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Lesy a sloboda...
V apríli spomíname na príchod slobody.

Dnes sa tomu už akosi ani veriť nechce, že by
sa aj u nás prelievala krv...? Alebo sme si už
tak zvykli na obete havárií, násilných činov,
tragédií na uliciach, v školách, ktorými sa
takmer denne začínajú hlavné TV správy, že
„nejaké“ oslobodenie spred šesťdesiatich šty−
roch rokov už snáď ani pravda nie je...? Ešte
že je na našom cintoríne 36 náhrobných ka−
meňov s menami rumunských vojakov, ktorí
boli poslednými hrdinami II. svetovej vojny v
katastri nášho mesta, v našich lesoch, keď
vytláčali vojsko nepriateľa cez masív Bielych
Karpát do protektorátu...A propos− lesy! Majú
„svoj“ mesiac a hoci aj to sa už akosi nenosí,
nič nestrácajú na svojej kráse, dôležitosti, ne−
nahraditeľnosti...Na obete vojny a význam le−
sov by sme nemali nikdy zabúdať...         J.M.

!"Stretnutie s podnikateľmi

!"Z rokovania MsZ

!"Apríl – mesiac lesov

!"Technické služby informujú

!"Zo života našich škôl

!"Spomienka na holokaust

!"Spomienky jedného z chiranákov...

!"Seniori z Kunovíc  u nás

!"Kultúra, kronika, matrika...

3. apríl − Vítanie Jari − 10.00 – Námestie slobody

8. apríl − Spomienka na oslobodenie − 15.00, cintorín I.

14.− 24. apríl − Jarné upratovanie

18. apríl − Zber nebezpečného odpadu

30. apríl− Stavanie mája − 17.00, Námestie slobody
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Spoločné hľadanie východísk
Vzájomná komunikácia je predpokladom, ak nie zrovna pod−

mienkou budúcej spolupráce. Aj v našich domácich podmien−
kach je určite dôležitá komunikácia medzi mestom a podnikateľ−
mi. Zvlášť v tomto neľahkom období, keď sa takmer dvojnásobné
zvýšenie nezamestnanosti začína prejavovať v bežnom živote
mesta, v príjmoch domácností, teda v citeľnom znižovaní životnej
úrovne so všetkými súvisiacimi negatívnymi vplyvmi.

Už po tretíkrát sa stretlo vedenie nášho mesta, mestských prí−
spevkových organizácií a obchodných spoločností, vedúci oddele−
ní MsÚ s podnikateľmi− zamestnávateľmi v Starej Turej. Na stret−
nutí bol prítomný aj riaditeľ ÚPSaR Nové Mesto nad Váhom Dr.
Marian Mesiarik, zástupca TSK z oddelenia stratégie programov
regionálneho rozvoja Ing. Miroslav Križan a niektorí zástupcovia
špecializovanej štátnej správy okresu Nové Mesto nad Váhom.
Stretnutia v minulých rokoch sa niesli v duchu hodnotenia uplynu−
lého a prognóz do roku budúceho a tak tomu bolo aj teraz, hoci sa
konalo až v štvrtý marcový deň. Striedanie rokov však bolo príliš
hektické absolútne pre všetkých, vývoj situácie a ubiehajúci čas a
s tým spojené aktivity a zaneprázdnenosť ako predstaviteľov mes−
ta, tak i zamestnávateľov, si priam vyžiadali posunutie termínu.
Svetová ekonomická recesia naberá na obrátkach, k tomu sa pri−
dali vážne problémy s dodávkami plynu a to všetko v historických
dňoch prechodu na novú menu − euro.

Primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová zhodnoti−
la uplynulý rok v živote mesta, oboznámila s programovým roz−
počtom mesta na roky 2009− 2011 a načrtla možné riziká v príj−
movej oblasti rozpočtu v období, ktoré bude pravdepodobne v
ťažko definovateľnom časovom horizonte nestabilné. Oboznámi−
la prítomných s akciami mesta, ktorých realizácia sa v tomto roku
rozbehla aj s poukázaním na úspešné projekty čerpania prostried−
kov z európskych fon−
dov. Poďakovala za−
mestnávateľom za
úspechy v minulom
roku, ale aj za úsilie,
ktoré vynakladajú od
začiatku tohto roka pre
zmiernenie dopadov
krízy.

Riaditeľ úradu
práce zhodnotil nega−
tívny vývoj zamestna−
nosti v regióne Nové−
ho Mesta nad Váhom
a Myjavy od začiatku
roka, upozornil na
niekoľko nových avi−
zovaní hromadného
prepúšťania. Aj na−
priek tomu, že sa
naše mesto a náš re−
gión na začiatku 90−
ich rokov minulého storočia nachádzal v podstatne horšej si−
tuácii (vtedy okolo 15%− nou nezamestnanosťou, teraz je to
sotva polovica), treba sa situáciou vážne zaoberať. Vyzdvihol
spoluprácu zamestnávateľov i samospráv s úradom práce.
Zástupca TSK upozornil na zhoršujúcu sa situáciu aj v rámci
celého TN kraja, jedným s ponúknutých opatrení je aj bezplat−
ná poradenská služba pre podnikateľov.

Zamestnávatelia sa zhodli v tom, že situácia je neľahká a
zložitá, stále sa meniaca. Ťažko je plánovať vývoj rozhodujú−
cich ukazovateľov a predovšetkým zamestnanosti, tie sa nieke−
dy môžu radikálne zmeniť z večera na ráno. Avšak niet priestor
na pesimizmus, ten situáciu určite nevyrieši, všetci robia a budú
robiť všetko pre zmiernenie negatívnych dopadov súčasnej si−
tuácie. Hľadaniu spoločných racionálnych spôsobov a možnos−
tí zlepšenia situácie v akejkoľvek dobe určite pomáhajú aj také−
to stretnutia.

Ján Mikláš

Dňa 26. februára 2009 o 15. hod. sa
konalo XXI. zasadnutie MsZ, ktoré otvo−
rila primátorka mesta Ing. Anna Haliná−
rová. Privítala poslancov, vedúcich a ria−
diteľov organizácií ako i občanov mesta,
ktorí boli prítomní na rokovaní. Primátor−
ka mesta skonštatovala schopnosť MsZ
uznášať sa.

Úvodom rokovania navrhol poslanec
Ing. Zloch vypustiť z rokovania bol č. 12
VZN č. 2/2009 – Nar. o podmienkach ur−
čovania ekonomických činností v oblasti
obchodu a služieb na území mesta Sta−
rá Turá nakoľko mali komisie i poslanci k
nemu rôzne pripomienky. Jedná sa tu
hlavne o otváracie hodiny našich pohos−
tinstiev a hotelov.

MsZ vzalo na vedomie bez pripomie−
nok Správu z kontroly plnenia uznesení
prijatých na XX. riadnom zasadnutí MsZ.

Zaujímavá bola prezentácia koncepcie
výstavby bytových a nebytových priesto−
rov na pozemku parc. č. 45/8, v k. ú. Sta−
rá Turá v priestore vymedzenom Ul. SNP,
(časť kde sú umiestnené unimobunky),
Mierovou ul., katolíckym kostolom a exis−
tujúcimi bytovými domami č. súp. 142 a 5
v Starej Turej. Za developerskú spoloč−
nosť Invest−consult, s.r.o. Považská Bys−
trica stručne prezentoval koncepciu vý−
stavby projektový manažér Ing. Smatana.
Materiál MsZ vzalo na vedomie.

Ďalším nie menej zaujímavým bodom
rokovania bola Koncepcia rozvoja infor−
mačných systémov mesta Stará Turá.
Táto koncepcia bola predložená ako roz−
vojový materiál úradu. Podľa zák. č. 257/
2006 Z. z. o informačných systémoch ve−
rejnej správy majú mestá, ktoré žiadajú
prostriedky z verejných zdrojov, povin−
nosť mať vypracovanú KRIS. Táto je zá−
roveň podkladom k manažérskemu roz−
hodovaniu o stratégii budovania informač−
no−komunikačných technológií. Cieľom in−
formatizácie mesta je vybudovať moder−
nú digitálnu samosprávu, ktorá funguje
pružnejšie a efektívnejšie a môže obča−
nom poskytovať kvalitné elektronické in−
formácie a služby, a tým šetriť čas a ná−
klady úradu a občanov pri vybavovaní
úradných záležitostí. Koncepciu prezen−
toval zástupca firmy DATALAN a.s. Ing.
Sukuba. Materiál koncepcie bol poslan−
cami schválený s výnimkou bodu 12.1.

V rámci bodu majetkové záležitosti po−
slanci schválili nasledovné žiadosti a ná−
vrhy:

− žiadosť Poľnohospodárskeho druž−
stva Stará Turá o odkúpenie časti po−
zemku parc. č. 4705 – bývalý potok o
výmere cca 350 m2,

− žiadosť spoločnosti TECHNOTUR
s.r.o. Stará Turá o zrušenie uznesenia č.
15 – XII/2008 zo dňa 29.04.2008, kto−
rým bolo schválené zriadenie vecného
bremena v prospech TECHNOTURU s.
r. o. Stará Turá na pozemky parc. č. 45/
1, 8, 9, 63, 64, 70, 71, 92, 95, 96, 99 z
dôvodu realizácie stavby „Modernizácia
tepelného hospodárstva, okruh ÚK a TÚV
Stará Turá“,

− návrh na opätovné vypísanie verej−
ného ponukového konania na odpredaj
objektu bývalého KD Topolecká spolu s

prislúchajúcimi pozemkami,
− žiadosť pána Mgr. Karola Idesa, by−

tom Ul. SNP, Stará Turá o odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu z pozemku
parc. č. 542/2,

− žiadosť pani Emílie Hodermarskej,
bytom Ul. SNP, Stará Turá o zámenu ga−
ráže.

Nebola schválená žiadosť spoločnos−
ti INTERNACIONAL CONSULTING, spol.
s r. o., Palackého č. 26, Trenčín o odkú−
penie nehnuteľností a to budovy súp. č.
111 (Obchodný dom na Ul. SNP ). Po−
slanci uložili mestu vypísať verejné po−
nukové konanie na odpredaj budovy súp.
č. 111 a pozemkov parc. č. 580 a parc.
č. 579.

Obdobne neschválili poslanci výsled−
ky verejného ponukového konania na od−
kúpenie nehnuteľností – budovy súp. č.
155 nachádzajúcej sa na Hurbanovej ul.
a pozemku parc. č. 53 – zast. plocha o
výmere 199 m2, ktoré bolo zverejnené od
20.11.2008 do 22.12.2008. Dôvodom bolo
odstúpenie záujemcu od ponuky. MsZ ulo−
žilo mestu vypísať nové verejné ponuko−
vé konanie na predmetnú nehnuteľnosť.

MsZ vzalo na vedomie Aktualizáciu
pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá
k 31. 12. 2008 ako i jeho príspevkových
organizácií Technické služby Stará Turá
a Dom kultúry Javorina Stará Turá.

Ďalej poslanci vzali na vedomie Sprá−
vu o činnosti Mestskej polície Stará Turá
za rok 2008 a Správu o činnosti hlavnej
kontrolórky mesta za mesiace septem−
ber – december 2008. MsZ schválilo nové
všeobecne záväzné nariadenie mesta č.
1/2009 – Nar. zásady hospodárenia s ma−
jetkom mesta, návrh cenníka a trhového
poriadku XVIII. Staroturianskeho jarmoku
a vzalo na vedomie materiál Informácia
o platných VZN mesta.

V rámci bodu rôzne poslanci schválili
nasledovné materiály:

− Návrh na udelenie ocenenia Čestný
občan mesta Stará Turá – in memoriam
pri výročí 110 rokov od narodenia pre
JUDr. Dušana Úradníčka.

− Návrh na zriadenie pracovného tímu
na riešenie a zmierňovanie dopadov hos−
podárskej krízy na hospodársku činnosť
mesta,

− Návrh na spracovanie zmeny UPM
(územného plánu mesta Stará Turá) časť
„Priemyselnej zóny“ na „Zónu 17−tich prí−
zemných rodinných domov typu bunga−
lov“, ktoré budú umiestnené v k. ú. Širo−
ké a Hrubé Široké v Starej Turej za že−
leznicou, stavebninami a PVD,

− Návrh na uznesenie MsZ k žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na schvá−
lenie a realizáciu projektu „Revitalizácia
centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“,

− Vyhodnotenie úloh primátorky mes−
ta pre priznanie odmeny za rok 2008,

− Návrh úloh primátorke mesta pre pri−
znanie odmeny za rok 2009.

