aby to
týmto neskončilo, aby záujem strán a jednotlivcov nebol
limitovaný dvomi mesiacmi − jeden a pol pred voľbami a pol
po voľbách. Možnosti ovplyvňovať život v meste sa ne−
končí voľbami, dvere kancelárií na mestskom úrade sú
otvorené, rokovania mestského zastupiteľstva sú verejne
prístupné. Snažím sa zabudnúť na fakt, že za uplynulých
15 rokov sa za jedno volebné obdobie (4 roky, čo bolo cca
25 − 30 rokovaní mestského zastupiteľstva) na nich zú−
častnilo v priemere asi pol občana na jedno schôdzova−
nie... Málo... Verím, že záujem o dianie v meste ani po
voľbách výrazne nepoľaví.

Úspešný nový rok všetkým vám, priatelia!          J.M.

� Prvé zasadnutie mestského
zastupiteľstva

� Bývalá primátorka mesta hodnotí
volebné obdobie

� Po vianočnom trhu

� Jubilanti v obradnej sieni mesta

� Čo sa do histórie školstva
nedostalo

� Odbojár Ján Valach

� Kalendár separovaného zberu

� Pripomíname povinnosť chodcov...!

� Kultúra, šport, matrika

Ďakujeme dopisovateľom za
nezištnú spoluprácu

a dôležitý podiel na tvorbe
nášho mesačníka, čitateľom

za priazeň a spoluprácu.
Všetkým vám úspešný
rok 2011, veľa šťastia,

zdravia a spokojnosti želá
Redakčná rada

Vo februári sa uskutoční:

2. a 3. február Zápis detí do 1. ročníka ZŠ,
13.00 − 16.30 h, ZŠ na Komenského ul.

5. február Kopaničiarsky ples, KD Papraď
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POĎAKOVANIE
Vážení spoluobčania, priatelia a všetci, ktoré prejavili ob−

čiansku statočnosť a prišli ku komunálnym voľbám.
Chcem sa ospravedlniť, že až teraz ďakujem za prejave−

nú priazeň a za Váš hlas, avšak nešťastie, ktoré našu rodinu
postihlo práve v deň volieb mi odobralo akúkoľvek radosť z
dosiahnutého výsledku a zrejme ešte nejaký čas potrvá,
kým sa budem môcť oficiálne angažovať v prospech mesta.

Slávnostné zasadnutie nového MsZ bolo 23.12.2010. Do
tej doby bolo potrebné usporiadať rodinné záležitosti tak, aby
som sa príchodom nového roku mohol plne venovať práci v
prospech občanov.

To však neznamená, že sa nebudem venovať príprave a
reorganizácii MsÚ. Bude musieť prísť k takým zmenám, kto−
ré umožnia plynulý nábeh plnenia niektorých bodov nášho
volebného programu už v začiatku.

Samozrejme s ľuďmi, ktorí vedia a chcú robiť, s ľuďmi, ktorí
k dosiahnutiu volebného úspechu nepotrebujú klamať a zavá−
dzať spoluobčanov, s ľuďmi, na ktorých sa dá spoľahnúť.

Napokon tak som Vám to sľuboval vo volebnej kampani.
Ešte raz ďakujem za prejav dôvery a víťazstvo v týchto

voľbách zaväzuje nielen mňa, ale celé MsZ a celý kolektív
MsÚ.

Je po voľbách a bolo by veľmi vhodné, aby si všetci
vyzliekli prepotené stranícke tričká a natiahli na seba tričko,
kde bude napísané „Pracujem pre Starú Turú“.

Ešte raz vďaka a prajem Vám a nám všetkým pekné
Vianoce a úspešný štart do nového roku 2011 a do nového
volebného obdobia....

Všetko dobré!                                           Ján Kišš

Vážení spoluobčania,
chcel by som sa touto cestou
úprimne poďakovať všetkým, kto−
rí mne a môjmu tímu v komunál−
nych voľbách prejavili dôveru
svojim hlasom. Získaný počet hla−
sov je pre nás povzbudením do
ďalšej práce v komunálnej sfére
a zároveň záväzkom, aby sme
sa pokúsili − podľa aktuálnych
možností − aspoň časť z nášho
programu uviesť do reálneho ži−
vota.
Dovoľte mi zároveň poďakovať

odchádzajúcej primátorke mesta a bývalému vedeniu za
odvedenú prácu v neľahkom ekonomickom období.
Novému vedeniu podávame ruku spolupráce, ktorá bude
na osoh nášho mesta. Napriek tomu, že sme volili zmier−
livú formu kampane, sme pripravení byť tvrdí. Tvrdí a zá−
sadoví pri obraňovaní záujmov nášho mesta. Budeme strá−
žiť majetok mesta i rozpočtovú disciplínu nového vedenia.
Budeme zodpovednou, dôslednou a hlasnou opozíciou.
Dialóg bol hlavným snažením našej kampane. V tomto úsilí
budeme pokračovať a využijeme každú príležitosť infor−
movať Vás o našich krokoch a práci.
Všetkým občanom Starej Turej želáme lepší Nový rok.

Leopold Barszcz a jeho tím

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujem všetkým voličom, ktorí mi odovzdali

svoj hlas v komunálnych voľbách 2010 za poslanca do Mest−
ského zastupiteľstva mesta Stará Turá. Želám všetkým veľa
zdravia a šťastia v novom roku 2011.

Zároveň blahoželám novozvolenému primátorovi mesta
Stará Turá Ing. Jánovi Kiššovi a všetkým novozvoleným
poslancom Mestského zastupiteľstva pre nové volebné ob−
dobie.

Želám im veľa múdrych rozhodnutí v prospech občanov
a rozvoj mesta Stará Turá.                       Ing. Ján Zloch

Slávnostné zasadnutie MsZ
V predvianočnom čase − vo štvrtok 23.12.2010 − sa zišlo po prvýkrát

novozvolené zastupiteľstvo mesta Stará Turá. Predsedníčka miestnej vo−
lebnej komisie Marcela Hoghová oboznámila prítomných s výsledkami
komunálnych volieb a prečítala mená nového primátora mesta a poslan−

cov MsZ na nachádzajúce štvorročné volebné obdobie. Ing. Ján Kišš zlo−
žil sľub primátora do rúk odchádzajúcej primátorky Ing. Anne Halinárovej
a tým sa oficiálne ujal funkcie „hlavy“ mesta. Do jeho rúk zložili predpísaný
sľub trinásti poslanci mestského zastupiteľstva. Poslanci odsúhlasili termín
a program prvého pracovného zasadnutia MsZ Stará Turá, uskutoční sa v
stredu 12. januára 2011 o 15. hodine.                                Ján Mikláš

INFOTUR SA MENÍ NA STREDISKO
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

V priestoroch bývalého Infoturu (vedľa BILLA) má od 1. decembra 2010 svoje
sídlo novovzniknuté Stredisko cezhraničnej spolupráce, ktorého hlavnou úlohou
bude rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s českým mestom Kunovice, rozvíjať projekt
s názvom Zlepšenie služieb cestovného ruchu slovensko−moravského pomedzia,
propagovať región a publikovať propagačné materiály, organizovať voľnočasové
aktivity, vytvárať kalendár spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Aktivity Infoturu prešli aj pod Stredisko cezhraničnej spolupráce, čiže občania si
aj naďalej budú môcť zakúpiť upomienkové predmety, knihu o Starej Turej, či sa
informovať o cestovnom poriadku. Telefónne číslo aj mailová adresa sa nemenia.

Organizátori kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí, ktorí máte
záujem byť publikovaní v kalendári podujatí mesta Stará Turá, kontaktujte nás na
čísle 032/7763893 alebo na mailovej adrese infotur@stonline.sk.

                                            Mgr. Eva Dunajčíková



Staroturiansky spravodajca č. 1 − január 2011 www.staratura.sk 3.

Charitatívny fond mesta
V piatok a sobotu (10.12.2010 – 11.12.2010) sa, ako kaž−

doročne, v našom meste konal v poradí 7. vianočný trh a
jeho súčasťou bola opätovne zbierka do charitatívneho fon−
du mesta. Členovia sociálnej komisie počas konania tohto
podujatia vybrali a predajom tradičného vianočného punču
získali do tohto fondu spolu 1215,40 eura. Prispievali mladí,
starší, rodiny i jednotlivci. Tento predvianočný čas obmäkčil
srdcia mnohých občanov mesta. Atmosféra vianočného trhu
bola srdečná a milá, možno aj to motivovalo občanov, kto−
rých finančná situácia nie je príliš „ružová“, aby sa tiež zú−
častnili na tejto zbierke. Všetci sa chceli svojim príspevkom
podieľať na zmiernení trápenia našich spoluobčanov, ktorí sa
neraz ocitnú v takej situácii, kde žiadajú o finančnú pomoc z
tohto fondu. Menom týchto spoluobčanov a členov sociálnej
a bytovej komisie mesta chcem srdečne poďakovať všetkým,
ktorí prispeli na tento humanitárny účel akoukoľvek čiastkou.
Poďakovanie taktiež patrí našim sponzorom, ktorí pripravili
do stánku sladké koláčiky pre občanov, ktorí prispeli. Meno−
vite p. Matejková, p. Fajnorová, obyvateľky Zariadenia opat−
rovateľskej služby Stará Turá, ale hlavne „matke“ tejto akcie
Mgr. Bublavej, ktorá ako odchádzajúca predsedníčka komi−
sie každoročne obetovala tejto akcii kus svojho času, súkro−
mia ale i financií.

Zároveň patrí srdečné poďakovanie firme EUR−MED, s.
r. o, za každoročný príspevok do charitatívneho fondu mes−
ta, tento rok vo výške 1000 eur. Jej pracovníkom prajeme
veľa úspechov v roku 2011.

Všetkým vám, obyvateľom mesta Stará Turá, prajem v
novom roku 2011 veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a
ľudskej spolupatričnosti s tými, ktorí to najviac potrebujú. Nik
z nás nemôže ani len tušiť, kedy sa sám ocitne v ťažkej
sociálnej situácii.

Ing. Viera Zapletalová
vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ

Kalendárium - Január 2011

HAIKU

Nevložíš päsť tam,
kde hravo by si vložil
napriamenú dlaň.

Ján Galbavý (16.1.1801 Stará Turá – 16.1.1884 Jablo−
nové), pedagóg, publicista, rímskokatolický kňaz. Študoval
na gymnáziách v Nitre, Trnave, kde absolvoval teológiu. Vy−
svätený r.1826. Slúžil na západnom Slovensku, posledne
farár v Jablonovom. Podporoval spoluprácu katolíckej a evan−
jelíckej inteligencie. R.1847 bol účastník štvrtej sednice Tatrí−
na v Čachticiach. Podporoval okolo seba vzdelanosť. Naro−
dil sa pred 210. rokmi.

Karol Salamon (3.11.1904 Batanajka, Rakúsko − Uhor−
ská monarchia − 17.1.2006 Modra), konštruktér vodomerov
firiem Michera a Presná mechanika Stará Turá. Manželka
Irena, rod. Fichtlová. Vyučil sa u firmy Michera, bol dielove−
dúci, naskôr vedúci vývojového strediska Prema Stará Turá.
Po r.1945 podieľal sa na záchrane strojných zariadení. Bol
nositeľom viacero vyznamenaní. Zomrel pred piatimi rokmi.

Miloslav Ukropec (18.1.1921 Stará Turá − 24.6.1977 Bra−
tislava), ekonóm, hospodársky pracovník. Otec Michal, mat−
ka Katarína, rod. Klimáčková. Po štúdiách učiteľstva výpom.
učiteľ. Vyštudoval VŠE v Bratislave. Od r.1945 mal vys. funk−
cie. Po r.1965 gen. riaditeľ VHJ Omnia, od r.1971 riaditeľ
Podniku zahranič. obch. Omnia. Nositeľ vysokých vyzna−
menaní.