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie
Správu z kontroly plnenia úloh mesta Sta−
rá Turá pri zavedení eura. Záver zasad−
nutia patril už tradične návrhom a otáz−
kam poslancov.

Bc. Ľubica Klimáčková

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Spomienka na deň oslobodenia
Výročie oslobodenia nášho mesta – 8. apríl

1945 − si pripomenieme spomienkou na mest−
skom cintoríne pri hroboch rumunských voja−
kov v stredu 8. apríla 2009 o 15. 00 hod.      áš
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Pre všetkých občanov nášho mesta
JARNÉ UPRATOVANIE = KRAJŠIE MESTO

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom
čistení mesta v dňoch 14. apríla 2009 až 24. apríla 2009. Nená−
ročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúcha−
júceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V prípa−
de, že si zorganizujete brigádu v rámci vášho domu, venujte
pozornosť čistote trávnika, športoviska, chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení ako i odbornú
pomoc Vám poskytnú TECHNICKÉ SLUŽBY, tel. č. 032/776
3215, 032/776 3259. Vopred ďakujeme za pochopenie a preja−
vený vzťah k svojmu mestu.

ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU
Od utorka 14. apríla do piatku 24. apríla 2009 bude zber

veľkorozmerného odpadu. Občania, ktorí bývajú v rodinných
domoch budú veľkorozmerný odpad ukladať do veľkoplošných
kontajnerov. Občania, ktorí bývajú v činžiakoch, môžu veľko−
rozmerný odpad vykladať ku kontajnerovým státiam.

Veľkoplošný kontajner slúži na veľkorozmerný odpad (ná−
bytok, koberce,...), biologický odpad nedávajte do veľkoplošné−
ho kontajnera !!!

Rozpis stanovíšť veľkoplošných kontajnerov:
− Trávniky − pri bývalom obchode
− Súš − pri autobusovom otoči
− Topolecká − pri bývalom Kultúrnom dome
− Papraď − pri odbočke na Podlipovec
− Durcova dolina − pri zástavke
− Drgoňova dolina − pri Požiarnej zbrojnici
− Černochov vrch − na autobusovom otoči
− St. Turá – Sídlisko nad Chiranou
− St. Turá – Kujanovec − St. Turá – Drahy
− St. Turá – Chrásnatá − St. Turá – Dom Kultúry
V prípade nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/

776 32 15
JARNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY
Od 14. apríla do 24. apríla 2009 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 od−
pad sa nebude odvážať.

JARNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 18. apríla 2009
Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať

všetci občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých tele−
vízorov, autobatérií, chladničiek, zostatkov farieb, olejov, žiari−
viek, rôznych chemikálií a pod. Takýto odpad sa nesmie zmie−
šavať s domovým odpadom.

Podmienky tohto zberu:
− Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od obča−

nov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií.
Tieto si musia uzavrieť 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 TECHNIC−
KÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.

− Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín: rozpúšťadlá, kyseliny, žiarivky, chladničky, mraznič−
ky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, televízory, drevo obsa−
hujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov ...

− Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 18.4.2009
Stará Turá 9.00 − 13.00 parkovisko za Domom kultúry Javorina
Trávniky 9.30 − 9.50 pri obchode
Súš 10.00 − 10.20 pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 − 11.00 pri KD
Koštialova dol. 11.10 − 11.20 pri dome p.Černáka
Papraď 11.30 − 11.50 pri obchode
Durcova dolina 12.00 − 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 − 12.40 pri kontajneri
Černochov vrch 12.45 − 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte!
Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí mož−

no ešte nevedia o tejto možnosti!
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých od−

padov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu životného
prostredia.

NASLEDUJÚCI ZBER BUDE ZNOVU NA JESEŇ
A TERMÍN VČAS OZNÁMIME.

TSST

Spomienka v osade Hlavina
Po známom cetunskom

boji 27. februára 1945 pre−
sila nepriateľa zatlačila par−
tizánov do horského masí−
vu – najskôr do Záhradskej
a po krátkom oddychu sa
presunuli do našich osád
Hlavina a Nárcie. Odveta
nedala na seba dlho čakať,
priniesla tragédiu i obete v
týchto našich osadách. V
Hlavine položili svoje živo−
ty 62− ročný Martin Kostel−
ný, jeho 27− ročný syn Pa−
vel a 16− ročný Miško Med−
ňanský. O udalostiach
svedčí pamätník s týmito
tromi menami, ktorý bol od−
halený 5. septembra 1970
pri príležitosti 23. výročia
SNP. Každoročne je mies−
tom spomienok na udalos−
ti krátko pred príchodom
slobody, v tomto roku to
bolo 3. marca...  J. Mikláš

HAIKU

Sme ako pena,
čo zaiskrí pobrežiu
a splynie s vodou

NAŠE TRVALKY
Filip Červenka (17.4.1844 − 12.6.1900

Stará Turá), staroturiansky pedagóg a or−
ganista. Na Starú Turú nastúpil r. 1867.
Založil a viedol miestny rímskokatolícky
spevokol, založil detský divadelný krúžok,
ktorý vyvíjal činnosť takmer sto rokov a
organizoval detské divadelné predstave−
nia so spevmi a chórmi. Hudobné vzdela−
nie u neho získala i Mária Royová, skla−
dateľka. Od jeho narodenia uplynulo 165
rokov.

Helena Lukáčová (27.11.1919 Stará
Turá, Topolecká − 27.4.2004 Stará Turá),
pedagóg. Pôvodne pracovala u Micheru,
potom začala učiť, vyštudovala popri za−
mestnaní. Pôsobila na okolitých kopani−
čiarskych školách, na Odbor. učilišti i ako
zástupkyňa a ako riaditeľka na Základnej
škole na Komenského ulici, všetko v St.
Turej.  Bola nositeľkou titulu zaslúžilý uči−
teľ. Aktívne prispievala do Staroturianske−
ho spravodajcu. Tento mesiac je to 5 ro−
kov, čo zomrela.

Ján Malár (6.12.1908 Komárno −
17.4.1979 Košice), nevlastný bratranec
bratov Malárovcov, vojakov z povolania.
Otec Ján Malár, matka Mária, rod. Roháč−
ková (obaja Staroturani), učiteľ, vojak z

povolania. Študoval na Učiteľskom ústa−
ve v Prešove, neskôr vstúpil do armády.
Bojoval v SNP, po zajatí bol v koncen−
tračnom tábore. Po štúdiach po r. 1945
bol generál. R. 1951 bol prepustený z ar−
mády, neskôr rehabilitovaný.

Tento mesiac uplynie 30 rokov od jeho
úmrtia.

Ján Slezák (18.4.1896 Stará Turá −
14.4.1984 Sycamore, Ill., USA), plk. US −
armády, diplomat, brat Štefan Slezák.
Otec Šimon, matka Anna, rod. Trokano−
vá. R.1914 odišiel do USA, podnikal. V
r.1943 až 1946 riadil zbrojársku výrobu v
Chicagskom vojenskom dištrikte. Bol ná−
mestník ministra národnej obrany USA a
nositeľ vysokých štátnych a vojenských
vyznamenaní. Pochovaný je na Arlington−
skom národnom cintoríne, hrob č. 59509.
V rodisku na budove Mestského úradu má
pamätnú tabuľu odhalenú r.1996. Tento
mesiac uplynie 25 rokov od jeho úmrtia.

Fraňo Štefunko (4.8.1903 Vlčkovce −
6.4.1974 Martin), sochár, pedagóg. V
r.1922 − 24 sa učil rezbárstvu v Štátnej
škole pre spracovanie dreva (v rezbárskej
škole) v Starej Turej, potom študoval na
Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. V
Martine pôsobil ako slobodný umelec. Bol
pedagógom na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave. Robil portrétovú a po−
mníkovú tvorbu, plakety. Bol účastníkom
SNP, bol nositeľom vysokých štátnych vy−
znamenaní. Je to 35 rokov čo zomrel.

Spracoval Gusáv Rumánek

Staroturianske kalendárium − APRÍL

Smútočné oznámenie

Ing. Miroslav NERÁD, narodený 12. septem−
bra 1914, čestný občan Starej Turej, zaklada−
teľ výroby zdravotníckej techniky v Chirane Stará
Turá, organizátor výstavby verejno−prospešných
zariadení v Starej Turej, zomrel 28. marca 2009
vo veku nedožitých 95 rokov. Posledná rozlúč−
ka so zosnulým bude vo štvrtok 2. apríla 2009
o 15.00 hod. v Dome smútku v Starej Turej.
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LESY STAREJ TUREJ
Pre Starú Turú a jej obyvate¾ov boli od

nepamäti najväè�ím bohatstvom jej hory.
Na tieto hory sú staroturanskí obèania
právom py�ní, cítia k nim lásku, ba dáva-
jú sa s nimi aj do rodinného zväzku, èo
dokazuje i úryvok z ¾udovej piesne:

JAVORINKA  STRYNKÁ,
MIÈOVKA UJÈINKÁ,
KOTRÚSOVEC UJEC,
MIHÁLOVEC VDOVEC.
(Ján Drobný, Kronika mesta, Stará

Turá, 1925)

Na�e lesy sú preva�ne bukové a du-
bové, s prímesou iných listnatých drevín,
vo vy��ích polohách s prímesou smreka,
smrekovca a jedle.

Drevinové zlo�enie sa oproti pôvodné-
mu ve¾mi nezmenilo.

Súèasné zastúpenie drevín je: buk
61%, smrek 19%, dub 11%, smrekovec
4%, borovica 3%, ostatné dreviny  2%.

Lesy sa dostali do vlastníctva Starej
Turej v roku 1655 ich odkúpením od vte-
daj�ieho majite¾a Èachtického panstva,
Franti�ka Náda�dyho. Ïal�ia zmienka je
a� z roku 1897, keï sa poèas úradovania
Franti�ka Hlubockého vybudovala prvá
cesta do hôr.

V roku 1925 bola zaznamenaná rozlo-
ha lesov Starej Turej 3294 katastrálnych
jutár, èo predstavuje 1895,6 ha, èo sa s
rozdielom 20 ha zachovalo dodnes.

Na severe konèia na hranici s Èeskou
republikou, na západ siahajú a� za obec
Papraï a na východ za obec Sú�. Z juhu
sú ohranièené po¾nohospodárskou pô-
dou. Podlo�ie na�ich lesov je tvorené fly-
�ovým pásmom, ktoré vzniklo v druho-
horách (235-65 mil. rokov).

Celé územie patrí do povodia Váhu,
odkia¾ voda odteká do Èierneho mora.

Priemerné roèné  zalesòovanie je 7,5
� 9 ha, z èoho 70 % plochy (5 � 6,5 ha) je
prirodzená obnova ako výsledok prírode
blízkeho spôsobu hospodárenia.

OCHRANA PRÍRODY
V novodobej histórii bola zriadená  vy-

hlá�kou bývalého MK SSR è. 111/1979
Zb. zo dòa 12. júla CHKO BIELE KARPA-
TY, do ktorej patria v�etky na�e lesy.

V rámci CHKO Biele Karpaty bola v r.
1988 vyhlásená Prírodná pamiatka Boro-
tová � na ochranu pramennej slatiny s
cennou faunou a flórou. CHPP Borotová
sa nachádza v pramennej èasti Topolec-
kého potoka na jej ju�ných svahoch. Z
ohrozených druhov sa tu vyskytuje vsta-
vaèovec májový, vàba rozmarínolistá, pá-
perník úzkolistý, kru�tík moèiarny, vale-
riána dvojdomá, �kripina lesná a mnohé
iné....

�IVOÈÍ�STVO
V lesoch Starej Turej �ijú �elmy ako:

jazvec lesný, maèka divá, lí�ka hrdzavá a
v minulosti sa tu vyskytovali i vlk dravý,
medveï hnedý a rys ostrovid.

Z men�ích dravcov u nás mo�no vi-
die� kunu lesnú, tchora tmavého, lasicu
mäso�ravú, hojne sú u nás zastúpené :
je� bledý, krt podzemný a piskor lesný.