František Lukeš ml. (29.1.1921 Kunovice, ČR − 23.1.2003
Bratislava), fotografista, kameraman dokumentárneho a hra−
ného filmu (Pole neorané, Námestie sv. Alžety a pod.), man−
želka Jela Tučná, otec František Lukeš st. Profesionálne
základy pre fotografovanie a kameru získal v Uherskom
Hradišti a v Prostějove. Narukoval do Trenčína, absolvoval
kurz leteckého fotografovania. Dokumentoval SNP. Bol nosi−
teľom viacero vyznamenaní. Tento mesiac by sa dožil de−
väťdesiat rokov.                                  Gustáv Rumánek

Čas adventný sa pomaly kráti a naj−
krajšie sviatky roka Vianoce klopú na
dvere. A práve predvianočný čas sme
vám chceli spríjemniť a zároveň vytvoriť
priestor na stretnutia so známymi a dať

možnosť nakúpiť posledné darčeky pre
svojich blízkych usporiadaním vianočné−
ho trhu v dňoch 10. a 11. decembra
2010. Našim cieľom je zachovávanie ľu−
dových tradícií. Aby Vianoce neboli o pe−
niazoch, biznise a neskonalej reklame,
ako to vnímame už takmer dva mesia−
ce. Aby Vianoce boli sviatkami rodiny,
pokoja, radosti. Aby rodičia mali čas na
detské hry, aby si deti i vnúčatá našli
čas na starých rodičov a potešili ich vľúd−
nym slovom. Takúto predvianočnú atmo−
sféru sme sa snažili navodiť už v piatok
v kultúrnom programe, v ktorom sa pred−
stavili deti ZŠ, ZUŠ, Evanjelická cirkev a
Veľký dychový orchester Domu kultúry
Javorina.

O 14.00 hod. sa konala vzácna uda−
losť, na svetlo sveta sa dostala mono−
grafia Stará Turá − naše mesto. Po pre−
zentácií knihy za účasti tvorcov sa za−
čal jej predaj. V dnešnej dobe, ktorá kni−
hám nie je práve naklonená, bolo jasné,
že sú ľudia, ktorí po knihe vždy radi siah−
nu, hlavne keď je o našom meste. Veď
počas trhu sme predali takmer 340 ku−
sov. /Kniha sa predáva v bývalej infor−
mačnej kancelárií, teraz Stredisko cezhra−
ničnej spolupráce pri OD Billa a v DK
Javorina/.

Ku druhému trhovému dňu – sobote
prináleží ďalšia tradícia – zabíjačka. Aj
tentokrát nám všetky práce spojené so
zakáľačkou zabezpečili pracovníci Leso−

turu. Ich šikovnosť nelahodila len oku,
ale aj jazyku, keď diváci mali možnosť
hneď ochutnať výsledok ich snaženia −
kapustnicu, zabíjačkovú kašu, oškvar−
ky.

A, samozrejme, vianočný trh by ne−
bol bez trhovníkov. Prihlásilo sa nám
takmer 40 predajcov, hlavne remeselní−
kov, ktorí ponúkali vianočné dekorácie,
keramiku, šperky, výrobky z prútia, vče−
lieho vosku, ručné práce, medovinu,
kaprov. V ponuke sociálnej komisie ne−
chýbal ani vianočný punč. K vianočné−
mu trhu už neodmysliteľne patrí charita−
tívna zbierka organizovaná touto komi−
siou. S blížiacimi sa sviatkami sme snáď
k sebe ústretovejší i ľudskejší a cítime
potrebu pomôcť tým, ktorí našu pomoc
potrebujú. Vďaka patrí organizátorom
zbierky, ale hlavne tým, ktorí siahli i do
svojej peňaženky.

Vianočný trh je za nami. Ako by sme
ho zhodnotili? Tí, ktorých neodradila tuhá
zima a husté sneženie a odložili pracov−
né povinnosti, domáce upratovanie, pe−

čenie, prišli. Podporili tradície, užili si pred−
vianočnú atmosféru a snáď nákupom
urobili radosť sebe alebo svojim blízkym.
A čo predajcovia? Podľa ich vlastných
slov do Starej Turej prichádzajú nie kvôli
tržbám, ale pre príjemnú atmosféru, kto−
rú sa im snažíme vytvoriť. A to nás teší.

Na záver by som chcela poďakovať
vedeniu mesta za ústretovosť a podporu
organizovania trhov, pracovníkom mest−
ských organizácií technické služby, Dom
kultúry Javorina, Lesoturu, základnej ško−
le, základnej umeleckej škole a všetkým,
ktorí sa akokoľvek podieľali na zdarnom
priebehu trhov. Osobitne by som chcela
poďakovať našej hlavnej organizátorke,

ktorá s nápadom
usporiadania trhov v
Starej Turej prišla a
je dušou týchto akcií
Mgr. Julke Bublavej.
Žene, plnej optimiz−
mu, ktorá sa na úkor
rodiny a svojho voľ−
ného času venuje
veci verejnej. Julka,
veríme, že i po skon−
čení poslaneckého
mandátu budeš na−
ďalej jedna z nás. O
rok dovidenia.

Za organizátorov

Eva Adámková

Vianočný trh je za nami...
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rok 2010 je za nami, bol vý−
znamný predovšetkým uskutoč−
nenými komunálnymi voľbami,
vzhľadom na čo, by som Vás
rada oboznámila, čo sa mestu
za posledné 4 roky pod mojim
vedením podarilo a nepodarilo
a čo je pripravené na realizá−
ciu v najbližšom období.

Rok 2007 bol rokom, kedy
sme začali pripravovať projek−
ty pre žiadosti o NFP z fondov
EÚ v rámci jednotlivých ope−
račných programov pre pláno−
vacie obdobie 2007 – 2010,
resp. dokončili, vrátane úhra−
dy, projekty a akcie rozpraco−
vané v minulých rokoch. Išlo
najmä o dopracovanie projek−
tu na realizáciu stoky „K“, kto−
rej celkové náklady predstavo−
vali 292 tis. eur (z toho 6,6 tis.
eur na projekt), pričom 232 tis.
eur sme získali z Envirofondu,
bola dokončená rekonštrukcia
Námestia slobody s nákladom
35 tis. eur (svetelné valce, sa−
dové úpravy), bola uhradená
konečná faktúra za rekonštruk−
ciu budovy skladu v TS v sume
takmer 12 tis. eur, bola zreali−
zovaná prekládka vonkajšej
kanalizácie Autoservisu (bol
predaný aj s ňou, hoci neexis−
tovala) za 12 tis. eur, boli spra−
cované projekty na parkoviská
pri DK Javorina, Hurbanovej
ulici a zameranie a výškopis na
parkovisko pri r. k. kostole v
celkovej hodnote takmer 10 tis.
eur. V roku 2007 sa tak na pro−
jekty a investičné akcie vyna−
ložilo celkom 361 tis. eur, z
toho zo získaných dotácií 232
tis. eur a z vlastných zdrojov
129 tis. eur.

V roku 2008 bola zrealizo−
vaná veľmi dlho žiadaná rekon−
štrukcia kanalizácie s označe−
ním stoka „D“, ktorá odstránila
dlhoročné problémy na Hurba−
novej a Mýtnej ulici. Náklady
na túto akciu vrátane projektu
predstavovali objem 291 tis.
eur, z toho z prostriedkov En−
virofondu sme získali dotáciu
vo výške 198 tis. eur. Bola zre−
alizovaná I. etapa modernizá−
cie kompostárne v celkovej
hodnote 410 tis. eur, z toho z
prostriedkov EÚ sme získali
371 tis. eur.

Ďalej bolo vybudované par−
kovisko pri bytovom dome č.
3265 s celkovými nákladmi 125
tis. eur z vlastných zdrojov mes−
ta, zrealizovala sa výstavba
multifunkčného ihriska na Hur−

Vážení spoluobčania,
banovej ulici s nákladom 84 tis.
eur, z toho vlastné zdroje pred−
stavoval i 44 t is. eur. Naj−
významnejšou akciou v roku
2008 bola výstavba kruhovej
križovatky s celkovými náklad−
mi (vrátane parkoviska) 480 tis.
eur, hradená celkom z vlast−
ných zdrojov. Táto akcia po−
mohla mestu vyriešiť značné
problémy v doprave a tiež
prispela k celkovému zlepše−
niu vzhľadu mesta.

Okrem týchto väčších akcií
bola zrealizovaná úprava vstu−
pu a dvora ZOS na Ul. 8. aprí−
la, ako aj zrekonštruované so−
ciálne zariadenia s celkovými
nákladmi 23 tis. eur, komplet−
ne hradené zo získaných do−
tácií. Pri ZUŠ boli zrealizova−
né opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti detí a chodcov v
rámci projektu BECEP za 13 tis.
eur, z toho 12 tis. eur z dotácií.

V priebehu roka 2008 tak
bolo preinvestovaných celkom
1 339 tis. eur, z toho 644 tis.
eur zo zdrojov EÚ a 695 tis.
eur z vlastných zdrojov.

V roku 2009 sa pokračova−
lo vo výstavbe „Rozšírenie cin−
torína na Husitskej ceste“, kde
v roku 2008 sa vyčerpalo 124
tis. Sk, po ukončení v 9/2009
predstavovali celkové náklady
345 tis. Sk. Celá akcia bola
uhradená z vlastných zdrojov
mesta.

Bola začatá realizácia II. eta−
py modernizácie kompostárne
so zameraním na zhodnotenie
biologicky rozložiteľného odpa−
du s celkovými nákladmi 886
tis. eur, z toho zo zdrojov EÚ
831 tis. eur a z vlastných zdro−
jov 55 tis. eur. Začala sa tiež
najdôležitejšia akcia − rekon−
štrukcia ZŠ na Komenského
ulici s rozpočtovými nákladmi
celkom 1 896 tis. eur. V roku
2009 sa preinvestovalo na túto
akciu 707 tis. eur.

Okrem týchto akcií sa v prie−
behu roka 2009 pripravovali
projekty a boli podané žiadosti
o NFP z fondov EÚ na rekon−
štrukciu DK Javorina v rámci
programu cezhraničnej spolu−
práce, na rekonštrukciu a mo−
dernizáciu ZUŠ, na Revitalizá−
ciu CMZ, na zníženie znečiste−
nia ovzdušia, na rekonštrukciu
detského ihriska na Dibrovovej
ulici v rámci Programu rozvoja
vidieka a MAS Kopaničiarsky
región. Celkom bolo v roku
2009 preinvestovaných takmer

1 600 tis. eur, z toho 1 211 tis.
eur zo zdrojov EÚ.

V roku 2010 bola dokonče−
ná rekonštrukcia ZŠ na Ko−
menského ulici s celkovými
nákladmi 2 445 tis. eur, z toho
v roku 2010 1 738 tis. eur.
Vlastné zdroje na rekonštruk−
ciu predstavovali 644 tis. eur,
čím sa podiel kofinancovania
zvýšil z pôvodne uvažovaných
5 % na 26 %. Bolo to zapríči−
nené predovšetkým nevyhnut−
nými prácami naviac (statické
problémy, vyvolané práce −ko−
tolňa a profesijnými prácami),
ktoré sa do rozpočtu stavby ne−
vošli, projekčné chyby a pod.

Napriek tomu, že naše žia−
dosti o NFP na akcie DK Javo−
rina, ZUŠ, CMZ, detské ihrisko
Dibrovova boli úspešné a zdro−
je z fondov EÚ nám boli pri−
znané, kvôli prieťahom vo ve−
rejnom obstarávaní sa nepoda−
rilo, s výnimkou DK Javorina,
začať v pôvodne plánovaných
termínoch. Tieto akcie sú však
už teraz kompletne pripravené
na realizáciu v roku 2011 a sú
súčasťou schváleného rozpočtu
mesta na rok 2011.

Ak vezmeme do úvahy, že v
rokoch 2007 – 2010 bolo pre−
investovaných celkom viac ako
5 mil. eur (viac ako150 mil. Sk),
z toho 1,8 mil. eur (54 mil. Sk) z
vlastných zdrojov a 3,3 mil. eur
(takmer 100 mil. Sk) zo zdrojov
EÚ a ŠR, môžem pokojne kon−
štatovať , že v uplynulom voleb−
nom období sa nám toho po−
darilo dosť. Vyriešili sme akút−
ne problémy (samozrejme, ani
zďaleka nie všetky) v školstve,
doprave, infraštruktúre, v soci−
álnej oblasti a sú pripravené aj

podmienky pre riešenie bytovej
problematiky.

Počas môjho pôsobenia vo
funkcii primátorky mesto nemu−
selo zobrať žiadny úver (nerá−
tam prekleňovací úver na pre−
financovanie rekonštrukcie ZŠ,
ktorý je splatený zo zdrojov EÚ)
napriek ťažkej hospodárskej
kríze.

Verím, že nové vedenie
mesta bude pokračovať v na−
stúpenom trende, zlepšovať je
stále čo. Podmienky vo forme
prebytkového rozpočtu to pred−
určujú. Pre zaujímavosť uvá−
dzam rekapituláciu príjmov a
výdavkov pre rok 2011, tak,
ako boli schválené v rozpočte
na rok 2011:
Be•né príjmy 4 176 987 eur
Be•né výdavky 4 004 820 eur
Kapitálové príjmy 3 300 976 eur
Kapitálové výdavky 3 111 521 eur
Príjmy z finanèných operácií 0 eur
Výdavky z fin. operácií 70 530 eur
Príjmy spolu 7 477 963 eur
Výdavky spolu 7 186 871 eur
Prebytok 291 092 eur

V súvislosti s ukončením mo−
jej funkcie primátorky mesta
Vám chcem popriať úspešný
nový rok 2011, veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti. Chcem sa
poďakovať za spoluprácu
všetkým, s ktorými som počas
4 rokov spolupracovala v pro−
spech našej Starej Turej. Ďa−
kujem tiež poslancom, vedúcim
mestských organizácií a pracov−
níkom MsÚ za spoluprácu.

Novozvolenému primátorovi
a poslaneckému zboru veľa síl,
trpezlivosti a financií pri napĺ−
ňaní svojich cieľov v prospech
nášho mesta...

Ing. Anna Halinárová

Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom informuje
S účinnosťou od 1.12.2010 je obnovené poskytovanie slu−

žieb na informáciách vo vestibule domu štátnej správy na Hviez−

doslavovej ulici 36 v Novom Meste nad Váhom.

Od tohto dátumu je možnosť získať informáciu o umiestnení

úradov štátnej správy, úradných hodinách a kontaktoch na tele−

fónnom čísle 032/7745111.

Zároveň je možnosť prepájania telefonických hovorov na na−

sledovné úrady napojené na spoločnú ústredňu:

− Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom

− Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom

− Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

− Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom

− Obvodný úrad Životného prostredia Nové Mesto nad Váhom

Organizačný odbor ObÚ
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Základná škola v Starej Turej, Hurbanova ul. 128/ 25 oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka
bude v dňoch 2. a 3. februára 2011 (streda, štvrtok) v budove ZŠ

na Ul. J. A. Komenského od 13,00 do 16,30 hod.
Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, zápisný lístok, preukaz
totožnosti. Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. Zápisný
lístok si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, prípadne
priamo v základnej škole.
Čo ponúkame Vašim deťom?
− Odborné vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka (Aj, Nj, Rj)
− Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj, Nj, Frj, Rj formou kurzov
− Od 6. ročníka povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov (Aj + podľa

záujmu Nj, Frj, Rj)
− Výuku informatiky v 4 triedach výpočtovej techniky
− Mimoškolskú činnosť formou 25 krúžkov s rôznym zameraním
− V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD
− Prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády
− Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku
− Navštevovanie kultúrnych podujatí mimo mesta (Piešťany, Trnava,

Nitra, Bratislava,...)
− Organizovanie Školy v prírode (I. stupeň)
Bližšie informácie o zápise môžete získať na telefónnych číslach 7763022,
7763639.                                              Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej

V stredu 15. decembra prijali pozvanie do obradnej siene mesta
jubilanti, ktorí si pripomenuli 70 a 75 rokov...

Jubilanti  70 a 75 roční v obradnej sieni mesta

Zateplený činžiak pribudol na Ul. SNP

Niečo zo slovenčiny

Zdravotne neškodný, nie zdravotne nezávadný
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s prídavným

menom nezávadný v spojeniach zdravotne nezávadný vý−
robok, zdravotne nezávadná voda, zdravotne nezávadná
obuv, zdravotne nezávadné životné prostredie, zdravotne
nezávadné materiály. Prídavné meno nezávadný však ne−
patrí medzi spisovné jazykové prostriedky, namiesto neho je
primerané používať prídavné meno neškodný, teda citované
slovné spojenia majú mať takúto podobu: zdravotne neškod−
ný výrobok, zdravotne neškodná voda, zdravotne neškod−
ná obuv, zdravotne neškodné životné prostredie, zdravotne
neškodné materiály.

Podlažie nie je poschodie
Slová podlažie a poschodie nie sú synonymné, to značí,

že nemajú rovnaký význam. Slovom podlažie sa pomenúva
jednoúrovňová časť budovy medzi podlahou a povalou a
slovom poschodie sa pomenúva časť domu na niektorom
podlaží nad prízemím, preto tieto slová nemôžeme ľubovoľne
zamieňať. Týka sa to aj zložených prídavných mien, v kto−
rých druhej časti je prídavné meno utvorené od slov podla−
žie a poschodie. Napríklad trojpodlažný dom, teda dom s
tromi podlažiami, nie je trojposchodový dom, ale iba dvoj−
poschodový dom, lebo má prízemie a dve poschodia. Troj−
podlažný dom môže byť dokonca jednoposchodový, ak okrem
prízemia a prvého poschodia má ešte aj jedno podzemné
podlažie, teda suterén.

Nie častokrát, ale často
V rečovej praxi môžeme počuť aj vyjadrenia ako priateľ−

stvo sa častokrát končí láskou, žiarlivosť je častokrát dôvo−
dom k nevere, pravda je častokrát krutá, v ktorých sa vy−
skytuje zložené slovo skladajúce sa z príslovky často a zo
slova krát, ktorým sa vyjadruje násobnosť, opakovanosť.
Ibaže už sama príslovka často v sebe obsahuje význam
násobnosti, opakovanosti, preto nie je dôvod násobnosť,
opakovanosť zdôrazňovať ešte aj slovom krát. Vyjadrenia
citované na začiatku majú takúto vhodnú podobu: priateľ−
stvo sa často končí láskou, žiarlivosť je často dôvodom k
nevere, pravda je často krutá.

Dr. Matej Považaj, Slovenčina na slovíčko, SRo
Vybral áš
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Čo počul čert...
Mikulášske besiedky pre maličké deti sú niečím rozkošným. V det−

ských očiach sa miesia očakávanie, úžas, radosť i strach a správanie detí
vytvára neopakovateľnú atmosféru. Malí hrdinovia, ktorí premáhajú svoj
strach silnými rečami a gestami, uplakaní bojkovia, ktorí schovávajú svoje
tváre do dlaní, ale i detičky, ktoré čakajú, čo bude a sú odovzdané a
pripravené na všetko. Mikuláš s čertom a anjelom ešte koľkoráz ani ne−
vstúpia do dverí a niektoré deti ich už z diaľky ubezpečujú, že celkom iste
poslúchali. Tí, čo sú si vedomí svojich „hriechov“, by najradšej zaliezli do
najskrytejšieho kúta a nechcú sa k Mikulášovi a tobôž k čertovi priblížiť
ani len na 10 metrov. Rok čo rok sa táto scenéria opakuje a dalo by sa
povedať, že za tie roky „Mikulášsko−čertovsko−anjelskej praxe“ máme
situáciu už veľmi dobre zmapovanú a nič nás nemôže prekvapiť.

A predsa.
V tomto roku sa do tohto „minidavu“ zamiešal chlapček, ktorý celý

roztrasený prijal od Mikuláša darček a dalo by sa očakávať, že s hlbokým
výdychom a zrýchleným krokom sa poberie, kade ľahšie. On však svoj
bojazlivý pohľad uprel na čerta a pomaličky sa k nemu presunul. Svoju
tváričku priblížil tesne k čertovej a tichým hláskom mu zašepkal do ucha:
„Mama s tatom sa bijú“. Pozreli sme sa s kolegyňou – čerticou na seba a
neboli sme schopné slova. Koľko sily musel v sebe tento malí človiečik
pozbierať, aby sa vôbec priblížil k čertovi. Koľko sily musel v sebe nájsť,
aby mu zveril smutné a bolestné tajomstvo, ktoré ho trápi. Čertica, ktorej
zovrelo hrdlo, mu zašepkala: „Neboj sa, ja mame s tatom poviem, že sa
to nesmie“. Už vtedy nám bolo jasné, že naša čertica nemôže splniť sľub,
ktorý malému dala a smutné vyžalovanie a bezmocný výkrik o pomoc,
zostane navždy tajomstvom medzi malým chlapčekom a čerticou.

Do nového roku želám všetkým malým i veľkým, aby ich netrápili
žiadne bolestné tajomstvá. A keď sa predsa len nejaké nájde, aby mal
každý z nás vo svojom okolí blízkeho človeka, ktorému sa môže zveriť,
vyplakať a vyžalovať, a aby nikto z nás nemusel hľadať útechu a pomoc
u čertov.                                                              Věra Tepličková

P.S. OD ČERTA:
Milé mamy a tatovia!

Pred deťmi sa nevaďte a nebite. To, čo je pre vás obyčajná výmena

názorov, je pre vaše deti peklo. A sami dobre viete, že v pekle žijú len

čerti. Vaše deti si žiť v pekle nezaslúžia.

Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU

ČO SME ZAŽILI OD POLOVICE OKTÓBRA
DO POLOVICE NOVEMBRA 2010?

• Každý pondelok nás navštevovali deti zo školských klubov,
pre ktoré pripravilo naše oddelenie pohybových aktivít rôzne
hry a súťaže.

• V piatok 26.11. sa v CVČ uskutočnila akcia pre deti pod
názvom Výroba ozdôb zo slaného cesta.

• Prvých 8 decembrových dní sme žili Mikulášom. Pripravili
sme besiedky nielen vo všetkých triedach materských škôl, ale
Mikuláš prišiel i do Babyclubu a do niektorých krúžkov.

• V piatok 3.12. a v nedeľu 5.12. sa naše orientálne tanečníč−
ky podieľali svojim vystúpením na programe pre ZŠ a na bene−
fičnom koncerte Nadácie ŽIVOT.

ČO PRIPRAVUJEME V MESIACI JANUÁR 2011?
• Krúžkovú a klubovú činnosť v CVČ začíname už v pondelok

3.1.2011.
• Na sobotu 15.1. pripravujeme v dopoludňajších hodinách

pre deti ZŠ Turnaj v bedmintone.
• Polročné prázdniny si deti ZŠ môžu vyplniť tradičnými Maj−

strovstvami v Pinball 2011, ktoré sa uskutočnia v pondelok 31.1.
o 10.00 hod v CVČ.

• V prípade priaznivých snehových podmienok zorganizuje−
me pre deti Snehovú show a Bláznivú sánkovačku. Termín a
podrobné informácie budú zverejnené na webovej stránke CVČ
a na plagátoch.

• Zasadanie Detského parlamentu mesta Stará Turá sa usku−
toční v piatok 21.1. o 15.00 hod.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

JESENNÁ OLYMPIÁDA V MŠ
Nečudujte sa! Vďaka Nadácií ŽIVOT, ktorá sponzorsky prispela na

projekt pod názvom „Mami, ocko, ideme na olympiádu!” sa nám možno
prvým na svete podarilo dňa 29. septembra 2010 zorganizovať jesen−
nú olympiádu. Nepriaznivé počasie nás prinútilo zmeniť miesto konania
netradičných športových aktivít. Vo vnútorných priestoroch sa deti,
rodičia, starí rodičia a priatelia školy zišli v hojnom počte. Hudobnou
skladbou pre športovcov, olympijskou vlajkou, ktorú niesli deti navšte−

vujúce športové krúžky a olympijským ohňom bola otvorená olympiá−
da. Každá rodina pred súťažou dostala štartovací lístok, ktorý slúžil k
zhodnoteniu vykonanej disciplíny. Za zvládnutie všetkých aktivít získali
osem farebných hviezdičiek. Odmenou bola hodnotná kľúčenka, olym−
pijská medaila, sladkosť i samolepka. Súťažiaci mali možnosť občerstviť
sa ovocím, minerálkou, džúsom alebo čajom. Hlavným cieľom projektu
bolo motivovať rodičov, iniciovať vzájomnú spoluprácu rozvoja teles−
ných schopností, pohybových
zručností detí a podporiť komu−
nikáciu medzi rodičmi, deťmi a
kolektívom MŠ. Deti i rodičia od−
chádzali nadšení a spokojní. Po−
hybové aktivity im priniesli po−
hodu, dobrú náladu, radosť a
uspokojenie.