Be�ne je mo�né zbada� srnca lesného,
muflóna obyèajného, zajaca po¾ného, ve-
vericu stromovú, plcha sivého, jeleòa les-
ného... A nesmieme zabudnú� na netopie-
re, ktoré sa v poslednej dobe s�ahujú aj
do domovov ¾udí.

Z vtáctva sa u nás vyskytujú:
Kukuèka obyèajná, �lna zelená, ïate¾

ve¾ký, sýkorka ve¾ká, �korec obyèajný,
èervienka obyèajná, pinka obyèajná, jas-
trab lesný, my�iak lesný, sova obyèajná,
ïate¾ malý a drozd èierny.

Vo vodných tokoch nájdeme: pstruhy,
z oboj�ivelníkov salamandry, mloka bod-
kovaného, zo �iab ropuchu bradaviènatú,
skokany, rosnièku zelenú, z plazov ja�te-
ricu múrovú, zelenú, slepúchy a rôzne
druhy u�oviek.

Vo ve¾kom poète sú tu zastúpené i
chrobáky a to: bystru�ky,  svetlu�ka svä-
tojánska, roháè obyèajný, svi�ník hôrny,
chrúst obyèajný, rôzne druhy fúzaèov a
poèetnú skupinu tvoria i motýle: jasoò
chochlaèkový, okánik bukový a v nepo-
slednom rade k nenápadným, ale pre eko-
systém významným druhom patria mrav-
ce, ktorých sa v Bielych Karpatoch vysky-
tuje a� 70 druhov...

RASTLINSTVO
V na�ich horách rastie ve¾ké mno�stvo

bylín, z ktorých sú najèastej�ie:
zubaèka cibu¾konosná, lipkavec marin-

kový, breètan popínavý, netýkavka nedo-
tklivá, z papradín  papradka samièia, pap-
raï samèia, podhorské druhy: kokorík
praslenovitý, kyslièka obyèajná, z trávo-
vitých  chlpaòa hájna, ostrica chlpatá, lip-
nica hájna. Zo vzácnych druhov mô�eme
u nás nájs� vstavaèe � napr. vstavaèovec
májový, kru�tík �irokolistý, modru�ka po-
�vatá

Lesotur s.r.o
Obchodná spoloènos� Lesotur s.r.o.

vznikla 1. januára 2007 so 100% majet-
kovou úèas�ou mesta Stará Turá. Lesníc-
ky personál realizuje obhospodarovanie
lesov pod¾a lesných hospodárskych plá-
nov na  výmere 1870,61 ha.

Zabezpeèuje hlavne:
- pestovné a �a�bové práce v lese
- výrobu palivového dreva
- obchod s drevom
- úètovnícke a administratívne práce
- slu�by v záhradníctve a sadovníctve
- verejnoprospe�né aktivity ( budova-

nie a prevádzka náuèných chodníkov, tu-
ristických odpoèívadiel...)

Ing. Hluchá Monika, Lesotur s.r.o.

Apríl - mesiac lesovDôle�ité upozornenie!
Správa cintorínov vás dôrazne žiada, aby ste pre miesta

posledného odpočinku svojich pozostalých na našich mestských
cintorínoch uzatvorili zmluvy o prenájme týchto hrobových miest
a tým si splnili zákonnú povinnosť. Táto povinnosť sa týka aj
tých občanov, ktorí majú hrobové miesta zaplatené− doklad o
zaplatení nenahrádza zmluvu o prenájme. Platba sa uskutoč−
ňuje na obdobie piatich rokov, termín je potrebné sledovať a
každých päť rokov platbu obnoviť!

Zmluvy sa uzatvárajú v stredu a vo štvrtok od 8.00 do 16.00
v Dome smútku Stará Turá (tel.: 776 3824).

Technické služby, Stará Turá

Upozornenie na znenie zákona
Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom ako

príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z.
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”)
štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upo−
zorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 pís−
meno b) zákona, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správ−
com poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a
šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) zákona sa priestupku na úse−
ku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil
svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozem−
ku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľno−
hospodárskeho pozemku.

Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môže ob−
vodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do výšky 663 euro.

Podľa § 26 ods. 1 písmeno b) zákona sa právnická osoba
alebo fyzická osoba − podnikateľ dopustí správneho deliktu, ak
spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy.

V súlade s § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzic−
kej osobe − podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodár−
skej pôdy pokutu od 165 euro do 33 193 euro za každý hektár
poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho
deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Ďalej upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, ná−
jomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonávať agrotech−
nické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatív−
nych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu
pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3
ods. 1 písmeno a) zákona.

Ing. Vladimír Knapec
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Novom Meste n/V

Nájde sa dobrý majiteľ?
Bolí ma, keď vidím strateného psa.
Pozerám jeho očami. Som v jeho hlave.
Cítim narastujúcu paniku.

(Marion C. Garrettyová)
... a tak som sa ocitol v koterci pri MsÚ, kde som si zvykol a

bolo mi dobre. Pretože som úplne čierny, dali mi meno Cigoš.
Hovoria, že som múdry, veľmi dobrý, pokojný a inteligentný

pes. Moja cesta však te−
raz povedie do útulku „NÁ−
DEJ“ v Novom Meste nad
Váhom a preto hľadám
dobrého majiteľa.

Ktokoľvek si môže
myslieť, že si nikto, Tvoj
pes vie, že si stredobo−
dom vesmíru.

Kontakt:
032/ 746 1611
Je toho toľko, čo sa

môžeme naučiť od psov.
Lojalite a láske. A abso−
lútnej nesebeckosti.     r.r.
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Februárové snehy pošli. Ostala
po nich spomienka a fotografia, ako
mizli. Nie všade rovnako. Vysoká
vrstva snehu sa zhodou okolností
dobre topila na miestach, pod ktorý−
mi sa v lete minulého roku uložilo
nové teplovodné potrubie. To je po−
dozrivé. Nové veci by mali byť doko−
nalejšie, ako staré a mali by slúžiť
lepšie. Lenže kto sa pozorne pozrel
na tie – nie čiary – ale plochy rozto−
peného snehu, má nepríjemný po−
cit, že tam uniká teplo. Urobilo sa
veľké množstvo práce. Napriek sta−
rostlivému projektu padla za obeť i
časť krovín a stromov, ku ktorým mali
viacerí obyvatelia srdečný vzťah. Vy−
hĺbili sa hlboké ryhy, vložilo sa – a
podľa všetkého, malo byť lepšie –
nové teplovodné potrubie. Čím to je,
že tak dobre vyhrieva zeminu nad
ním? Má to tak byť, alebo je nikde
chyba? Ak to má tak byť, nie je to
dobré. Ak je niekde
chyba, dá sa objek−
tivizovať. Výpočet
rozdielu vyrobeného
tepla na výstupe z
výmenníčky a súč−
tom odoberaných
množstiev na pätách
pripojených domov
sa získa nejaká hod−

nota. Je samozrejme zaťažená  ťaž−
ko odstrániteľnou chybou. Ale mož−
no že Sensus a. s. resp. hociktorý
jeho manažér by ju dokázal minima−
lizovať. Táto hodnota by sa mala pri−
bližne stretnúť s vypočítanou hodno−
tou na základe merania teploty v
nadloží potrubných trás, čo zasa
nerobí problém, ani technický, ani te−
oretický, ktorémukoľvek skúsenému
pracovníkovi v teplotechnike. Takto
je možné získať informáciu o veľkosti
finančného obnosu, ktorým platíme
za ohrev zeminy medzi obytnými do−
mami. Prečo píšeme, že platíme, keď
v skutočnosti platíme iba za odobe−
rané teplo, ktoré meriame na päte
domu? Pretože straty v doprave tepla
k päte domu sa musia zahrnúť do
jeho ceny. No dobre. Zistíme to. A
čo teraz?

Miroslav Dúbravčík,
Ing. Karol Vondra

Čo teraz, je jar

Spomienky inšpirované vedu−
tou mesta Stará Turá a venova−
né jej autorke Elene Rumánko−
vej (2003).

Matičné súvislosti kaplnky s kal−
váriou na katolíckom cintoríne som
si ako dieťa neuvedomoval. Moje
prvé návštevy, stále zostávajúce vo
vedomí, súviseli so smutnou učas−
ťou na pohrebe ujčeka Chudíka, spo−
lužiačky Elenky Kollárovej i dcéry
našej triednej učiteľky Elenky Palčá−
kovej a staršieho kamaráta Ferka
Ukropca. Zvláštnosťou tohoto mies−
ta boli pre mňa hroby rumunských
vojakov, ktorí padli v podjavorinskom
kraji pri oslobodzovaní Českosloven−
ska. Neskoršie mi historické súvis−
losti rokov meruôsmych medzi rodis−
kom Starou Turou a pôsobiskom
Brezovou pod Bradlom vždy pripo−
menul pamätník nešťastného obec−
ného pokladníka Potfaya. O podob−
nom osude oboch obcí, hoci z roz−
dielnych príčin, svedčí aj zachovaná
dobová pieseň „Vyhorela Stará Turá,
Brezová“. Husitskú vežu na bývalom
evanjelickom, dnes už mestskom cin−
toríne, vidieť spolu s mohutnou lipou
zďaleka. Názov veže s husitmi nemá
žiadnu dobovú suvislosť (postavená
1624), jej historický odkaz je skôr
symbolický. Svedčí o tom, že naši
evanjelickí predkovia sa s hrdosťou
hlásili nielen k Martinovi Lutherovi,
ale aj k Janovi Husovi. Väčšina z nich
odpočíva práve v okolí veže, moji
najbližší rovno pod spomenutou li−
pou. Prastarí rodičia Andrej Uhlík
(1845−1915) a Anna, rodená Vavro−
vičová (1850−1892) priamo pri širo−
kom kmeni, o niečo ďalej sú vedľa
seba zrovnané rovy starých rodičov
Petra Uhlíka (1880−1931) a Márie,
rodenej Pleškovej (1882−1952), mo−
jich rodičov Jozefa Uhlíka (1909−
1965) a Anny, rodenej Zruttovej
(1919−1983), strýka Petra Uhlíka
(1906−1954) a tety Alžbety, rodenej
Machajdíkovej (1913−2003). Vôkol
vzácne hrobové spoločenstvo dopl−
ňujú ruský legionár Jozef Roháček,
sestry Royové s rodičmi, diakonisy
spolku Vieroslava, nacistami zavraž−
dení učitelia Stanislav Hlubocký a
Ondrej Chorvát, pani učiteľka Anna
Slezáčková, rodina Valentová so sy−
nom−učiteľom Alexandrom a ďalší.

Stavba bývalého Domova Bielych
hláv zostáva jediným kamenným
svedkom doby, kedy si od úprimných
kresťanov vyslúžila Stará Turá epite−
ton slovenského Betlehema. Zaslú−
žili sa o to Kristu oddané Kristína a
Mária Royové, ich duchovné sestry
diakonisy a veriaci Modrého kríža. Do
tohoto spoločenstva ma na sklonku
vojny priviedla babička Mária Uhlíko−
vá, sčítaná a veľmi rozhľadená žena.
Vtedy už v náročnom diele royovskom
pokračovala Marie Rafajová, ktorá
nás deti pozývala do Chalúpky me−

dzi siroty, aby pri „vyššom počte“ prí−
tomných, bezpečnejšie kryla židovské
deti pred nacistami. V nedeľnej be−
siedke nás viedla pani učiteľka Anna
Krúpová a najviac som sa tešil na
nácviky vianočných programov. Veľ−
mi som obdivoval spevokol, ktorý vie−
dol riaditeľ meštianskej školy Ján
Machajdík. Aj v prítomnosti, keď vi−
dím v evanjelickom zbore spievať
popri bratovi Milanovi aj Jurka Mika−
sa, práve cez neho sa mi vybavia
spomienky na koncerty v Modrom
kríži. Aj priateľstvo s pánom Micha−
lom Slavkom, ktorý spravuje Pamät−
nú izbu sestier Royových a pravidel−
ne ho navštevujem, začal som ako
chlapec v tomto spolku... Neobyčaj−
ným metódam liečenia sestry Alwiny
Hesse naša mamička verila a vždy
dala na jej rady, napríklad pri otužo−
vaní tela a predchádzaní chrípky. Naj−
prv sme ju navštevovali v „jej“ nemoc−
nici, potom už robila preventívne kon−
troly u nás. Veľmi som si obľúbil ses−
tru Máriu Kýškovú, ktorú sme pre
vyšší vek nazývali tetičkou. Ako se−
demdesiatročná dokázala s nami
absolvovať celodenné výlety po oko−
lí. V pamäti mám pochod do Hlaviny
a Nárcia, kde nám priblížila tragický
vojnový osud rodín Kostelnej, Med−
ňanskej i deviatich partizánov. Zabud−
núť nesmiem ani na tetu Borku (Bar−
boru Pleskovú), ktorá žije dodnes.

Na záver tejto časti ešte spomien−
ka na môjho dedíčka Petra Uhlíka,
ktorého som síce nezažil, ale viem,
že bol zručný stolár. V prvej sveto−
vej vojne bojoval v Slovinsku a Ta−
liansku, domov sa vrátil s guľkou v
ruke a nechal si ju pod kožou ako
suvenír. V monarchii ho uhorské úra−
dy označili za pansláva, lebo sa kon−
zekventne hlásil za Slováka (dočítal
som sa to v známej Slávikovej knihe
o slovenských národovcoch). Vzác−
nosťou môjho archívu je zošit, do kto−
rého si ceruzou zapisoval objednáv−
ky, kreslil náčrty a miery prác z dre−
va, dlhy zákazníkov. Aj v pondelok
13. júla 1931, kedy prišiel do bytu
Kristíny Royovej v Útulni odmerať
priestor pre novú poličku na knihy,
uviedol miery do zápisníka. Po ná−
vrate domov sa naobedoval a vzá−
pätí nečakane zomrel ako 51−ročný.
Nedožil sa tak ani Domova bielych
hláv, ten otvorili až v roku 1933. Ba−
bička do rodinnej biblie vydanej Tra−
nosciom v roku 1899 (predplatil ju
jej svokor a môj pradedo Andrej
Uhlík), ktorú dodnes starostlivo opat−
rujem, napísala: „Môj nezapomenu−
teľný, milovaný dobrý muž a starost−
livý tato nám zomrel veľmi rýchlo na
porážku srdca o pol jednej na obed.
Prajem mu z celého srdca večný
odpočinok u Pána... Po tom strasti−
plnom živote, nech mu Boh nahradí
večnou slávou všetko, čo tu postrá−
dal. Deti moje, nezabudnite nikdy na

svojho milovaného, dobrého otca,
ktorý sa o vás staral, čestne vás vy−
chovával. Hlaďte kráčať v jeho šľa−
pajách, zachovajte mu čestnú pa−
miatku. Vaša matka“.

Miesto, kde sa stará hradská točí
a stúpa na Paprad, nazývali sme vždy
Na pivnici. Neviem prečo sa teraz sta−
rý podpivničený dom ako kultúrna
pamiatka označuje Dom pod pivnicou
(?), budem musieť si to dať vysvetliť.
V detstve som sa okolo neho denne
pohyboval, lebo bol v priestore na−
šich chlapčenských hier a dobrodruž−
stiev. Ten siahal od Čvirikech uličky,
Zemanovho mlyna, cez Priekopu po
Michaličkov mlyn a ďalej chodníkom
okolo náhonu, až k starému futbalo−
vému ihrisku pri letnom kúpalisku.
Drahy nám v zime slúžili na sánko−
vanie a lyžovačku. Poznačení druhou
svetovou vojnou sme sa najradšej
hrávali na vojakov. Problém bol len v
tom, že každý chcel byť „Rusom“, ale−
bo „partizánom“, „Nemcom“ nikto. Z
kamarátov spomeniem Dušana Pra−
chára, Jána Hnilicu, Miloša Rataja,
Vlada Roháčka, Bohuša Hlubockého,
dvojičky Mira a Braňa Gálikovcov, Vila
Homolaya, Vlada Hudcovica, Tóna
Zábušku, Tóna Kollára, Miša Soviša,
Vlada Koštiala, Ondreja Veselovské−
ho, ale boli aj ďalší, no spomínaní so
súrodencami patrili do nášho teritó−
ria. Neskôr sa niektorí z nás upísali
futbalu v benjaminke pána Martina
Hučku. To však je už iná kapitola.

Bývalý Obecný dom (1772 – 1946,
predtým vojenská nemocnica a ka−
sáreň) stojí doteraz ako pamiatkový
objekt na Hurbanovej ulici. Koncom
19. a začiatkom 20. storočia v ňom
ako „kassír“ úradoval môj pradedo
Andrej Uhlík. Kvôli tejto práci sa bra−
tovi vzdal podielu na rodičovskom
dedičstve, na čo potom v starobe
doplatil. Prišiel o miesto v rodnom
dome a cez prvú svetovú vojnu ho
doopatrovala nevesta, moja babička
Mária Uhlíková, bývajúca vtedy s deť−
mi v podnájme u Popelkov smerom k
Chalúpke (dedíčko bol na vojne). Ako
„modrokrížanka“ takéto aktivity posky−
tovala aj iným, hoci už po svadbe
úplne ohluchla pre nevyliečený zápal
stredného ucha. Keď vypukla nebez−
pečná chrípka „španielka“, na ktorú
zomrelo veľa ľudí, chodila po domoch
a pomáhala chorým. Aj ju vystríhali
pred nebezpečím, aby myslela na
svoje deti doma, ona však reagovala
odpoveďou, že Boh je mocný a on ju
aj s deťmi ochráni. Prežili a vrátil sa
im aj otec z vojny... Na Obecný dom
si pamätám ešte z čias jeho pôvod−
ného účelu. Vedľa sme navštevovali
blízku rodinu Lányiovú a v dnešnej
Pamätnej izbe sestier Royových na
evanjelickej fare žil učiteľ, môj strýko
Peter Uhlík s rodinou. Okolo objektu,
ktorý za socializmu poslúžil priestor−
mi závodu Angora, dodnes vedie ces−
ta na katolícky cintorín.

Gustáv Rumánek

1. Pokračovanie

Peter Uhlík
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Mimoriadne úspechy našich žiakov
v geografickej olympiáde

Vyučovanie geografie (zemepisu) na základnej škole ne−
musí byť len nudným počúvaním učiteľa, ale spestrenie hodín
používaním internetu, výukových CD alebo počítačových pre−
zentácii podnieti v žiakoch v súčasnosti oveľa väčší záujem o
predmet. Ak k tomu pridáte na motiváciu aj rôzne hry pri práci s
mapou, výsledok môže byť o to lepší.

Možno aj tieto aktivity viedli k tomu, že sa v našej základnej
škole vytvorila malá skupina detí, ktoré svoje vynikajúce vedo−
mosti a zručnosti potvrdzujú opakovane na okresných i kraj−
ských kolách geografickej olympiády. V tomto školskom roku
získali nasledovní žiaci takéto umiestnenie v okrese: Milan Ušiak
5.C – 2. miesto, Simona Holotová 6.C – 1. miesto, Lukáš Kaštíl
7.A – 1. miesto, Jaromír Mikulec 7.C– 2. miesto, Juraj Pavlech
7.C– 3. miesto, Martin Zemko 8.C– 3. miesto, Michaela Dem−
ková 9.E– 1. miesto.

Výborné výsledky potvrdili mnohí z nich aj na krajskom kole
dňa 10.3.2009 v Novom Meste nad Váhom pri účasti 108 žia−
kov celého kraja, kde získali nasledovné umiestnenie:

Lukáš Kaštíl 7.A – 2. miesto, Simona Holotová 6.C – 9.
miesto, Juraj Pavlech 7.C – 10. miesto, Michaela Demková 9.E
– 5. miesto.

Všetkým chcem touto cestou zablahoželať a Lukášovi Kaští−
lovi chcem zaželať veľa úspechov i pri riešení testov celoslo−
venského kola, do ktorého postúpil.      Mgr. Miriam Holotová

V novom roku privítali pani učiteľky
deti v MŠ na Hurbanovej ulici 153 vese−
lým divadielkom so zimnou tematikou.
Pripravili estetické prostredie, kostýmy a
maňušky a svojím hereckým nasadením
sa snažili spestriť pobyt detí v MŠ a na−
vodiť radostnú atmosféru zimy. Pozvali
sme aj kamarátov z MŠ pri cukrárni. Cez
rozprávkové príbehy pani učiteľky viedli
deti k tomu, aby pochopili, akí majú byť
navzájom kamaráti.

Nezaháľali ani deti z MŠ pri cukrárni
a využili krásne zimné počasie, aby sa
spoločne s rodičmi pobavili a strávili prí−
jemné popoludnie. Akcia „snehové krá−
ľovstvo“ zanechala v areáli MŠ zaujíma−
vé výtvory so snehu.

S plným nasadením sa pustili do prá−
ce najmä predškoláci, ktorí sa pripravo−
vali na zápis do základnej školy. Pani uči−
teľky spolu s deťmi pozvali do MŠ rodi−
čov na otvorené hodiny, aby im ukázali,
ako sa hravou formou učia a čo všetko
už dokážu. Na otvorené hodiny sme po−
zvali aj pani učiteľky zo základnej školy,
aby sa prišli pozrieť na budúcich prvá−
kov.

Odmenou pre deti bolo
pozvanie do základnej ško−
ly na Komenského ulici na
divadlo „O zlatej rybke“ a
zaujímavý program. Školá−
ci pripravili pre naše deti
krásne darčeky−rybky a
cukríky. Ďakujeme pani uči−
teľkám zo základnej školy,
že týmto spôsobom ukáza−
li našim predškolákom, že
v základnej škole ich neča−
ká len čítanie a písanie, ale
aj tanec, spev, divadlo a iné
zaujímavé veci.

V MŠ sa ale pripravova−
la ďalšia veľká akcia − karneval. Pani uči−
teľky a deti v MŠ Hurbanova 142 si uro−
bili karneval v dopoludňajších hodinách
v interiéri. Karneval sa niesol v duchu ľu−
dových tradícií− pani učiteľky oblečené v
krojoch sa snažili zábavným spôsobom
priblížiť deťom fašiangové tradície. MŠ na
Hurbanovej 153 organizovala karneval v
spolupráci s rodičmi. Vzhľadom na veľký
počet detí sme v spolupráci so Združe−
nou strednou priemyselnou školou vyu−
žili priestory v jedálni na učilišti. Karne−
val sa niesol v rozprávkovom duchu, deti
hádali, aké rozprávkové bytosti zavítali
na karneval. Pani učiteľky pripravili pek−
nú výzdobu, kostýmy a súťaže pre deti.

Za pomoc ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí sponzorsky podporili karneval a ktorí
nám pomohli pri jeho organizácii, Rodi−
čovskému združeniu, ktoré zabezpečilo
odmeny pre deti. Takisto ďakujeme ria−
diteľovi Združenej školy a riaditeľovi Zá−
kladnej umeleckej školy, ktorý nám po−
mohol zabezpečiť hudbu.

Skutočné zimné počasie inšpirovalo
pani učiteľky v MŠ Hurbanova 142 k spra−
covaniu obľúbenej rozprávky „Rukavič−

ka“. Pripravili pre deti z obi−
dvoch MŠ divadielko s krás−
nymi kulisami, kostýmami,
maňuškami a hudbou.

Myslím si, že je veľkým
prínosom, keď pani učiteľ−
ky obohacujú pobyt detí v
MŠ takýmito zaujímavými a
podnetnými aktivitami, čím
rozširujú ich poznatky a pô−
sobia na ich pozitívny emo−
cionálny rozvoj. Srdečne
ďakujem celému kolektívu,
že túto prácu vykonávajú z
láskou a veľkým srdcom.

V januári mali rodičia
budúcich škôlkárov formou dňa otvore−
ných dverí možnosť navštíviť s deťmi
priestory MŠ. Využilo to, bohužiaľ, málo
rodičov. Momentálne však prebieha zá−
pis do MŠ a rodičia a deti majú príležitosť
oboznámiť sa s MŠ i v priebehu zápisu.
Budúci škôlkári dychtivo očakávajú, že sa
budú môcť pozrieť na deti a hlavne hrač−
ky v materskej škole. Dúfame, že ich rodi−
čia motivujú na pobyt v škôlke pozitívne,
a tak sa deti budú v septembri tešiť do
MŠ. Ich adaptácia bude o to jednoduch−
šia pre rodičov, pani učiteľky a najmä pre
deti a vyhneme sa zbytočným slzám.