Poďakovanie patrí i celému
kolektívu MŠ na Hurbanovej uli−
ci 153/62 v Starej Turej. Aktív−
ne sa podieľali na organizácii
olympiády, dotvárali jej príjem−
nú atmosféru. Budeme sa tešiť
na ďalšie spoločné športové
aktivity, ktoré posilnia vzájom−
né medziľudské vzťahy.
Soňa Miklášová, MŠ St.Turá

Pozn. red.: Mnohí čitatelia zbadali a mnohí to poznajú, že nie všetky
publikované články sa časovo zhodujú s dátumom v texte. Náš časopis
je mesačník a k tomu je adekvátna aj aktuálnosť príspevkov. Niektoré sú
však zverejňované z priestorových dôvodov o trochu neskôr, jedným s
niekoľkých je aj tento o aktivitách v našej MŠ. Nádherná práca s deťmi
nestratila na svojej aktuálnosti ani po dvoch – troch mesiacoch...   J. M.
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GASTROVIANOCE 2010
V dňoch 14. a 15. decembra sa už po piatykrát uskutočnili v

Súkromnej hotelovej akadémii Stará Turá GASTROVIANOCE
spojené s Dňom otvorených dverí.

Jednotlivé triedy sa menili na rôzne gastronomické prevádz−
ky. V reštaurácii Zdravej výživy piekli napríklad vlastný chlebík,
v Lobby bare vám namiešali skvelé drinky, v cukrárni Fantázia
ste si mohli pochutnať na lahodných zákuskoch, flambovaných
palacinkách či zmrzlinových pohároch. V internetovej kaviarni
pri výbornej káve odoslať vianočný e−mail, v reštaurácii U zlaté−
ho jeleňa ochutnať jelení guláš, započúvať sa do melódií har−
monikára a v Stredovekom hostinci zazrieť žobrajúceho mnícha
alebo ochutnať kapustnicu či omastený chlieb s cibuľou.

Ďalšie triedy boli zame−
rané na medzinárodnú
gastronómiu. Ponúkali
ruský boršč, pelmene, pi−
rohy alebo silný ruský čaj
rovno zo samovaru. Zo
španielskej kuchyne to
bolo gaspacho − studená
rajčiaková polievka, tapas
alebo sangria. Za nemec−
ky hovoriace krajiny ako
Nemecko, Rakúsko a Švajciarsko boli gastronomické pochúť−
ky v podobe vianočnej štóly, zemiakových rostti alebo kvalit−
ného vianočného punču. Pre najmenších návštevníkov z ma−
terskej školy bola pripravená trieda Walta Disneyho.

Po ochutnaní všetkých špecialít ste mohli vidieť ukážky zruč−
ností jednotlivých žiakov, nastreté slávnostné tabule alebo zho−
tovené vianočné pečivo a ikebany.

Toto podujatie poctil svojou návštevou aj rektor Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bie−
lik, PhD. spolu s kolégiom dekana Fakulty ekonomiky a manaž−
mentu SPU. Vyjadrili svoju spokojnosť s našimi študentmi tým,
že urobia všetko pre to, aby vytvorili novú fakultu a to cestovné−
ho ruchu a manažmentu.

Ak ste neboli tejto premeny obyčajnej školy na vianočnú roz−
právku očitými svedkami, nezúfajte, GASTROVIANOCE tu budú
pre vás opäť o rok.                                         

SHA Stará Turá

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za knižný dar, ktorý nám venovala p. Mária Pepr−
níková; Uhlík, Peter Pavel: Dvoranka Mariška

BELETRIA
Gilbertová, Elizabeth: Presvedčenie. Príbeh lásky; Gilberto−

vá, Elizabeth: Jedz, modli sa a miluj; Tholtová, Katarína: Nočné
motýle; Zákopčan, Marek: Nevinní zmätkári; Matkin, Maxim E.:
Aj ja teba; Činčárová, Alica: Piatok dvanásteho; Khidayer, Emí−
re: Život po arabsky

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ragač Radoslav: Stará Turá naše mesto; Gálik, Ján: Myjava

v obrazoch histórie; Feriancová, Viera: Chírni apetik vinšujem;
Feriancová, Viera: Slivovica a jej miesto v živote starích Mijaf−
cov; Kol.: Predhistória; Schuster, Thomas: Rýchly kľúč na ochra−
nu rastlín. najlepší prostriedok proti ochoreniam a škodcom rastlín;
Dědiček, Dominik: 333 tipů a triků pro Facebook

DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Arnold, Nick: Chemický chaos; Čornej, Petr: Dějiny českých

zemí; Duroselle, Jean−Baptiste: Dějiny Evropy

Jubilujúce manželské páry− päť „zlatých“ svadieb a jed−
na „diamantová“ si pripomenuli toto výročie v obradnej
sieni mesta 16.12.2010
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na január 2011

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

Štvrtok 6. januára 17.00 h
HARRY POTTER A DARY SMRTI

USA. Najočakávanejšia siedma a posledná časť prichádza v dvoch
častiach. V prvej sa Harry, Hermína a Ron vydávajú na veľmi nebez−
pečnú misiu, kde sa musia spoľahnúť len na seba. Hrajú: Daniel Rad−
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson a iní. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,50 eura  124 min. Mládeži prístupný

Piatok 14. januára 19.00 h
KAJÍNEK

ČR. Tento thriller je založený na jednom z najznámejších kriminálnych
a justičných prípadov ČR. Hrajú: Konstantin Lavronenko, Vladimír Dlo−
uhý, Boguslav Linda, Michal Dlouhý…
Vstupné: 2,− eura 115 min. MP od 15 rokov

Piatok 21. januára 19.00 h
SOCIÁLNA SIEŤ

USA dráma o tom, ako za necelých 6 rokov sa Marek Zuckerberk −
genius počítačového programovania stáva najmladším miliardárom v
histórii… Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 eura 121 min. MP od 12 rokov

Piatok 28. januára 19.00 h
ZÁMENA

USA. Kassie je emancipovaná štyridsiatnička so zmyslom pre humor
Má kariéru, dobrého kamaráta a sem tam známosť. Biologické hodiny
ale nemilosrdne tikajú a tak sa Kassie rozhodne mať dieťa. A to bez
muža, len s drobnou pomocou darcu spermií. To sa ale kamarátovi
Wallymu vôbec nepáči a urobí zámenu... Hrajú: Jennifer Aniston, Ja−
son Bateman, Thomas Roinson. České titulky
Vstupné: 2,− eura 101 min. MP od 12 rokov

Kino Javorina Stará Turá oznamuje, že od nového roku
premieta v novom premietacom čase

v piatok, prípadne v nedeľu

Dom kultúry Javorina v spolupráci so SOŠ Vás pozývajú
na výstavu fotografií

FOTO ŽIAKOV SOŠ Stará Turá
Výstava je otvorená od 17.1. do 23.1.2011 v kaviarni

Domu kultúry Javorina, počas pracovných dní
od 8.00 do 17.00 h a cez víkend od 13.30 do 17.00 h.

Dom kultúry Javorina v spolupráci so Slovenským skautingom
organizuje kurz tkania. Kurz obsahuje 20 hodín.

Účastník kurzu sa má možnosť naučiť nasledovné: snovanie
osnovy a naťahovanie na krosná, tkanie plátnovej väzby, tkanie na
ráme, tkanie na cievke, tkanie tkaníc na doštičke.

Produkty, ktoré si účastníci môžu vytvoriť: handričkové koberce,
hrubé plátno − na prestieranie, vankúše, ozdobné plátno s vklada−
ním rôznych materiálov, tkanice = ozdobné popruhy a hrubotkané
stuhy, ozdobné šnúrky, menšie tkané obrázky – gobelíny.

Kurzovné je 25 eur. Záujemci sa môžu prihlásiť na sekretariáte
DK Javorina osobne, alebo telefonicky na č. telefónu 776 3366.
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 8 účastníkov od februára 2011.

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne pozýva na

KOPANIČIARSKY PLES
dňa 5. februára 2011 Hudba: NON STOP z Myjavy

Miestenky v cene 11 eur /večera + 1 l vína na osobu/
si môžete zabezpečiť u E. Adámkovej na

tel. č. 032/7764430, 0908748983
alebo v Dome kultúry Javorina Stará Turá

Pracovníci Domu kultúra Javorina želajú svojim
návštevníkom šťastný vstup do Nového roku 2011,
veľa úspechov a veľa krásnych kultúrnych zážitkov,

ktoré sa Vám budeme snažiť pripraviť.

Čo nevošlo do Sivestrovského koša
Náš statočný občan Silvester M., bytom v Starej Turej, v plnej vážnosti

nemôže sa za roky domôcť svojej pravdy! Podľa rozhodnutia jeho Veli−
čenstva, kráľa Mateja I. Huňadyho, zvaného Korvín v Trnave, dostala
Stará Turá privilégium na sviatok blahoslaveného Blažeja mučeníka leta
Pána 1467. Občianstvo povýšil na libertínov a zbavil ich ťarchy platenia
daní z majetku. Túto kráľovskú výsadu doteraz v Starej Turej a kopani−
ciach oficiálne nikto nezrušil. Žiada teda, a ďalší sa k nemu pripájame, aby
vedenie Mestského úradu okamžite a až na večné časy toto múdre,
dávne rozhodnutie jeho Veličenstva okamžite zapracovalo do právoplatnej
Vyhlášky a tak zamedzilo na území tohto mesta a kopaníc akémukoľvek
vyrubovaniu daní od svojich občanov!

Ako vieme, či nevieme, naša ulica s názvom Hoštáky nazývala sa tak
do dátumu premenovania ulíc, čo sa udialo v r.1961. Odvtedy je to Jirásko−
va ulica, lebo patričnej komisii sa historický názov Hoštáky zdal neľúbozvuč−
ný, ako zaznamenala miestna tlač v tom čase (Jemnomechanik č. 8., str. 2.
z 29.4.1961)!!! Čo na to niektoré pretrvávajúce zemepisné názvy miest a
obcí v našich republikách, ako Majcichov, Svrčinovec, Očšadnica, Svinia a
za hranicami v Česku Hovězí, či Řitka južne od Prahy!? Ha, ha, ha!

Pre zjednodušené vysvetlenie, hoštáky je pôvodný historický názov
nerozsiahlej pôdy v extraviláne, ktorá patrila želiarom, čo boli vlastníci
domu so záhradkou.                                           Gustáv Rumánek

Kniha o Starej Turej v predaji!
Monografiu Stará

Turá − naše mesto uviedli
do života na vianočných
trhoch v piatok 10. de−
cembra 2010 zostavova−
telia diela PhDr. Radoslav
Ragač, PhD., PhDr. Ma−
rián R. Zemene, odbor−
ný poradca PhDr. Milan
Šišmiš a primátorka mes−
ta Ing. Anna Halinárová.

Plnofarebná 270 stra−
nová publikácia v pevnej
väzbe sa predáva v MsÚ,
v DK Javorina a v Stre−
disku cezhraničnej spo−
lupráce Stará Turá (býv.
INFOTUR) za 8 eur.

J. Mikláš
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Naši jubilanti v mesiaci január 2011

Matričné okienko
Smútočná spomienka
Odišiel si od nás ako krásny deň, nepovedal si ani zbo−
hom, už neprídem. Slza smútku ticho tečie po tvári, bolesť
v srdci zabolí, no spomienka na Teba ako večný plameň
v našich srdciach nezhorí.
Dňa 11.1.2011 uplynie 7 rokov čo nás predišiel do več−
nosti drahý manžel, otec a starý otec
Jaroslav VALENTA.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Čas plynie, bolesť zostáva.
Dňa 30.1.2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
Vladimír KLIMÁČEK.