V závere by som chcela poďakovať
všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spô−

sobom pomáhajú materskej škole, tried−
nym učiteľkám, či už sponzorsky, alebo
zabezpečovaním výtvarného materiálu a
iné. Zvlášť by som chcela poďakovať
všetkým rodičom, najmä oteckom, ktorí
pomohli pri úprave tried− pri výmene ná−
bytku. Zároveň by som chcela poprosiť
všetkých rodičov a priaznivcov MŠ, aby
prispeli formou darovania 2% z daní pre
deti a tak skvalitnili vybavenie MŠ či už v
interiéri, alebo v exteriéri MŠ.

Bližšie informácie o aktivitách, tlači−
vách a fotogalériu si môžete pozrieť na
našej internetovej stránke

www.msstaratura.sk.
Riaditeľka MŠ Elena Sládková

Zo života našich najmenších...

MLADÍ EURÓPANIA ZO SOŠ STARÁ TURÁ
VO VEDOMOSTNÝCH SÚŤAŽIACH

3. februára 2009 sa konalo v priestoroch Gymnázia J. Je−
senského v Bánovciach nad Bebravou krajské kolo súťaže Olym−
piády ľudských práv. Súťaž organizuje Krajské centrum voľné−
ho času v Trenčíne. SOŠ Stará Turá sa zapája do tejto olympi−
ády od samého začiatku, v tomto roku to bol už XI. ročník.

Zúčastnilo sa 24 škôl Trenčianskeho kraja a náš žiak Michal
Chvojka preukázal veľmi dobré vedomosti o ľudských a občian−
skych právach v písomnej aj ústnej časti. V silnej konkurencii
odborných škôl a gymnázií sa mu nepodarilo postúpiť do celo−
slovenského kola, ale utvrdili sme sa v presvedčení, že aj v
odborných školách sa touto problematikou žiaci zaoberajú.

V tomto školskom roku sa chceme zapojiť aj do 4. ročníka
vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, ktorú organizuje TSK,
odbor regionálneho rozvoja – získal mandát Európskej komisie
ako hostiteľská štruktúra pre regionálne informačné centrum
Európskej únie v rámci informačnej siete Europe DIRECT IN−
FORMATION NETWORK na obdobie 2009 – 2012.

Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o EU na Slo−
vensku medzi študentami stredných škôl. Veríme, že naše 3−
členné družstvo do súťaže vyberú a bude to náš malý príspe−
vok k 5. výročiu členstva Slovenska v EU a k voľbám do Európ−
skeho parlamentu.

Úspešní sme boli aj v olympiáde v nemeckom jazyku, kde
Roman Šurin z 3. A triedy postúpil do okresného kola, ktoré
bolo v januári 2009 na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom
Meste n. Váhom. Vo svojej kategórii – 2 D zvíťazil, a postúpil do
krajského kola. 12. 2. 2009 na Gymnáziu v Prievidzi zápolili
najlepší z kraja. Náš žiak sa umiestnil na 3. mieste. Výborne
obstál vo všetkých jazykových kompetenciách – porozumenie
čítaného a počutého, gramatika, slovná zásoba a rozprávanie
na voľnú tému a podľa obrazovej predlohy.

Aj takéto aktivity pomáhajú našim študentom rozširovať ob−
zor svojho poznávania.                                       SOŠ Stará Turá
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− V piatok 27. 2. sme sa trošku podieľa−
li na kultúrnom programe pre deti ZŠ, kto−
ré zorganizovala ZUŠ v Dome kultúry Ja−
vorina. Dievčence zo skupiny ASHRAT v
ňom vystúpili so svojou orientálnou chore−
ografiou so sviečkami.

− V ten istý deň 27. 2. sme pomohli zor−
ganizovať pre deti ZŠ a MŠ v Lubine det−
ský karneval.

− Na predprázdninový piatok 27. 2. sme
pre deti pripravili i zábavné podujatie Z roz−
právky do rozprávky, kde si deti nielen za−
súťažili a preverili si svoje znalosti z roz−
právok, ale mohli si pozrieť i rozprávku
SHREK 3.

− Počas jarných prázdnin sme pre deti
zorganizovali už tradičné Majstrovstvá detí
ZŠ. A toto sú mená a umiestnenia nových
majstrov:

Majstrovstvá detí ZŠ 2009 v šípkach
Majster detí ZŠ 2009: Pavol Rubanin−

ský 9.B, 1. vicemajster detí ZŠ 2009: Sa−
muel Chudý 5.C, 2. vicemajster detí ZŠ
2009: Martin Guriš 9.A

Majstrovstvá detí ZŠ 2009 v kolkoch
Majster detí ZŠ 2009: Vladka Vávrová

3.C (najväčšie prekvapenie majstrovstiev!)
1. vicemajster detí ZŠ 2009: Pavol Ru−

baninský 9.B
2. vicemajster detí ZŠ 2009: Peter Ja−

novic 7.A

Majstrovstvá detí ZŠ 2009 v scrabble
Majster detí ZŠ 2009: Denisa Nováko−

vá 7.B, 1. vicemajster detí ZŠ 2009: Martin
Guriš 9.A, 2. vicemajster detí ZŠ 2009: Len−
ka Kolárová 8.A

Majstrovstvá detí ZŠ 2009
v skladaní puzzle

Majster detí ZŠ 2009: Michal Stančík
7.A, 1. vicemajster detí ZŠ 2009: Adam
Miko 4.B, 2. vicemajster detí ZŠ 2009: Len−
ka Kolárová 8.A

Majstrovstvá detí ZŠ 2009
v „Člověče, nezlob se“

Majster detí ZŠ 2009: Michal Stančík
7.A, 1. vicemajster detí ZŠ 2009: Daniela
Hrinová 5.C, 2. vicemajster detí ZŠ 2009:
Dobruška Pribišová 1.A

Spolu sa majstrovstiev zúčastnilo
takmer 100 detí.

− V stredu 12. 3. 2009 sme vyhodnotili i
II. kolo súťaže Hľadači centov. Prví traja,
ktorým sa podarilo najrýchlejšie zozbierať
jednocentovky z 10 európskych krajín boli
odmenení peknými cenami. Boli to: Mirko
Novák − ZŠ 5. B (1. miesto), Miloš Radena
− ZŠ 7.A (2. miesto), Michal Vdoviak − SOŠ
2.M (3 miesto)

− Na svoje si v piatok 13.3. prišli i „počí−
tačoví maniaci“, ktorí sa v CVČ zúčastnili
počítačových pretekov Street Racing Sin−
dicate. Deti si tu na špeciálnom trenažéri a
na maxi obrazovke vyskúšali svoju šikov−
nosť, postreh ale i opatrnosť pri riadení rých−
lych strojov. Najšikovnejšími vodičmi sa stali
a na prvých troch miestach sa umiestnili:
Pavol Rubaninský 9.B, Rasťo Klimáček 8.A,

Milan Ušiak 5.C
− Počas mesiacov február a marec pre−

behlo v CVČ i niekoľko výukových progra−
mov pre žiakov ZŠ. Programy boli zame−
rané nielen na rozšírenie výučby prírodo−
vedy (napr. Zo života plazov) ale i etiky
(napr. Fajčenie škodí zdraviu).

Na čo sa môžete tešiť v apríli?
· V piatok 3.4.2009 pozýva CVČ všetky

deti, ktoré sa chcú sami pričiniť o peknú
veľkonočnú výzdobu svojej izbičky či veľ−
konočného stola, na akciu VÝROBA VEĽ−
KONOČNÝCH DEKORÁCIÍ. Treba si pri−
niesť 2−3 výdušky a prezuvky. Ostatný
materiál dostanú deti v CVČ.

· CVČ Stará Turá organizuje pri príleži−
tosti Svetového dňa zdravia 7.4.2009 pa−
letu aktivít, v ktorej ponúka malým i veľkým
možnosť urobiť niečo pre svoje fyzické či
duševné zdravie.

8.30 − POHYB V KAŽDOM VEKU (ran−
né cvičenie pre seniorov)

9.00 − KRÁLOVSTVO ŠPINAVÝCH
RÚK (vychádzka pre predškolákov plná hier
a súťaží zameraná na hygienu a zdravie)

10.00 − ZÚBKY, ZUBY, ZUBISKÁ (be−
seda v rámci BABYCLUBU pre mamičky s
deťmi o ústnej hygiene v predškolskom
veku)

12.00 − KLUB CÉVEČKO
13.00 − KOMUNIKÁCIA JE HRA (rela−

xačné techniky s využitím dramaterapie pre
všetkých, ktorí považujú kontakt s ľuďmi a
komunikáciu za svoje slabé miesto)

14.00 − VIETE, ČO JE ADRENALÍN?
(netradičné pohybové aktivity pre deti)

15.00 − ŽABKY (záujmový krúžok pre
predškolákov)

15.30 − ASHRAT (nácvik tanečnej sku−
piny)

18.00 − AEROBICMIX (záujmový krú−
žok)

· Počas veľkonočných prázdnin 9. 4.
pozývame do CVČ deti na 2 už tradičné
turnaje:

− turnaj v šípkach O veľkonočného za−
jaca − zač. o 10.00 hod

− turnaj v stolnom futbale O veľkonočné
vajíčko − zač. o 12.00 hod

Podmienkou prezuvky.

· CVČ Stará Turá vyhlasuje súťaž ku
Dňu Zeme pod názvom:

A TAKTO SI TU ŽIJEME.
Súťaž spočíva v tvorbe počítačovej pre−

zentácie o životnom prostredí v Starej Tu−
rej (v programe POWERPOINT).

Je určená pre deti a mládež do 18 ro−
kov − pre jednotlivcov alebo max. dvojčlen−
né týmy.

Dĺžka prezentácie: 2 − 10 minút.
Súťažné kategórie:
I. kategória − deti a mládež ZŠ
II. kategória − stredoškoláci
Priebeh súťaže:
Súťažiaci odovzdajú svoje práce na

nosiči (najlepšie CD, DVD) do 18. 4. 2009
do 15.00 hod v CVČ. V utorok 22. 4. 2009
o 15.00 hod prebehne samotná prezentá−
cia prác a vyhodnotenie. Odmenení budú
traja najúspešnejší tvorcovia.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z centra voľného času

Čo sme zažili v mesiacoch február – marec 2009
5. ročník spoločenského večera

na SOŠ v Starej Turej
Pre každú školu je výhrou, ak má vysokokvalifikovaných

odborníkov a kvalitné technické vybavenie, aby čo najlepšie
pripravila svojich študentov do života.

SOŠ v Starej Turej takýchto pedagógov rozhodne má a
bodku za tým dáva vedenie školy na čele s p. riaditeľom Ing. M.
Duroškom.

O programe školy a aktivitách si môžete prečítať na
www.sosst.sk.

28. februára 2009 pred 19. hodinou vysvietená a sviatočne
vyzdobená sála očakávala prvých návštevníkov.

Presnoť je výsadou kráľov a to potvrdil aj náš pozvaný hosť
Ing.Vojtech Tĺčik. Phd. s manželkou. Postupne sa sála zapĺňa−
la ďalšími krásne odetými a usmiatymi dámami po boku svojich
partnerov. Potešilo nás, že pozvanie prijali a prišli medzi nás aj
rodičia žiaka Záborskeho zo Srbska.

Pri vstupe do budovy hostí vítal pán riadieľ s predsedníčkou
ZRPŠ nielen milým slovom, ale aj výbornou myjavskou slivovi−
cou. Keďže vonku zúrila chrípka, dezinfekcia pri vstupe bola
určite veľmi potrebná.

Spoločenský večer oficiálne otvoril p. riaditeľ Ing. M. Du−
roška a predsedníčka ZRPŠ Mgr. Elena Čierniková. Po sláv−
nostnom prípitku pána riaditeľa iniciatívu automaticky prevzala
hudba DUO Kamasi. Parket bol v okamihu zaplnený a začala
sa zábava, na ktorú sme sa všetci veľmi tešili. Pán Coufalík
svoju hudbu jemne prisolil, okorenil a výsledkom bola naozaj
zmes výbornej zábavy. Bohatá tombola, za ktorú ďakujeme
všetkým podnikateľom, živnostníkom i súkromným osobám,
určite potešila výhercov. Tí, ktorí nevyhrali, sa tešili aspoň šťas−
tiu v láske.

Dámy zasa s radosťou prijali sladké potešenie od svojich
partnerov v čokoládovom tanci.

A na záver poďakovanie dvom aktérkam, ktoré si vždy ťar−
chu zodpovednosti zoberú na svoje plecia.Sú to p. profesorka
Mgr. Alenka Dzurová a p. profesorka RNDr. Editka Zámečníko−
vá. Pán profesor Ing. Dzuro prevzal na seba rolu šoféra, záso−
bovača a ďalších funkcií, kde boli potrebné mužské ruky.

Poďakovanie patrí aj p. riaditeľovi Ing. M.Duroškovi
p.zástupkyni Ing. I. Štefkovej, p. zástupcovi Mgr. M.Trúsikovi a
p. Kovalíkovej, ktorí pracovali v prípravnom výbore.

Ďakujeme p. profesorkám Jančálkovej, Nerádovej a Miháli−
kovej, ktoré nám počas celého večera pripravovali výbornú
kávičku a iné občerstvenie.

Ďakujeme pánovi kuchárovi R. Slimákovi a p. kuchárkam
za chutnú večeru.

Poďakovanie patrí aj pani Hrabovskej a jej mladým zveren−
com za dobroty na švédskych stoloch. Ako vždy boli nielen
lákavé na oči, ale lahodné aj na žalúdok.

Ale najväčšie poďakovanie patrí všetkým hosťom, ktorí sa
nášho spoločenského večera zúčastnili. Bolo vás spolu 138.
Svojou účasťou ste vyjadrili sympatie k našej škole. Atmosféru,
ktorú ste v ten večer v sále SOŠ v Starej Turej vytvorili, bola
naozaj vynikajúca. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na vás aj
budúci rok.

Elena Čierniková, Stará Turá



Niečo zo slovenčiny

Napadlo ma a napadlo mi
Sloveso napadnúť má okrem iného význam „zaútočiť“, „prepadnúť“ a v

tomto význame sa viaže s genitívom, napr. napadnúť niekoho na verejnosti,
hmyz napadol úrodu. Sloveso napadnúť má aj význam „prísť na um, obyčajne
náhle“, pričom v tomto význame sa hodnotí ako hovorové a viaže sa s datí−
vom rovnako ako synonymný výraz prísť na um, napr. napadla mu skvelá
myšlienka ako prišla mu na um skvelá myšlienka. Správne teda vravíme
napadol ma rozzúrený pes, ale napadol mi výborný plán.

Poradie mena a priezviska
V slovenčine, no nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných jazykoch, je

záväzné poradie mena a priezviska také, že najprv sa uvádza meno a potom
priezvisko, napr. Ján Novák, Martin Kukučín, Ľudmila Podjavorinská, Franz
Kafka. Takéto poradie mena a priezviska treba zachovávať aj pri podpisovaní
a na vizitkách. Ak sa toto základné poradie mena a priezviska nezachováva,
napr. v abecedných zoznamoch usporiadaných podľa priezviska, potom me−
dzi priezvisko a meno treba napísať čiarku.

Zdroj: Dr. Matej Považaj, Slovenčina na slovíčko− Sro
Vybral J.M.
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Dom kultúry Javorina pripravuje

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

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

Program kina na apríl 2009

Streda 1. apríla 19.00 hod.
NESTYDA

ČR tragikomický osud televíznej rosničky Oskara ( Jiří Macháček ), ktorý
sa stáva obeťou krízy stredného veku. Podľa Poviedok o manželstve a
sexe Michala Viewegha..
Vstupné: 2 euro / 60,25 Sk  88 min. MP od 15 rokov

Streda 8. apríla 19.00 hod.
REPO: GENETICKÁ OPERA

USA horror/muzikál.Vo filme okrem Paris Hilton môžete vidieť a počuť
sopranistku všetkých čias Sarah Brightman, Skinny Puppy, Paul Sorvino,
Bill Mosseley a i. České titulky.
Vstupné: 2 euro / 60,25 Sk 98 min. MP od 15 rokov

Streda 15. apríla 19.00 hod.
PODIVUHODNÝ PRÍPAD BENJAMÍNA BUTTONA

USA misteriózna dráma. Brad Pitt v úlohe muža s mládnucim telom a
stárnucou dušou. Film bol nominovaný na Oscara v 13 kategóriách. Slo−
venské titulky.
Vstupné: 2 euro / 60,25 Sk 166 min. MP od 15 rokov

Nedeľa 19. apríla 17.00 hod.
CESTA NA MESIAC 3 D

USA 3D animovaná rozprávka o troch odvážnych muchách. Slovenský
dabing.
Vstupné: 2 euro / 60,25 Sk 85 min. Mládeži prístupný

Streda 22. apríla 19.00 hod.
SNĚ�ENKY A MACHŘI po 25 rokoch

Česká komédia zo života vás pozýva na stretnutie s hviezdami vášho
obľúbeného filmu po 25 rokoch.Hrajú: R.Brzobohatý, M.Suchánek,
J.A.Duchoslav, E.Jeníčková, V.Kopta, V.Freimanová.
Vstupné: 2 euro / 60,25 Sk 104 min. MP od 12 rokov

Streda 29. apríla 19.00 hod.
RU�OVÝ PANTER 2

USA komédia. V ďalšom pokračovaní filmového hitu, ktorý sa odohráva v
Ríme a Paríži sa v roli komického inšpektora Clouseaua opäť predstaví
nenapodobiteľný Steve Martin. Slov. titulky.
Vstupné: 2,20 euro / 66 Sk 97 min. MP od 12 rokov

− 15. apríla 2009 autobusový zájazd do Brastislavy − Samsung Arény na
Exhibíciu Jevgenija Pľuščenka. Vstupné + doprava 23 euro

− 21. apríla 2009 o 19,00 hodine koncert Honzu Nedvěda so skupinou
Vojtu Nedvěda. Vstupné: 7,30 euro / 219,90 Sk a 6,80 euro / 204,90 Sk

− 25. apríla 2009 autobusový zájazd na nákupy do Noweho Targu. Popla−
tok: 12 euro / 361,50 Sk

− 25. apríla 2009 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Olomouca.
Poplatok: 8 euro / 241,−Sk

− 3. mája 2009 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok na Morave.
Poplatok: 7,20 euro / 216,90 Sk

− 8.mája 2008 autobusový zájazd do divadla Broadway Praha na muzikál
MONA LISA. Účinkujú: Monika Absolonová – Dasha− Marta Jandová, Petr
Kolař − Tomáš Beroun − Jan Toužinský, Petr Muk − Josef Bohouš − Marián
Vojtko, Josef Vojtek − Martin Skala, Helena Vondráčková − Hana Zagorová−
Linda Finková, Alen Bastien − Josef Bohouš − Ali Amiri, Marta Jandová −
Zdenka Trvalcová. Poplatok: 32 euro / 964 Sk alebo 40 euro /1 205 Sk

− 29. mája 2009 o 19,00 hodine: Čo to tam šuchorí pod Javorinu − sláv−
nostný galaprogram k 60. výročiu vzniku Veľkého dychového orchestra DK
Javorina, v ktorom si okrem domácich zahrajú Bučkovanka, Lieskované a
zabávač a bývalý spevák Moranavky Franta Uher. Vstupné: 2 euro

Stretnutie po rokoch
Milé spolužiačky a milí spolužiaci,
ktorí ste ukončili ZDŠ v Starej Turej v r. 1960, r. 1961 a máte
záujem stretnúť sa so spolužiakmi, ozvite sa do konca apríla 2009
na č. mobilu:

0949 400 246 – Marta Solovicová (rod. Kolárová)
0903 181 506 – Ludmila Barcálová (rod. Valentová)
0907 480 495 – Anna Pekníková (rod. Kotulová)

VIII. B − tr. učiteľka Slezáčková, IX. A − tr. učiteľ Lány, IX. B − tr.
učiteľ Voronkov
Stretnutie by sme chceli uskutočniť koncom júna 2009. Presný ter−
mín bude na pozvánke, ktorú obdržíš. Prosíme ťa o potvrdenie účasti
alebo neúčasti.

BELETRIA
Lessingová, D.M.: Puklina. Autorka
získala Nobelovú cenu za literatúru za
rok 2007.
Berry, Steve: Odkaz templárskych ry-
tierov
Novosedlíková, Andrea: Nesmiem to
vzda�
Mi�ovièová, Kristína: Keï raz pocho-
pí�
Lazárová, Mária: Nauè ma poveda�
zbohom
Hamzová, Mária: Dnes si tu a zajtra...
Heriban, Jozef: Intimita vlkov
Kollárová, Lucia: O ve¾rybom chvos-
te, mindrákoch a kráse, alebo ïal�ie
postrehy o �enskom pôvabe
Stano, Milan: Kálnické príbehy

DETEKTÍVKY
Deaver, J.: Vrahem mù�e být kdokoliv
Murín, Gustáv: Mafia v Bratislave.
1989-1999 Dekáda zloèinu a trestu.

NÁUÈNÁ LITERATÚRA
Vendel, �. : Pedagogická psychológia
Fontana, David: Psychologie ve �kol-
ní praxi. Pøíruèka pro uèitele
Kol.: Guinness world records 2009.
Kniha svetových rekordov s úplne no-
vými 3D fotografiami

MLÁDE�NÍCKA NÁUÈNÁ
LITERATÚRA
Wood, Jonathan: Automobily snov
Challoner, Jack: Extrémy poèasia
Henderson, Carolyn: Plemená koní
Henderson, Carolyn: Jazda na koni

Inzercia
Predám  alebo prenajmem 1− izbový byt v osobnom vlastníctve v Sta−

rej Turej. Tel: 0949 154658

Vykonávam inštalačné práce − bytové jadrá,
kúrenie, elektrina, voda, plyn, kanalizácia,

výmena kotlov, radiátorov, potrubných
systémov, meď, oceľ, plast, hliník.

Tel: 0905 454923, 0949 154658
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ZOZNAM JUBILANTOV ZA MESIAC APRÍL 2009
70.r. − Ján DUREC, Michal VALLO, Jozefína BAČOVÁ, Božena CIBUL−

KOVÁ, Alžbeta GAVAČOVÁ, Mária HVOŽĎAROVÁ, Oľga MIZE−
RÁKOVÁ, Viera ROHÁČKOVÁ, Mária JANEGOVÁ

75.r. − Emília PAŠKOVÁ, Alžbeta JEŽÍKOVÁ, Oľga SLÁVIKOVÁ, Mária
GRAUSOVÁ, Mária KUKUČKOVÁ, Ján KOŽELA, Rudolf ŽÁK

80.r. − Emília BENOVÁ, Jindřich RACEK
81.r. − Alžbeta MALÁROVÁ
82.r. − Ján VRÁBLIK
83.r. − Emília HVOŽĎAROVÁ, Emília DURCOVÁ, Anna JAKÁBOVÁ
85.r. − Ján KRŠÁK
86.r. − Irena VAGAČOVÁ, Milan SADLOŇ
89.r. − Anna BUNOVÁ

Smútočná spomienka
Dňa 8. apríla 2009 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila
naša mama, babka a prababka
Cecília FUCHSOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Dcéra a syn s rodinami

Smútočná spomienka
„Kto bol milovaný, nebude zabudnutý.“ Dňa 9. apríla 2009
uplynie rok, čo nás navždy po ťažkej chorobe vo veku 78
rokov opustil náš drahý a milovaný manžel, tatino, svokor,
dedinko a príbuzní
Miloslav PAPUÁK

S úctou a láskou spomína manželka, dcéra Danka
s rodinou a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 8.4.1993 uplynie 16 rokov, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec a dedko
Ján SKOVAJSA.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Neplačte za mnou moji milí, len v tichom zamyslení aj bez
sĺz sa dá spomínať.
Dňa 3.4.2009 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1.výro−
čie smrti nášho manžela, otca, starého otca, brata a švagra
Eugena CSASZÁRA.