S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia Vladimír a Miloš s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 17.1.2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
môj manžel, otec, brat a starý otec
Bohumír PAVLOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo−
mienku.

Smútiaca rodina

Smútočné spomienky
Dňa 15.1.2011 si pripomíname 33 rokov
od úmrtia svokra, dedka a pradedka

Jána VALACHA
Dňa 24. októbra 2010 uplynulo 11 rokov
od úmrtia svokry, babičky a prababičky

Márie VALACHOVEJ
Dňa 12. decembra 2010 sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca

Jána VALACHA

S láskou a smútkom v srdci spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Dňa 26.12.2010 uplynul 1 rok od smrti nášho otca, deda a
pradeda
Samuela ZEMANOVIČA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Už len v spomienkach prichádzaš medzi nás
a žiaden čas nezahojí ranu, čo v srdciach bolí nás.
Dňa 26.1.2011 si pripomíname 8. výročie, kedy nás na−
vždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Jozef HERAK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka Mária,
syn Igor, dcéra Miriam s rodinou

Smútočná spomienka
Hlboká vďaka, úcta a láska smrťou nekončí.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spo−
mienok zostala dokorán. Kto s Tebou žil, ten vie čo stratil.
Dňa 14.1.2011 si pripomíname 7. Výročie smrti milované−
ho manžela, otca, svokra, dedinka, brata a švagra
Viliama MIKLÁŠA
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku. Spomínajú manželka a synovia s rodinami

Smútočné poďakovanie
Smutné Vianoce sme prežili bez nášho milovaného man−
žela, otca a starého otca
Štefana DLHÉHO
Ktorý nás opustil náhle 29.10.2010 vo veku 77 rokov.
Ďakujeme za všetky prejavy úprimnej sústrasti, dôstojný
pohrebný obrad a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
To dobré srdce, čo pre nás bilo, navždy zrazu doslúžilo.
Prečo tak rýchlo, nečakane, už nepocítime tvoje teplé dlane.
Zostala bolesť, smútok v duši a veľa sĺz čo nikto neosuší.
Kytičku kvetov na hrob dáme a s láskou všetci spomíname.
Dňa 15.1.2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
Pavol DUREC
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami

Smútočné poďakovanie
Nezomiera ten, kto odchádza, ale iba ten, na ktorého sa
zabúda...
Ďakujeme za všetky prejavy úprimnej sústrasti, dôstojný
obrad a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s milova−
nou manželkou, babičkou a prababičkou
Boženou NAĎOVOU
zo Starej Turej, ktorá nás náhle opustila 16.11.2010

S láskou spomínajú manžel, deti s rodinami
a ostatná rodina

Zároveň si pripomíname 10. výročie od smrti
Ing. Ľubomíra NAĎA,
ktorý nečakane odišiel do večnosti...

Spomína rodina Naďová

Smútočná spomienka
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plame−
ňoch sviečok sa za Teba modlíme. Márne Ťa oči hľadajú,
márne slzy po tvári stekajú, Tvoje srdiečko prestalo biť,
hoc tak veľmi chcel si žiť
Dňa 3.1.2011 uplynú 2 roky, čo si nás, Ivanko, opustil.
Ivanko JURICA.
S láskou a bolesťou v srdci spomína matka, sestra,

brat a celá rodina Juricová

Smútočná spomienka
Dňa 4.1.2011 uplynie 5 rokov od smrti nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Pavla KOŠTÁLA.

S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami

70.r. − Ján VRÁBEL, Vlasta KUBIŠOVÁ, Magdalena FENĎOVÁ,
Vlasta LESSOVÁ, Rudolf JANKOVIČ

75.r. − Anna ZÁLEŠÁKOVÁ, Anna CHMELÍKOVÁ, Pavel HORNÁČEK,
Jarmila PRÍBIŠOVÁ, Ľudmila PILÁTOVÁ

80.r. − Anastázia UKROPCOVÁ, Oľga HORÁKOVÁ,
Ing. Tibor MICHALIČKA, Oľga NEMCOVÁ

81.r. − Vlasta ČERNÁKOVÁ
82.r. − Emília DURCOVÁ, Júlia SRNKOVÁ, Ján ŠURIN
83.r. − Matilda MINARECHOVÁ, Alžbeta VRKOČOVÁ,

Alžbeta ALUŠICOVÁ
84.r. − Ján ZÁLEŠÁK, Mária DORNÁKOVÁ
85.r. − Anton GALBAVÝ, Marta KRIŽANOVÁ
86.r. − Emília TUČKOVÁ, Marie PAŠKOVÁ
88.r. − Juraj ČERNÁČEK, Anna BUNOVÁ
89.r. − Anna KOSTELNÁ 91.r. − Alžbeta HLUCHÁ

Noví občiankovia mesta
Boris Jurič, Dávid Samek, Jakub Majerčiak, Diana Nosková, Liana
Majerníková

Uzatvorili manželstvo
Pavol Durec zo Starej Turej a Eva Bátová z Myjavy
Marián Izakovič zo Starej Turej a Bc. Renáta Medveďová zo
Starej Turej
Michal Michalec z Rudníka a Adela Bačová zo Starej Turej

Rozlúčili sme sa
Božena Naďová, Jozef Kovačovič, Vladimír Martinka, Tomáš Kli−
máček, Vlasta Valentová, Ján Durec
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Stará Turá si v minulosti svoju
vonkajšiu skromnú podobu vylep−
šovala ponukou predstavy, že ju
ozdobuje pomyselná čelenka kopa−
níc a náhrdelník z čestných a pra−
covitých obyvateľov.
Váženým čitateľom ch−
cem predložiť životopis
jedného jej občana, kto−
rý svojimi prežitými
strádaniami a borením
sa s osudom, iste by
do takéhoto náhrdelní−
ka i patril. Nuž, skúste
sa začítať!

Budúce neľahké by−
tie Jánovi Valachovi
akoby naznačilo už i
jeho detstvo. V desiatich rokoch pri
požiari vlastného domu uhorela mu
matka a o necelé dva roky neskôr
otec zomrel na TBC, ktoré si vyslú−
žil na frontoch Prvej svetovej vojny.
Namiesto školskej dochádzky je za
roky odstrkovaným paholkom na
kopaniciach U Bunov a na Papradi.

Poďme však od začiatku. Vala−
chovci podľa údajov ev.a.v cirkvi na
Starej Turej majú svoju evidenciu už
od prelomu 18. a 19. storočia man−
želmi Michalom Valachom a Juditou
Stančíkovou. Náš Ján Valach je vo
štvrtej generácii potomkov z tohto
manželstva. Narodil sa U Vankov
(v kopanici, kde potok Kostolník
začína roztvárať lievik priehradnej
nádrže Dubník 2 − Bánov). otcovi
Jánovi Valachovi (1871 – 1919) a
matke Anne, rod. Mikovej (? – 1917)
z kopanice Na Vaďovskom. Jeho
nevlastný brat z otcovho prvého
manželstva, Michal, padol v Prvej
svetovej vojne v Rumunsku. Po
úmrtí oboch rodičov ostali štyri si−
roty, ktoré si podelili príbuzní. Nášho
Jána Valacha sa ujala teta bývajú−
ca U Mikulcov. Ubíjajúca robota
paholka za mu po čase začala priečiť
a preto sa zamestnal na prácach
na razení železničného tunela na
Poriadí. Ako vojak slúži v Moste, v
Čechách, kde sa doučil čítať a pí−
sať. V tomto období ho už prichýlili
do svojej domácnosti rodičia jeho
vlastného bratranca Martina Durca
z Drgoňovej doliny. Po návrate z
Mostu čoskoro odchádza za prá−
cou do Francúzska ako poľnohos−
podársky robotník, namiesto bratran−
ca, ktorý sa tejto možnosti vzdal.
Usadil sa v meste Blois, na žírnej
rovine rieky Loire. Tu si pohľadal
svoju životnú družku a r.1935 sa
oženil s Máriou, rod. Vojtekovou,
rodáčkou z Lúčnice nad Žitavou.
Dňa 22.4.1937 manželka mu v Blo−
is povila syna Jána. Európa sa mi−

litarizuje, Matka z bezpečnostných
dôvodov synčeka Janka posiela do
opatery švagrovcom na Slovensko
do Lúčnice nad Žitavou. V r.1939
Nemci okupovali Československo.

Podľa údajov z ar−
chívov, po vyhlásených
odvodoch českosloven−
ských príslušníkov vo
Francúzsku bol Ján
Valach odvedený a slú−
žil v československej
zahraničnej armáde od
13. januára 1940 do 6.
mája 1945, z toho vo−
jenská služba v poli od
13. januára 1940 do 20,
júna 1940. Doba strá−

vená v zajatí od 21. júna 1940 do
9.mája 1945. Celková doba, ktorú
konal v československej zahranič−
nej armáde, v západnej skupine, je
od 13. januára 1940 do 6. mája
1945, kedy bol demobilizovaný. Ďalej
v archívnych materiáloch sa dodá−
va, že v priebehu svojej služby cho−
val sa národnostne a štátne spo−
ľahlivo!

Doplňme tieto suché fakty infor−
máciou, že v januári 1940 vzniká v
južnom Francúzsku Prvá čs. diví−
zia pod velením gen. R. Viesta, Ján
Valach so srdcom vlastenca posil−
ňuje jej rady. Pešie jednotky čs. di−
vízie okamžite zasiahli do ťažkých
bojov. Pri týchto nedlhých vojen−
ských aktivitách sa náhodne navzá−
jom zoznamujú, tu, ďaleko od vlas−
ti, i dvaja Staroturani: Ján Valach a
Ambróz Vavrovič. Od týchto chvíľ
priateľstvo im ostalo na celý osta−
tok života.

Drvivou prevahou Wehrmachtu,
čs. divízia pri bojoch na riekach
Marne, Seine a Loire je zničená.
Väčšina vojakov však stihne ustú−
piť a presunúť sa na Britské ostro−
vy (Ambróz Vavrovič), Ján Valach
je, žiaľ, zajatý. Za viac rokov, po
neskutočných utrpeniach, na ktoré
nerád spomína, postupujúce Spoje−
necké vojská začiatkom roka 1945
ho vyslobodzujú z nemeckého lág−
ra a končia tak jeho strádanie. Duša
mu však zostáva rovnako zjazve−
ná na celý život, ako zápästia oboch
jeho rúk od želiez väzniteľov a trýz−
niteľov. Vracia sa k manželke, kto−
rú našiel tam, odkiaľ nastúpil do ar−
mády a ktorá nedúfala, že sa nie−
kedy ešte uvidia! A na koniec tejto
jeho životnej anabázy, začiatkom
leta r.1945, keď manželia odmietli
ponuku svojho dobrého farmára na
trvalý pobyt vo Francúzsku, odchá−
dzajú do slobodnej vlasti k vlastné−
mu synovi, ktorý takmer osemroč−

ný prvý raz vidí svojich rodičov.
Dlhšie odlúčenie v tomto kritickom
veku trvale v nedobrom poznačí
hlavne vzťah matky k vlastnému
dieťaťu. Žiaľ, i takýto druh dane jestvu−
je!

Po návrate na Starú Turú nemá
rodinka prakticky kde bývať. Tu i
tam ich po kopaniciach prichyľujú
príbuzní. Trvalejšie riešenie im na−
pokon poskytol budúci starosta
mestečka Michal Václavek, ktoré−
ho príbuzní začas im uvoľnili svoj
rodinný dom v Drgoňovej doline.
Vtedy už v mysli Jána Valacha do−
zrela myšlienka vystaviť si vlastný
na rodnom grunte U Vankov! Roz−
hodujúce peniaze chce získať z
úspor dobre plateného, no na zdra−
vie riskantného, zamestnania sa v
Uranových baniach v Čechách. Aj
sa tak stalo. Húževnatosťou a pra−
covitosťou jemu príslovečnou a za
pomoci príbuzných, si za niekoľko
rokov takýto domček i vybudovali.

Do tohto obdobia spadá príhoda,
ktorú v spomienkach vyloví jeho
nevesta, p. Anna, rod. Dugová. V
ktorýsi rok po ukončení vojny vy−
strojili sa na Slovensko na návšte−
vu Valachovcov manželia, u ktorých
pracovali vo Francúzsku. Zrejme na
svojich statočných robotníkov ne−
vedeli zabudnúť, nuž chceli si s nimi
po čase i čo−to pohovoriť, popoze−
rať kraj. Žiaľ, nakoniec nedorozu−
mením ku stretnutiu nedošlo. Vala−
chovcov akýmsi nedopatrením hľa−
dali omylom na Turej Lúke, kde je
tiež kopanica U Vankov. Správnu
informáciu im nemal kto poskytnúť
a tak po zámene názvu Stará Turá
za Turú Lúku sa vrátili do Francúz−
ska i s automobilom, ktorý niesli ako
dar mladému Jankovi Valachovi!

Pri svojom dome U Vankov, pod−
ľa dlhoročných zahraničných skú−
seností, pribudoval si Ján Valach
ovocný sad, vinicu a na väčšine
ostatku pôdy začal pestovať jahody
a špargľu. Záujemcov o výpestky,
hlavne špargle, bolo neúrekom! V
lete r. 1978, niekoľko mesiacov po
jeho smrti, so zámerom utvorenia
družstevného lánu zlomyseľnosťou
nedobrých ľudí došlo k úplnému
zničeniu tohto umného diela jeho
rúk. Stromy ovocného sadu a sa−
denice viniča boli vytrhané i s ko−
reňmi zo zeme! Ako dobre, že sa
toto jeho budovateľ nedožil!

Nepredbiehajme však udalostiam
a doplňme si to, čo mu patrilo ešte
odžiť. Po definitívnom „zabývaní sa“
v kopaniciach zamestnal sa v zlie−
varni v Presnej mechanike na Sta−
rej Turej ako robotník. Asi na prelo−

me polovice minulého storočia do−
chádza však masívnymi metódami
k násilnému poľnohospodárskemu
združstevňovaniu. Základná myš−
lienka akcie, kedy malo dôjsť k uvoľ−
neniu pracovných síl z málo výkon−
ného poľnohospodárstva do rozví−
jajúceho sa priemyslu s následným
zavedením veľkovýroby do výroby
potravín, bola správna. Metódy však
hodné odsúdenia! Akékoľvek, čo len
zapochybovanie s takýmito záme−
rom a jeho realizáciou, postihovalo
sa prepúšťaním z práce. Zastihlo to
i Jána Valacha, spolu so synom,
ktorý tu robil inštalatéra. Už mal
svoje roky a znova stál pred úlo−
hou nájsť si akúsi primeranú prácu.
V poslednom decéniu svojho aktív−
neho života nakoniec začal robiť
stavebného robotníka až v Brne.
Takto fackoval život statočného pra−
covitého človeka.

Ján Valach iste mal veľké vlas−
tenecké srdiečko. To mu prikazo−
valo, a príbuzenstvo milo na to stá−
le spomína, že napr. každoročný
sviatok, ukončenie vojny 9.mája, v
piete, v úzkom súkromí príbuzných
a kamarátov si doma dôstojne za−
držiaval. Skoro ráno stihol opatriť
dobytok, hydinu, osobne sa upraviť
a odieť do slávnostného. Nik od neho
vtedy, v ten deň nečakal žiadnu
prácu, každý ho rešpektoval!

Ján Valach zomrel na následky
tragického pádu na zľadovatelej
ceste v Drgoňovej Doline vo veku
nedožitých sedemdesiatjeden rokov.
Mal za sebou život plný strádania,
ale i bojov o svetlo slnka, o dýcha−
teľný vzduch na tomto svete tu, pod
touto oblohou. Kto si toto uvedomil,
môže si ho zobrať ako vzor, kto ho
nepochopil, nie je o koho stáť!

Ján Valach ml. (Janko Valach)
už zomrel. Jeho manželka Anna s
dcérou Kvetoslavou a jej manželom
bývajú v ani nie tak dávno spoloč−
ne vybudovanom, vkusnom rodin−
nom dome na Papradi, jej vnúčatá
sú na Starej Turej. S ich láskavos−
ťou som získal tu uvedené informá−
cie, ktoré som v úcte dal na papier.
Ján Valach, i keď oneskorene, si to
zaslúži! Trvale si treba uvedomo−
vať, že nik, kto sa raz prihlasoval
do odboja, popredu nevedel, ako
dlho bude bojovať, s akými stráda−
niami a či vôbec navráti sa domov.
Nám všetkým trvale patrí s úctou
myslieť na takýchto ľudí a nezabú−
dať!

Autor ďakuje PhDr. Petrovi Švan−
dovi, CSc. za poskytnuté archívne
informácie.

Gustáv Rumánek

JÁN VALACH
(Stará Turá 21.9.1907– Stará Turá 15.1.1978)

Vojak československého zahraničného vojska v južnom Francúzsku,
od jeho úmrtia tento mesiac uplynulo tridsaťtri rokov
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Za pani učiteľkou Aničkou Schmidtovou
Odišla navždy. Viac sa s ňou už nestretneme ani na

Starej Turej, ktorá bola jej milovaným domovom po celý
život, ani v Bratislave, kde prežila posledné roky svojho
života.

Veľmi veľa znamenala v živote mnohých ľudí. Svojich blíz−
kych a priateľov, ku ktorým sa vinula celým srdcom, svojich
žiakov ktorých za takmer štyridsať rokov pôsobenia v uči−
teľskom povolaní boli mnohé stovky svojich kolegov a spolu−
občanov. Vedela sa krásne priblížiť ku každému človeku, jej
ľudskosť, srdečnosť, pozornosť, úprimnosť a múdrosť sme
veľmi mnohí vysoko oceňovali.

Bola krásna duševne i telesne. Jej zjav, vystupovanie,
hlboké estetické cítenie nás mnohých napĺňalo obdivom a
veľkým uznaním. Vynikala mimoriadnou tvorivosťou vo svo−
jej práci, vzdelávala a vychovávala svojich žiakov na vy−
sokej úrovni. Svoje umelecké a estetické vlohy dokázala
krásne prejaviť i odovzdať či v umeleckom prednese vlast−
nom, či pri príprave svojich recitátorov pre rôzne príleži−
tosti, alebo pri nácviku detských divadielok a folklórnych
vystúpení. Snažila sa o dokonalosť v každej svojej práci,
v každom svojom úsilí a počínaní.

Vo svojej tvorivosti a pracovitosti neustala ani v seni−
orskom veku. Výsledkom jej snaženia bola krásna záhra−
da s domčekom v nádhernej prírode na Papradi. Škoda
však, že sa z nej nemohla radovať dlhšie. Choroba, jed−
na z tých najťažších ju prinútila opustiť a stratiť všetko,
čo tak milovala.

Jej smútočná rozlúčka s najbližšími bola dňa 11. no−
vembra v Bratislavskom krematóriu.

Odišla, zostala tu však s nami, ktorí sme ju milovali,
ktorým tak veľmi obohatila život, pridala doňho veľa krá−
sy a radosti.

Vďaka Ti za všetky vzácne dary, milá Anička, váže−
ná pani učiteľka, drahá priateľka, a tak veľmi milujúca
mamička a babička.

Mgr. Božena Hargašová−Černá
Moravské Lieskové

Milí rodičia,
skôr než zapíšete svoje dieťa do

1. ročníka prečítajte si niečo o Zá−
kladnej škole Kostolné.

V tomto príspevku chcem pre−
zentovať vyučovanie a prácu peda−
gógov a žiakov ZŠ Kostolné.

Škola je plnoorganizovaná s roč.
1. – 9. Patrí medzi školy, kde
všetkým pedagógom záleží na kva−
lite vyučovania a na vytvorení po−
kojných (rodinných) podmienok.

Zabezpečuje veľmi dobré pod−
mienky na vzdelávanie aj žiakom
so zdravotným znevýhodnením.

Škola sa profiluje na modernú in−
štitúciu, kde sa žiaci od 2. ročníka
učia anglický jazyk a od 6. ročníka
anglický aj nemecký jazyk.

Informatickú výchovu a prácu s
počítačom realizujeme od 1. roční−
ka v dvoch učebniach s interaktív−
nou tabuľou.

V škole je maximálne zabezpe−
čený individuálny prístup pedagó−
ga ku každému žiakovi, čo umož−
ňuje práve nižší počet žiakov v trie−
dach.

Vo vyučovacom procese v maxi−
málnej miere využívame zážitkové,
tvorivé metódy práce s cieľom za−
pojiť do aktivít školy žiakov aj ich
rodičov.

K tradičným aktivitám školy pat−
rí: program pre starších občanov,
vyrezávanie svetlonosov, vianočný
program, karneval, zaujímavé Dni
Zeme, Dni zdravej výživy, Dni mlie−
ka, Deň červených stužiek, besedy
a prednášky s príslušníkmi polície
z dopravnej výchovy, program ku
Dňu matiek, majáles, plavecký vý−
cvik, školské výlety a exkurzie, špor−
tové podujatie ku Dňu detí, Športo−
vá olympiáda, vedomostné súťaže,
projektové práce.

Veľmi dbáme o interiér a exte−
riér školy, ktorý neustále skrášľuje−
me, dotvárame.

Škola sa vyznačuje čistotou – no−
vovymaľovaný interiér celej školy,
plastové okná, dvere a nový výš−
kovonastaviteľný nábytok vo via−
cerých učebniach.

V škole sa žiaci zapájajú do zá−
ujmových krúžkov: počítačový, špor−
tový, internetový, hra na gitare, po−
hybový, literárno− dramatický, taneč−
ný s možnosťou realizácie ďalších
krúžkov podľa vlastného výberu.

Výchova a vzdelávanie v škole
úzko súvisí so vzdelávaným v ma−
terskej škole, ktorá je novozrekon−
štruovaná a nachádza sa na príze−

mí ZŠ. Spoločne s deťmi MŠ robí−
me mnohé aktivity k čomu využíva−
me veľkú telocvičňu, areál školy a
otvorené hodiny v nových učeb−
niach, spoločné výlety.

Rodinnú výchovu realizujeme v
kuchynke pre dievčatá a v pracov−
nej dielni pre chlapcov, kde sa učia
základným pracovným návykom a
vareniu.

Našu školu navštevujú žiaci nie−
len z obce Kostolné, ale aj zo spá−
dových obcí: Vaďovce, Hrachoviš−
te, Hrašné, Višňové, ale aj zo Sta−
rej Turej a Myjavy.

Škola sa zapája do viacerých pro−
jektov – Modernizácia vzdelávacie−
ho procesu, Starostlivosť o deti zo
sociálne slabšieho prostredia a deti
so zdravotným znevýhodnením, En−
viroprojekt, Zdravá škola, na zákla−
de ktorých sme získali finančné
prostriedky na modernizáciu školy
a nákup didaktickej techniky a ná−
bytku.

Stravovanie žiakov je zabezpe−
čené v školskej kuchyni a jedálni,
ktorá je vďaka projektu zrekonštru−
ovaná a dovybavená potrebným ku−
chynským zariadením ( umývačkou
riadu, ohrievač potravín, robot....)

Ako vianočný darček škola ten−
to rok získala finančné prostriedky
na stavbu novej kotolne, ktorá spĺ−
ňa požiadavky Európskej únie.

Škola je schopná získavať si ďal−
šie potrebné financie a tak moder−
nizovať podmienky vzdelávania na
našej škole. Máme záujem zakúpiť
„ Notebooky pre každého“s cieľom
zvýšiť počítačovú gramotnosť
všetkých žiakov.

Obec Kostolné – ako zriaďova−
teľ ZŠ Kostolné podporuje našu
školu a má veľké pochopenie pre
školu rodinného typu, kde vládne
pokojná klíma a bezstresové pod−
mienky.