S láskou spomína celá rodina

Smútočné poďakovanie
Stíchol dvor, záhrada i dom, už nepočuť tvoj hlas v ňom.
Odišiel si nebolo pomoci, všetkým, čo ťa radi mali,
Zostaneš navždy v srdci.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa 12.2.2009
odprevadili na poslednej ceste drahého manžela, otca, sta−
rého otca, brata a švagra,
Pavla DUGU z Paprade,
ktorý nás navždy opustil dňa 7.2.2009 vo veku 69 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary
a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou manželkou, mamou, starou
mamou,
Emíliou GAVAČOVOU,
ktorá nás navždy opustila 20. januára 2009 vo veku 61 rokov.
Ďakujeme MUDr. Ščepkovi za zdravotnú starostlivosť
a pracovníkom chirurgického a onkologického strediska Tren−
čianskej nemocnice.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
V ten večer... do sĺz a smútku bol tvoj odchod nečakaný
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, kdeže je Tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel a na rozlúčku nebol čas,
Spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 13.4.2009 uplynie rok od tragickej smrti nášho milova−
ného syna, brata a vnuka
Petra PÍPU.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú mama
s priateľom, brat Michal, babina a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 3.4. uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Milan NAĎ.

S láskou spomína manželka, dve dcéry a syn s rodinami.
Kyticu kvetov na hrob Ti dávame, s modlitbou a láskou
na Teba otec spomíname

Smútočná spomienka
Opustený je môj dom, smutno je v ňom, tá rana v srdci bolí
a nikdy sa nezahojí.
V týchto dňoch uplynuli 4 smutné roky od tragickej smrti
mojej dcéry
Vlasty HUTIROVEJ, r. Naďovej.

S láskou a bolesťou v srdci si na ňu spomína mama,
brat Milan a sestry Lubica a Jana s rodinami

Smútočná spomienka
Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že náš otec je niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a na neho s láskou spomíname.
Náhle nás opustil, nestihol nám ani zbohom dať, srdcia naše
budú naňho stále spomínať. Čas plynie, ale smútok v srdci
zostáva.
Dňa 24.4.2009 si pripomíname nedožité 60−te narodeniny
Jaroslava VALENTU.

S láskou na neho spomínajú manželka Ludmila,
deti s rodinami a milujúce vnúčatá

Smútočná spomienka
Zomrie len ten, kto sa dostane do zabudnutia, my nikdy ne−
zabudneme.
30. apríla si pripomíname nedožité 75 narodeniny manžela,
otca a starého otca
Jána JANEGU.

S láskou a smútkom spomínajú manželka, dcéra,
vnúčatá, zať a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Už iba kytičku kvetov môžeme na tvoj hrob položiť, ale
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 2.3.2009 nás vo veku 78 rokov navždy opustila naša
drahá mamička, babička, prababička a svokra
Vlasta PAVLOVIČOVÁ.
Všetkým ďakujeme, ktorí ste ju prišli odprevadiť na jej po−
slednej ceste do večnosti.

Smútiace deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 8. apríla uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila vo veku
40 rokov
Jaroslava POPLUHÁROVÁ.

S láskou spomína smútiaca rodina

Matričné okienko
NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Alex Naď, Klaudia Kusendová, Jakub Pribiš, Timea Volárová, Walter
Scharbert
UZATVORILI MANŽELSTVO
Erik Gašparík zo Starej Turej a Ing. Alena Dubjelová zo Svitu
Ján Stacho zo Starej Turej a Dominika Bistiaková zo Starej Ľubovne
Mojmír Bača zo Starej Turej a Jana Zboroňová zo Starej Turej
ROZLÚČILI SME SA
Pavol Duga, Dušan Držík, Pavel Mikulec, Gustav Mikulec, Libor Vráb−
lik, Mgr. Ľubica Marková, Vlasta Pavlovičová, Michal Klimáček
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KVALITU VÝROBY POTVRDILI AJ CERTIFIKÁTY
Správna výrobná prax (SVP) a Systém riadenia kvality (SRK)
V roku 2000 mala už opakovane výroba JIT certifikátom RWTUV potvrde−

ný „Systém riadenia kvality“ podľa noriem EN – ISO 9001. Tomuto stavu však
i s prihliadnutím k požiadavkám na SVP predchádzalo s tým spojené nevy−
hnutné vypracovanie veľkého rozsahu novej technickej, technologickej, kon−
trolnej a ďalšej sprievodnej dokumentácie, napr. Technologické reglementy,
Štandardné postupy, Hygienický poriadok, Skladovací poriadok atď.

Technickí pracovníci hlavne v Z 02 a ORA teda hneď po obnovení výroby
v rozšírených a modernizovaných priestoroch mali popri bežných pracovných
povinnostiach znovu hlavy plné starostí a ruky plné práce. Táto úloha bola o
to náročnejšia, že vo vtedajších podmienkach v celej ČSSR nebolo možné
získať potrebné skúsenosti. Žiaden výrobca nemal výrobu porovnateľných
výrobkov pripravenú k certifikácii a tiež v štátnych organizáciách boli Inšpek−
toráty pre kontrolu SVP a SRK len v počiatočných štádiách činnosti bez väč−
ších skúseností. Preto museli nasledovať postupné konzultácie k dokumen−
tom pripravovaným podľa zahraničnej literatúry. Pripomienkové konania čas−
to končili prepracovávaním a dopĺňaním ďalších požiadaviek posudzovateľov
do prekladanej verzie.

Zvládnutie tejto problematiky trvalo dlho, čo, samozrejme, do značnej miery
ovplyvnili i zmeny v politickom prostredí a osamostatnenie SR, v ktorej vzni−
kali nové inštitúcie i pre posudzovanie, preverovanie a certifikovanie SRK
(RWTUV Bratislava).

Samotná príprava požadovaných dokumentov pre SRK a SVP však ešte
neznamenala, že sú splnené všetky podmienky pre získanie certifikátu. K
tomu bolo nevyhnutné vytvoriť i zodpovedajúce personálne, technické, orga−
nizačné a kontrolné podmienky a aby boli činnosti, definované v dokumen−
toch, v bežnej praxi každým pracovníkom osvojené a rešpektované. To si
vyžadovalo uskutočňovanie príslušných stupňov školení, praktických zaško−
ľovaní a preskúšavaní účastníkov celého výrobného procesu. Až potom bolo
možné hovoriť o pripravenosti k certifikácii SVP a SRK:

Aj táto, na naše pomery a zvyklosti dlhotrvajúca kalvária prác a snahy o
potvrdenie rovnocennosti výroby JIT s renomovanými firmami vo svete, bola
korunovaná úspechom. V roku 2005, práve v období 25. výročia zahájenia
výroby ISPH získal Z 02 „Certifikát RWUTV“ na zavedený Systém riadenia
podľa EN – ISO 9001, ktorý bol následne preverený v septembri 1996 s
vyhovujúcim záverom a s návrhom na predĺženie platnosti.

NA ZÁVER...
Moja účasť na procese vývoja a prípravy výroby JIT, jej realizovaní, rozši−

rovaní, riadení i modernizovaní nebola vždy rovnako aktívna. Bola ovplyvňo−
vaná mojím pracovným zaradením v danej časovej etape. No od samého
počiatku som k nej priamo či nepriamo inklinoval ako konštruktér foriem,

vedúci lisovne technických výliskov z PH (kde boli v roku 1970 vyrábané prvé
vzorky ISPH zo skúšobných foriem), ako vedúci konštruktér výrobkov z PH,
ako inžinier rozvoja JIT, KIT a chirurgických nástrojov, ako posledný vedúci
cechu 6 pred spomínanou modernizáciou ale aj ako vedúci technológ a koor−
dinátor pri rozširovaní výroby v r. 1989 – 1990.

Možno teda skonštatovať, že v prevažnej časti môjho pracovného života
som sa viedol za ruku s výrobkami z plastických hmôt a JIT, na ktoré som v
predchádzajúcich riadkoch trošku spomínal. Na ceste s týmito výrobkami som
sa nutne stretával s rôznymi partnermi mimo podniku a spolupracoval s veľ−
kým počtom ľudí z nášho podniku. S prevažnou väčšinou z nich som si dobre
rozumel, no zámerne som neuvádzal mená ani tých najbližších spolupracov−
níkov, lebo uviesť len niektoré by bolo nekorektné voči ostatným a spomenúť
všetkých zasa nemožné.

Všetkým, s ktorými sa mi podarilo v oblasti JIT v ktoromkoľvek pracov−
nom zaradení spolupracovať, veľmi ďakujem za ich schopnosti vedieť dávať
i brať. Vedieť dávať svoje schopnosti, praktické poznatky i ochotu v pro−
spech riešenia problémov i rastu spolupracovníkov. A čo „brať“?. Vedieť
brať do úvahy protinávrhy, dobre mienené rady a myšlienky bez postran−
ných záujmov na ich zneužitie.

Týmto prierezovým článkom som chcel okrem pripomenutia prichádzajú−
ceho 40. jubilea začiatku výroby ISPH a 35. výročia od začiatku výroby JIT
spomenúť prácu tých, ktorí boli pri jej zrode a už nie sú medzi nami alebo
tých, ktorým je teraz súdené už len z diaľky sledovať, ako prosperuje závod či
podnik, ktorý nás dlhé roky živil preto, aby sme mohli zase my preň žiť a tvoriť
v záujme jeho ďalšieho rozvoja a to v podstatne skromnejších podmienkach
technického i materiálneho vybavenia pri porovnaní s tými, ktoré boli dosiah−
nuté po modernizácii výroby v roku 1990.

Pre získanie predstavy o objemoch výroby JIT uvádzam už dávno minulé
údaje z roku 1995 ( v mil. SK):

SR ČR SNŠ (SNS) Západná Európa Ostatné krajiny
40 70 70 110 25,5

Zaujímavý, hlavne v súčasnom období pretrvávajúcich problémov s neza−
mestnanosťou, je i vývoj zamestnanosti vo výrobe JIT (údaje z roku 1995):
Rok 1970 1972 1975 1978 1989 1991 1994 1995
Pracovníci 98 160 204 289 421 874 726 736

Nárast v roku 1991 bol výsledkom zlúčenia cechov 4. a 6. do jedného
závodu – Z 02− Injekčná technika.

Pokles v roku 1993/94 bol v dôsledku zrušenia výroby doskových dialy−
zátorov.

Ján Kubečka (pokračovanie)

Jednorazová injekčná technika v Chirane Stará Turá − 4. časť

Spomienky jedného zo starých chiranákov

Číslo ako také vyjadruje neutrálny
počet. Niektoré číslice na konci ozna−
čenia roka však majú akýsi mimoriad−
ny význam (jednotka, trojka...). Z his−
tórie sa dozvedáme, že aj deviatka
môže byť niečím pozoruhodná – je
charakterizovaná určitými dôležitými
udalosťami. Napr. je známe, že Gali−
leo Galilei, taliansky matematik a as−
tronóm, pred 400 rokmi, v roku 1609
po prvý raz v histórii na pozorovanie
oblohy použil ďalekohľad a svojimi
objavmi podporil heliocentrickú sústa−
vu. Vo svetových dejinách je význam−
ný aj dátum 11. február 1929, kedy
vznikol najmenší štát na svete, Vati−
kán, uzavretím lateránskych zmlúv
medzi Sv. stolicou a talianskou vládou.
V novšej histórii Slovenska, v novem−
bri 1989, sme zažili nežnú revolúciu,
ktorá znamenala pre obyvateľov sme−
rovanie k trhovému hospodárstvu a
demokracii – podmienila veľké zmeny
v spoločnosti.

Všimnime si, aké zastúpenie  má
deviatka v histórii Starej Turej.

V roku 1569 na návrší Chríb bola
postavená prvá stavba z pevného
materiálu v Starej Turej – kamenný
kostol zasvätený sv. Jánovi. To sa

odrazilo aj na prvej pečati zo 16. sto−
ročia, ktorá zobrazuje mučenie sv.
Jána. Obec v tom čase tvorili iba dve
časti. Pažiť a Hoštáky (asi 200 oby−
vateľov).