Ak vás milí rodičia, tieto stránky
našej školy oslovili, príďte sa po−
zrieť do našej školy. Otvorte si našu
web stránku kde získate ešte viac
informácii o nás.

Pozývame vás na spoločný zá−
pis prvákov, ktorý bude 17. januá−
ra 2011 o 1000 hod v budove ZŠ
Kostolné.

Ďalšie potrebné informácie o na−
šej škole vám radi poskytneme na
tel. čísle: 032 779 0219, alebo na
web stránke školy
www.zskostolne.estranky.sk

Mgr. A. Poláková
riaditeľka školy

Základná škola Kostolné – škola rodinného typu

s individuálnym prístupom ku každému žiakovi

Začínajúca uči−
teľka v Očkove
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl − záver

Čo sa do seriálu o školách nedostalo
Ani cestička

do školy, zasy−
paná snehom,
ani cestička do
školy, dlhá nie−
koľko kilomet−
rov, ba dokon−
ca ani povodeň
neodradili na−
šich starotu−
rianskych pred−

kov od veľkej túžby po vzdelaní. Predpokladom tejto túžby bolo,
samozrejme, zriadenie škôl. Počiatky školstva na území dnešného
Slovenska siahajú až do 11. storočia, v našom meste do 16. storo−
čia, keď bol postavený prvý kostolík na Chríbe. Prvá zmienka o ško−
le v Starej Turej pochádza však až zo zápisu vizitácie superinten−
denta (biskupa) evanjelickej cirkvi Abrahamidesa z r. 1611.

Do vzniku Československa plnili dôležitú úlohu cirkevné školy a
kňazi týchto cirkví. A na tých mala Stará Turá šťastie, oni ovplyvňo−
vali výber učiteľov a tým i úroveň cirkevných škôl. Cirkevní učitelia
s nepatrnými výnimkami konali službu pre cirkev, ale najmä pre
národ. Stará Turá mala mimoriadne šťastie i na učiteľov. Už v 19.
storočí tu učili aj diplomovaní učitelia, ba dokonca i na kopaniciach
(Neumann). Pravdepodobne už vtedy sa nasadila „vysoká latka“
staroturianskeho školstva a podľa môjho názoru vysoká úroveň
škol sa preniesla nielen do 20. storočia, ale i do terajšieho. O tom

svedčia stovky žia−
kov, ktorí dosiahli
vysoké postavenia
v rôznych spolo−
čenských i vedec−
kých oblastiach po
celom Slovensku i
v zahraničí. Hovorí
o tom i to, že za
posledných 20 ro−
kov veľa študentov
zo Starej Turej
úspešne ukončili
štúdium v zahrani−
čí.

V každej škole,
o ktorej sa písalo v
seriáli, vyučovalo
veľa vynikajúcich
učiteľov a mnohí z
nich robili nad rá−
mec svojich povin−
ností. V článkoch
som písala o tom,

ako robili celú osvetu a kultúru na kopaniciach, ale i v Starej Turej.
Boli stredobodom všetkého diania, nacvičovali divadlá, pásma na
slávnosti, robili prednášky a kurzy. Na dvoch stranách, určených
pre jednu školu, sa nedali uviesť všetky zásluhy každého učiteľa
(veď za obdobie do r. 1962 mám v mojej osobnej kartotéke už 450

učiteľov základných škôl). Predsa by som sa však chcela aspoň k
niektorým vynikajúcim učiteľom vrátiť.

Peter Uhlík – učil veľmi svedomito na Papradi, ale i v bývalej
meštianskej škole, neskôr na Učiteľskom ústave a Vysokej škole
pedagogickej v Bratislave. Bol vynikajúci matematik, ktorý nadchol
pre svoj predmet viacero svojich žiakov, ako napr. Boženu Ošťáda−

lovú, rod. Durcovú, z Paprade, či Annu Chúťkovú, rod. Rubaninskú,
z Hrnčiarového. Bol i veľmi obetavý, keď štyri svoje žiačky z meštian−
ky v júni 1945 priviedol cez vojnou zničené Slovensko na prijímacie
skúšky na Učiteľský ústav v Turčianskych Tepliciach (viď článok B.
Oš ťáda love j
Spomínam na
svojho učiteľa,
10/2010).

Štefan Janči
– bol tiež vý−
borný učiteľ,
ktorý skutočne
naučil, ale po−
pri svojej práci
viedol dlhé ro−
ky i miestnu
knižnicu na bý−
valom Meštian−
kovom dome
(pri MsÚ).

Žiaci výtvarného odboru so svojou učiteľkou Mgr. M. Lacovou

Uč. Mgr. M. Lacová so svojím úspešným žia−
kom módným návrhárom Lukášom Kimličkom

Výstava žiakov výtvarného odboru na kubánskom veľvyslanectve

Žiaci tanečného odboru uč. I. Rakúsovej pri vystúpení

Žiaci tanečného odboru uč. I. Rakúsovej
pri vystúpení
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Oľga Baginová, rod.
Poláková – od r. 1953
do r.1986 viedla popri
svojej učiteľskej práci
Pioniersky spevácky
zbor při OSŠ (neskôr
ZDŠ). Ďalej viedla 11
rokov spevácky súbor
pri Aktíve pre občian−
ske záležitosti a 12 ro−
kov ženský spevácky
súbor Kytica pri Dome
odborov. Určitý čas vie−
dla všetky tri súbory
súčasne. So svojimi
súbormi absolvovala
stovky vystúpení na
všetkých možných sláv−
nostiach, výročiach v
škole i v kultúrnom
dome. Zúčastnila sa i
na mnohých súťažiach
spev. zborov, na kto−
rých získala i veľa oce−
není. A po mnohé roky,
keď si mala od žiakov
cez letné prázdniny

odpočinúť, pracovala alebo i viedla pionierske tábory. A v Starej
Turej ako prvá a asi i posledná nacvičila detskú operetu Jedným
sníčkom anjelíčkom. Externe učila i v hudobnej škole.

Anna Slezáčková, rod. Danková – bola veľkou učiteľskou osob−
nosťou Starej Turej. Učila niekoľko generácií žiakov, mnohým žia−
kom vštepila lásku k rodnému slovenskému jazyku a literatúre,
ďalším žiakom dala základy nemeckého a ruského jazyka. Aktívne
sa zúčastňovala rôznych literárnych akcií, pripravovala žiakov na
recitačné preteky. Počas učiteľovania v býv. meštianke mávala rôzne
prednášky, nacvičovala divadelné predstavenia. Pracovala aktív−
ne v Matici slovenskej a celý život dodržovala štefánikovskú tradí−
ciu aj vtedy, keď to nebolo „vhodné“. Pani učiteľka možno pôsobila

prísne, ale bola veľmi ľudská a ak potreboval nejaký žiak pomoc,
ochotne ho prijala i doma a venovala mu svoj čas.

Elena Rumánková, rod. Vavrovičová – pri písaní záverečnej časti

seriálu o umeleckom školstve som neuviedla, že od r.1986 učila i
v Ľudovej škole umenia externe výtvarný odbor. Dozvedela som
sa to až po uverejnení článku.

A čo sa ešte nedostalo do seriálu o školách? Napr. príhoda p.
učiteľky Zuzany Valenovej, rod. Klimáčkovej. Ako malá žiačka na−

vštevovala býv. evanj. školu Na Dúbrave. Odmalička bola veľmi živé
dieťa a rada robila žarty. Občas sa schovala za dvere, keď jej učiteľ−
ka vychádzala zo školy a urobila „bu – bu – bu“ . Raz to už učiteľku
Benčovú nahnevalo, hlavne keď jej všetky zošity a knihy vyleteli z
rúk, a malú nezbednicu nechala „po škole“ a zamkla ju v škole.
Potom odišla cez dvor do svojho učiteľského bytu a na zamknutú
žiačku zabudla. Zuzka si čítala knihy z knižnice, aj si pospala na
starej deke. Večer sa ale po nej začala zháňať mama. Išla i do školy,
či tam nie je. A bola! Zuzka dostala doma od mamy bitku za nepo−
slušnosť a na druhý deň musela pani učiteľke doniesť 10 vajíčiek.

Veľakrát som písala o rôznych slovenských prvenstvách školstva
v Starej Turej (najstaršia kopaničiarska škola na Papradi, prvé po−
dávanie stravy v býv. evanj. Škole Na Dúbrave, prvá „škôlka“ v býv.
štát. ľud. škole, prvá hudobná škola zriadená už i v obci, meštianka
– najväčšia postavená budova školy po r. 1918). Domnievam sa, že
v súčasnom Trenčianskom kraji mala Stará Turá i najviac postave−
ných škôl vo svojom katastri (viď Úvod do seriálu v 11/2009). Myslím

si, že môžeme byť právom hrdí na našich predkov, ktorí
udržiavali vzdelanosť Staroturanov na vysokej úrovni, a že
v r. 2011 pri príležitosti 400. výročia prvej zmienky o škole
v Starej Turej a 150. výročia postavenia katolíckej školy by
malo mesto v spolupráci s cirkvami umiestniť pamätné ta−
bule na býv. evanjelickú i na býv. katolícku školu.

V tomto článku uvádzam ešte niekoľko fotografií, ktoré
sa do článkov seriálu nedostali pre nedostatok miesta.
Nakoniec sa chcem poďakovať za pomoc pri písaní člán−
kov p. Mgr. Ľudmile Fraňovej a môjmu manželovi.

Ing. Eva Tomisová, rod Pagáčová

Pramene: Školské kroniky, archív autorky a články v Staro−
tur. spravodajcovi. Fotoarchív: Mgr. M. Lacová, I. Rakúso−
vá, B. Ošťádalová, p. Cibulka, Mgr. D. Pokorná a autorka.

Šk. r. 1962/63 – uč. Božena Ošťádalová, rod. Durcová

Šk. r. 1964/65 – uč. Emília Cibulková, Topolecká

Jeden z kurzov na Papradi

Šk. r. 1968/69 – všetci deviataci



14. Staroturiansky spravodajca č. 1 − január 2011www.staratura.sk

Susedia 13. časť

Bola mrazivá silvestrovská noc.
Tetka Kača, vtedy žena v najlep−
ších rokoch, ležala v posteli sama
a báraj od večéra prešla honná
chvíla, ona ešče oka neze−
tkla.(nezavrela) Jennak dzjéčence
sú nine ešče doma z muziky, ale to
ju ani tak netrápi, šak išél s nimi
susedov budúci hindžiljér, ten ich
aj dovede.

Ale ten Juro! Dze sa ten tolko
chnuje? (zdržiava) Po večeri pove−
dal, že ide zavinšuvat susedovi
Ščefanovi. Ná, reku, idz, patrí sa.
Jách si potom prelistuvala nový
kalendár a išla som si lahnút. Šak
som sa za celý den dosci namo−
lestuvala. (narobila)

A tak leží, nespí, rozmýšľa a bojí
sa. Bojí sa o Jura. Čo jak sa desik
zešmýkal, spadél, zlomil si nohu a
venku treskúci mráz?

Potom sa zas sama seba upo−
kojuje! ale ved k susedom a od
nich naspátek je len kúsek cez dvór
a Ščefan ho istotne vyprevadzí a
venku dočká, kým Juro nevende do
domu. Vtom jej o uši brnkne spev
...Zaspal Janko za humny...., spev
sa blíži, už spievajú na dvore, už
sú v pitvore – verande, už... Kača
sa preľaknutá posadí v posteli, lebo
do kuchyne sa vtrepali traja chlapi.

„Ka−kačenko, Kačenko moja, vin−
šujemc ščas−ščas−ščaslivý nový
rok“, kokce Juro a po pamäti sa
hrnie v tmavej kuchyni k posteli.

„Su−seda, ščas−ivý no−nový rok“,
kokcú aj tí dvaja, čo prišli s ním.

Kača má pri posteli stoličku a na
nej baterku a budík. Zasvieti neča−
kaným vinšovníkom do očí, aby vi−
dzela, koho to ten Juro privédel a
potom pozrie aj na hodiny.

„Nále, Juro, šak sú už dve hodzi−
ny, to už máme nový rok, dze si sa
tolko túkel a týchto dvoch dzes spo−
pácal? Ščefan to sis ty? Tebe sa
namudušu čudujem. že ta Zuzka
puscila s týmto mojím ochmelom.
A tento trecí je do? Nále Marcin! Ty
nemáš ani špetku chochmesu (sluš−
nosti), ked vendeš do mójho domu?
Tys loni na mna privédel celý úrad
a ščilejky mi prídeš vinšuvat? Fuj!
Kača si echt odplula a baterku od−
ložila, lebo škoda je svjécit na tých
ožranov. Aj potme je cítit, že su
nacecaní ledvaj stojá na nohách.

„Vy dvajá sa mi stracte z očí,
chocte sa ukázat a zavinšuvat va−
ším ženám a s tebú, Juro, sa povy−
právam sama.“

Novoročný prejav
„Kačenko turanská...“ zanôtil su−

sed Štefan, najtriezvejší z nich, chytil
Martina okolo pliec, poj Marcinko,
zavinšuvali sme a dostali sme, čo
pes nescel....zbohom Juro. A v tme
sa vyšuchtali z kuchyne do pitvora.
Juro sa vychytil, že ich vyprevadí,
ale zastavil ho rázny Kačin hlas.

„Ani na krok! Oni trafá aj sami.
Tam si lapni na lavicua ščilejky bu−
dem vinšuvat já tebe.

Za dvadsat rokóv, čo sme sa
zebrali, si mal vácej rázy príležitost−
ne vypité, ale to bolo dycky z rodzi−
nú a tedy somc ani moc nenadá−
vala, to len tolko, aby sis vedzel,
že sa mi to nelúbi.“

Juro sedí za stolom, ťažkú hlavu
podopiera obidvoma rukami a o Ka−
činých litániách si myslí svoje, ale
odporovať sa neodváži. A Kača po−
kračuje: „Ale to, čo sis vyvédel ne−
skáj... Človeče boží, ved si z domu
odešél eščše o devácí a prišél si
až na Nový rok a nacecaný jak to
ceckavé prasa. Polla mna ste u Šče−
fana tak dúho nesedzeli, odtel vás
Zuzka istotne vyšikuvala ešče
striezvych. Tá neni z takých dajíc−
nych (štedrých), aby sa vám dala
ožrat. Dze ste potom boli?“

„V rici psovej!“ odvrkne Juro, čím
dá znať, že ženu počúva.

„Šak bys tam aj patril, len ne−
vjém, či by ta tam ten pes puscil.
Šak já beztak vjém, do ta tak na
opicu uvédel. U Marcina si ból, u
mojho najvačšieho neprátela. Už si
zaból, že nás na jar uvédel pred
ludmi na posmech, ked tu dovédel
tú komisiu z úradu? Myslelach, že
ma šlak trafí tedy aj neskaj, ked som
ho tu zazrela, kmína jenného!“ „A
já som sa s nám už pomeril a mala
by sissa aj ty ty, ved začína nový
rok. To budeš takto blúznit zas celý
rok?“ Ozval sa Juro celkom triezvo.

Kaču takáto mierna, ba až
rozumná reč prekvapila, stíchla a
už zmeneným tónom sa prihovori−
la: „Vyzleč sa a poj chytro do po−
stele, aby ta tu dzjéčence takého
nenašli, ked prindú z muziky.“ A aby
si Juro moc nenamýšľal, hneď pri−
dala: „A nečakaj, že ráno budeš vy−
lihuvat. Opatríš statek a ideme do
kostela. Patrísac aspom na Nový rok
pomollit a neskaj sa veru máš pre−
čo.“ Keď čas ukrojil tretiu hodinu z
prvého dňa nového roku, už obaja
manželia spali spánkom spravodli−
vých.

Alžbeta Cibulková

Povinnosti chodcov
a kruhový objazd

� S príchodom zimného obdobia, prevládajúcou
zhoršenou viditeľnosťou, zjazdnosťou ciest a schod−
nosťou chodníkov chce Krajský dopravný inšpekto−
rát v Trenčíne pripomenúť chodcom niektoré dôleži−
té ustanovenia zákona o cestnej premávke:

− chodec je povinný používať predovšetkým chodník,
− tam, kde chodník nie je alebo kde je neschod−

ný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajni−
ca alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo
najbližšie pri ľavom okraji vozovky,

− chodci smú ísť po krajnici alebo okraji vozovky
najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej
viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia
alebo neobmedzia cestnú premávku,

− za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať cho−
dec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe
viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený
reflexný bezpečnostný odev,

− chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani
pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na
rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku
bezpečne prejsť,

− chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prie−
chodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť
a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia
ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy,

− pred vstupom na vozovku sa chodec musí pre−
svedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a
len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvod−
ne zdržiavať ani zastavovať.

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce ďa−
lej informovať chodcov, že v nasledujúcom období
sa budú policajti pri vykonávaní dohľadu nad bez−
pečnosťou cestnej premávky vo zvýšenej miere ve−
novať kontrole dodržiavania pravidiel cestnej pre−
mávky chodcami.

� V súvislosti so správaním sa vodičov motoro−
vých vozidiel na okružných križovatkách (máme na
mysli situácie, keď sa už vodič s vozidlom nachá−
dza v okruhu a má v úmysle z neho odbočiť resp.
okruh opustiť) im chceme pripomenúť, že pred od−
bočovaním a počas odbočovania je vodič povinný
dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pred odbo−
čením vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo naj−
bližšie k pravému okraju vozovky. Pri jazde po okru−
hu nie je vodič povinný dávať znamenie o zmene
smeru jazdy vľavo. Vodič vchádzajúci do kruhové−
ho objazdu je povinný dodržať smer na kruhovom
objazde vyznačený šípkami.

Mgr. Elena Antalová
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

� Predám v Starej Turej veľký dvojizbový byt v mu−
rovanom bytovom dome na 2/3 poschodí. Cena doho−
dou. Tel. 0948 400 223

� Predám 3−izb. slnečný byt na Hurbanovej 136,
(68 m2, 6/ 7 p.), rekonštruovaný, nízke náklady na bý−
vanie, voľný, (možnosť ponechať časť vybavenia), do−
hoda. Tel. 0905 446984

INZERCIA



Staroturiansky spravodajca č. 1 − január 2011 www.staratura.sk 15.



16. Staroturiansky spravodajca č. 1 − január 2011www.staratura.sk

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA, mesačník obyvateľov mesta Stará
Turá, ročník XVIII., číslo 1 − január 2011. Vydáva mesto Stará Turá,
www.staratura.sk. Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Mestský úrad, Ul.
SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá, tel. (032) 7461615, 746 1611, fax 7764276, e−
mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk. Redakčná rada: Mgr. Ján To−
meš − predseda, (zastupca@staratura.sk), Ján Mikláš, Mgr. Anna Chmurová,
Bc. Zuzana Zigová, Ing. Gustáv Rumánek, Věra Tepličková, Jana Roháčko−

vá. Šéfredaktor: Ján Mikláš, (032) 746 1615, 0905446984, mail: me−
dia@staratura.sk. Zalomenie, tlač a distribúcia: Vydavateľstvo DELTA, Jiří Foldyna, e−ma−
il:noviny@ismo.sk, tel. 0905259315.Vychádza začiatkom každého mesiaca. Uzávierka čísla je
vždy do 15. v predchádzajúcom mesiaci. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neu−
verejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané
rukopisy, fotografie, kresby − ak to nebolo dohodnuté inak, redakcia nevracia. Registrácia: EV
2849/08. Cena reklamy:  0,49 eura/1 cm2,  0,66 eura/1 cm2 (16 str). Vlastníkom tohto periodika
je mesto Stará Turá.                                                                                         © DELTA

Medzinárodný strelecký pretek žiakov
ZŠ Stará Turá a ZŠ Kunovice

MIKULÁŠSKA DIABOLKA

Dňa 6.12.2010 sa konal v telocvični ZŠ Stará
Turá korešpondenčný pretek žiakov streleckého
krúžku ZŠ Stará Turá a ZŠ Kunovice. Okrem krás−
neho zážitku sa žiaci potešili i mikulášskemu balíč−
ku a hodnotným cenám. Žiaci boli zároveň poučení
o bezpečnom zaobchádzaní pri používaní zábav−
nej pyrotechniky.

Výsledková listina
Korešpondenčný závod 6.12.2010

Vzduchová puška N + 5 rán

1 Klčová Kristína St.Turá 49

2 Durec  Pavol St.Turá 47
3 Andel Lukáš St.Turá 47
4 Štancl Samuel Kunovice 46
5 Maťko Filip St.Turá 46
6 Medňanský Matúš St.Turá 45
7 Stančík Patrik St.Turá 45
8 Bublavý Ondrej St.Turá 44
9 Chudík David St.Turá 43
10 Pehal Ondřej Kunovice 42
11 Blašková Nataša St.Turá 42
12 Kosek David Kunovice 41
13 Mudraninec Kristofer St.Turá 41
14 Čečot Rastislav St.Turá 40
15 Gatnárek Filip St.Turá 38
16 Stacho Lukáš St.Turá 37
17 Bunová Evička St.Turá 35
18 Šik Mikuláš Kunovice 34
19 Hrubý Matúš St.Turá 28
20 Kučera Matej St.Turá 15
21 Sewald Lukáš zlomená ruka

Hlavný rozhodca: Peter Milata A−209

Polovica súťažného ročníka 2010/
2011 je neúprosne za nami a pri
nahliadnutí do posledných mesiacov

môžu byť kolkári MKK Stará Turá so
svojím účinkovaním v prvej a druhej
lige spokojní. V histórii staroturian−
skych kolkov sa ešte nestalo, aby oba
tímy A aj B zimovali v prvej trojke
ligovej tabuľky.

A mužstvo celý rok viedlo prvú ligu,
udržiavalo si jednobodový náskok
pred druhým Interom Bratislava B. O
poradí na čele tabuľky mal rozhod−
núť posledný zápas, duel lídrov na
pôde Bratislavského tímu. Naši hrá−
či mali v hľadisku výdatnú podporu
fanúšikov vďaka zorganizovanému
autobusovému „zájazdu“ na tento
zápas, ani to však nestačilo na dob−
re pripravených Interistov, ktorí vyu−
žili výhodu domáceho prostredia a
zvíťazili nad Starou Turou 3521:3402,
pomerom bodov 7:1. Poradie v ta−
buľke sa otočilo a Staroturianske A−
čko zimuje na druhom mieste. Na jar
však budú mať výhodu domáceho
prostredia práve naši hráči. B tím pre−
kvapil podobne pozitívne a jesennú
časť uzavrel v prvej trojke tabuľky.

Do konca roka stihli hráči a hráč−
ky reprezentovať MKK Stará Turá na
kolkárskom maratóne v Galante, kde
bol vytvorený i svetový rekord v ne−
pretržitom hraní kolkov. Tradične
sme aj účastníkmi Vianočných tur−
najov na oboch kolkárňach v No−
vom Meste n/V.

Dobrou prezentáciou klubu je i no−
minácia hráčov Petra Nemčeka ml. a

Zdenky Stejskalovej na prestížny tur−
naj TOP 12 v Podbrezovej spojený s
vyhlásením 6 najlepších kolkárov a

kolkárok Slovenska za rok 2010. Pe−
ter Nemček patril do tejto šestky oce−
nených za výkony v reprezentácii SR
a bronzovú medailu z Majstrovstiev
sveta v kategórii juniorov.

Je veľkým úspechom, že do nomi−
nácie 12 najlepších mužov a 12 naj−
lepších žien na Slovensku patria dva−
ja hráči malého klubu, ktorý, bohu−
žiaľ, stále nemá domácu štvordráhu
a musí hrať ligové zápasy na prenaja−
tých dráhach v Piešťanoch. Tento klub
má navyše historickú šancu vybojo−
vať extraligu a vychoval nejedného
reprezentanta a reprezentantku.

Zdenka Stejskalová
MKK Stará Turá

Najúspešnejšia jeseň staroturianskych kolkárov

Úspešný kolkár Peter Nemček ml.