Ešte v 15. storočí uhorský kráľ
Matej Korvín vystavil pre Starotura−
nov výsadnú listinu, ktorá znamena−
la oslobodenie obyvateľov hlavne od
mýtnych poplatkov. Keď v ďalších sto−
ročiach vzrástol počet obyvateľov,
dávali si výsady potvrdzovať uhorský−
mi panovníkmi. Najviac listín na ochra−
nu Staroturanov bolo vydaných v 17.
storočí a pravdepodobne najviac
potvrdení dostali obyvatelia od kráľa
Leopolda I. (1657 – 1705). Tak v roku
1659 kráľ vystavil niekoľko listín, z
ktorých najdôležitejšia bola potvrdzo−
vacia listina výsad z roku 1467 kráľa
Mateja I. Mimoriadny význam však
malo jarmočné privilégium zo dňa 1.
apríla 1669. Touto listinou kráľ povo−
lil obyvateľom Starej Turej konať šesť
jarmokov ročne a týždenné trhy vo
štvrtok. Jarmoky sa konali v utorok
pred sviatkami:
1. 6. január Traja králi
2. pred nedeľou Judica – pred Veľ−
          kou Nocou (Smrtná nedeľa)

3. 24. jún Ján Krstiteľ
4. 15. august   Nanebovzatie P. Márie
5. 29. september Michal
6. 25. november Katarína.

Neskôr pribudol siedmy jarmok v
júli – na Jakuba. Jarmoky v tom čase
mali veľký význam – tu mohli obyva−
telia slobodne obchodovať – domáci
i cudzinci, remeselníci, obchodníci i
roľníci.

V polovici 18. storočia bol v stre−
de obce postavený rímskokatolícky
kostol a na základe tejto skutočnosti
pravdepodobne bola utvorená nová
pečať, na ktorej je Stará Turá ozna−
čená ako mestečko (oppidum) a zá−
možnejší obyvatelia sa začali pova−
žovať za mešťanov.  Novou pečaťou
bola potvrdená zmluva o založení
papierne v Starej Turej−Topoleckej
dňa 4. júla 1769. Papier sa tu vyrá−
bal do roku 1854 a boli na ňom písa−
né úradné listiny vydávané v Nitiran−
skej župe.

Aj v 19. storočí sa odohrala vý−
znamná udalosť s magickou deviat−
kou v dátume.

Dňa 15. augusta 1819 za richtára
Andreja Škriečka oslavovalo sa 150−
ročné jubileum Leopoldovej jarmoč−

nej donácie všeobecnou veselicou,
kedy bola kráľovská listina vyložená
po celý jarmočný deň a obyvatelia boli
pohostení šiestimi okovmi vína a tro−
mi bečkami  (sudmi) piva. Aj ostatné
kráľovské listiny boli po celý deň pre−
súšané a pripravené k nahliadnutiu.
A vraj o 50 rokov neskôr – v roku
1869 za richtára Jozefa Valoviča –
bola veselica ešte veselšia a pohoste−
nie ešte bohatšie.

Spomeňme ešte udalosť 20. sto−
ročia. Významným dňom bol dátum
1. september 1929, keď do želez−
ničnej stanice Stará Turá prišiel prvý
vlak (č. 1604) na trati Nové Mesto n.
Váhom – Veselí n. Moravou na veľ−
kú radosť obyvateľov, lebo to zna−
menalo lepšie a rýchlejšie spojenie
so svetom.

Dostali sme sa až do 21. storočia
– ku dňu 1. januáru 2009 – kedy Slo−
vensko vstúpilo do Eurozóny – prija−
lo spoločné platidlo  pre šestnásť štá−
tov – euro. Chceme veriť, že aj tento
dôležitý historický fakt − spojený s
osudovou deviatkou – prinesie šťastie
a prospech ako Starej Turej tak i ce−
lej Slovenskej republike.

Vilma Truhlíková

Deviatka v histórii Starej Turej
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Na obete holocaustu r. 1942 – 1945 nikdy nezabudneme
Písal sa rok 1942, kedy vládny komisár, veliteľ Hlinkovej gardy, tajom−

ník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a kronikár obce v jednej osobe,
Július Tomka, do Kroniky obce Stará Turá lakonicky zapísal:

„V našej obci bolo 10 židovských rodín. Po vydaní zákona boli z obce
vysťahovaní: Alexander Langfelder, Bertold Bustin, Jozef Gutstein, Izidor
Weisenstein, vd. Weisensteinová, Herman Morgenstern, Mojžiš Blumen,
Gejza Guttstein a Schlesinger, šachter. Ostal len Dr. Ignác Kaiser, ktorý tu
bol 40 rokov obvodným lekárom. Potom sa prisťahoval Salamon Kaufman
zo Senice a Oskar Weis z Bratislavy. Títo traja sa v roku 1942 dali pokrstiť.
V lete 1942 sa na verejnej dražbe predávali hnuteľnosti po vysťahovaných
židoch“. (pozn. pis. V zápise menoval nesprávne deväť rodín, chýba údaj
o vysťahovaní aj Filipa Marmorsteina).

V „Kronike židovskej komunity na Starej Turej 1752 – 1942“ jej autor
staroturiansky rodák inžinier Milan Ježo, žijúci v Bratislave, v stati, ktorá
sa týka transportu do koncentračných táborov m. i. uvádza:

„O niektorých násilím vysťahovaných osobách došli po vojne v rokoch
1946 a 1947 na vtedajší Národný výbor úradné oznamy o vyhlásení za
mŕtvych formou právoplatného uznesenia Okresného súdu (Nové Mesto
nad Váhom, Liptovský Mikuláš, Žilina). Oznamy neprišli o všetkých odsu−
nutých. Žiadny sa však po vojne neohlásil, preto sa dá predpokladať,  že
všetci odsunutí zahynuli.“

V Matrike zomrelých Mestského úradu Stará Turá sa uvádza, že úrad−
né vyhlásenia za  mŕtvych došli na matriku MNV na  tieto osoby: (pozn.
pis. V zátvorke je vek zomrelého )

Dátum úmrtia meno
10.08.1942 Irma Langielderová (64)
03.09.1942 Aurélia Langielderová (33)
19.09.1942 Aaurélia Rothová (−)
22.09.1942 Edita Schlesingerová (17)
24.09.1942 Hedviga Thuneová (54)
30.09.1942 Gejza Gutstein (62)
30.09.1942 Jozef Gutstein (33)
30.09.1942 Dezider Gutstein (30)
30.09.1942 Katarína Gutsteinová (28)
30.09.1942 Vojtech Gutstein (26)
30.09.1942 Emil Gutstein (21)
30.09.1942 Oskár Gutstein (20)
30.09.1942 Hilda Wisensteinová (30)
30.09.1942 Marcel Wisenstein (38)
30.09.1942 Irena Wisensteinová (27)
30.09.1942 Oskar Wisenstein (36)
25.10.1942 Berthold Bustin (40)
25.10.1942 Serafina Bustihová (36)
25.10.1942 Erich Bustin (6)
30.10.1942 Júlia Wisensteinová(64)
30.11.1942 Herman Morgenstern (52)
30.11.1942 Johana Morgensternová (49)
30.11.1942 Rudolf Morgenstern (19)
30.11.1942 Alžbeta Morgensternová (16)
28.02.1943 Berta Gutsteinová (65)
22.03.1943 Fridrich Grünbaum (47)

Zlatica Grünbaumová (40)
Erich Grünbaum (17)
Erika Grünbaumová (12)

03.06.1944 Irena Steinerová (48)
31.10.1944 Vojtech Bustin Ing. (39)
30.06.1945 Norbert Bustin (48)
Podľa údajov z „Archívu Morešet“ autora Róberta Jehošua Büchlera v

jeho práci k problematike „Deprortácií Židov zo Slovenska do oblasti Lub−
lin v Poľsku v roku 1942“ (pozn. pis. „Acta Judiaca Slovaca“ 2002) dá sa
predpokladať, že títo  naši spoluobčania boli deportovaní zo železničnej
stanice v Novom Meste nad Váhom 27. apríla 1942 do poľského mesta
Opole−Poniatowa v transporte s počtom deportovaných 1.251 osôb. V
období od 27. marca 1942 do 14. júna 1942 bolo odoslaných  celkovo 38
transportov v každom najmenej po jeden  tisíc osôb na tieto miesta v
Poľsku: Sobibor, Opole, Rejowiec, Majdanek, Lubartów, Chelm, Deblin,
Izbica, Luków, Pulawy,  Medyrzec Podlaski. A to nebolo ešte všetko...

Krycím menom pre transporty do koncentračných táborov mimo úze−
nia Slovenska bolo označenie „Akcia Dávid“. A tak sa pod týmto krycím
menom podľa listu Ministerstva vnútra číslo 5214/2 roku 1943 v čase od
25.3.1942 do 20.10.1942 vyviezlo zo Slovenska v 57 transportoch 57 tisíc
752 Židov (po tomto dátume boli transprty zastavené, ďalšie boli až po
potlačení Slovenského národného povstania).

JUDr. Marcel Gažík, ZO SZPB Stará Turá (pokračovanie)

Jindřich Racek oslávi v týchto
dňoch svoje životné jubileum. V Sta−
rej Turej prežil väčšiu časť svojho
života. Dnes, keď mu zdravotný stav
nedovoľuje veľmi vychádzať, už mla−
dí ľudia ani by nevedeli o koho ide.
Ale pamätníci určite áno.

Narodil sa 27. apríla 1929 v Tře−
mošnej u Plzne. Jeho otec praco−
val v tlačiarni a rodina potom aj v
Plzni žila. No pri jednom z náletov
došli o byt, zariadenie – prakticky
takmer o všetko.

Jindřich sa vyučil kníhkupcom a
pracoval v jednom veľkom plzen−
skom kníhkupectve až do roku 1949,
keď toto iste veľmi zaujímavé povo−
lanie vymenil za politickú prácu vo
zväze mládeže. V roku 1950 nastú−
pil na vojenskú prezenčnú službu.
Jej časť strávil na Slovensku a po
jej ukončení na Slovensku aj zakot−
vil a ako sa ukázalo, už natrvalo.
Do Presnej mechaniky Stará Turá
nastúpil na konci roka 1953 ako ve−
dúci propagačného oddelenia, do
ktorého vtedy patrila aj redakcia
Jemnomechanika a neskôr aj redak−
cia vysielania závodného rozhlasu.

Aktívne pracoval v odboroch a
pretože už v zväzáckych časoch sa
zaujímal o ochotnícke divadlo a prá−
cu v kultúre, neostal bokom ani od
Závodného klubu ROH Prema (ne−
skôr Chirana). Účinkoval v mládež−
níckych podujatiach a neskôr sa ak−
tívne zúčastňoval na vlastných
programoch klubu. Pretože vtedy vo
vedení podniku pracovali aj ľudia,
ktorým nechýbal zmysel pre humor,
mohli vznikať i veľmi zaujímavé
programy. A niektorí z vedúcich hos−
podárskych pracovníkov v nich aj
účinkovali. A išlo o satirické progra−
my zo života závodu !!!

Ešte v starom Spoldome nacvi−
čil aj dve divadelné predstavenia, v
ktorých okrem réžie aj účinkoval (P.
Zvon: Tanec nad plačom, V. Bla−
žek: Tretie želanie) a účinkoval v hre
J.Drdu: Na posiedke s čertom. Na
začiatku šesťdesiatych rokov účin−
koval aj v estrádnom programe, kto−
rý o Chirane nakrútila Slovenská te−
levízia Bratislava.

Čo sa týka spoločenského živo−
ta Starej Turej – nebol ani pred otvo−
rením Domu odborov nijako zane−
dbateľný. Každý týždeň tu boli ve−
čery s tancom, závodný klub začal
usporadúvať Plesy pracujúcich (ple−
sy okrem toho organizovali i špor−
tovci, mládežníci a ďalšie organizá−
cie, boli hasičské zábavy atď.).

Ale aby sme sa vrátili k nášmu
jubilantovi. Na začiatku šesťdesia−
tych rokov sa stal uvoľneným pra−
covníkom pre kultúru. To už sa za−
čalo so stavbou Domu odborov a s
ním sa počítalo ako s jeho riadite−
ľom. V roku 1961 absolvoval kurz
kultúrno−výchovnej práce pri Inšti−
túte ROH v Prahe (kde v šesťdesia−
tych rokoch pokračoval v ďalšom

štúdiu, ktoré skončil s vyznamena−
ním). V lete roku 1962 bol otvorený
Dom odborov, ktorý sa mal stať kul−
túrnym zariadením pre celé mesto,
nie iba pre pracovníkov závodu. Na
základe tohto, po dohode s riadite−
ľom Okresnej knižnice v Trenčíne,
došlo k spojeniu mestskej knižnice
a knižnice Závodného klubu so síd−
lom v Dome odborov a nastúpila
sem prvá profesionálna knihovníč−
ka.

Jindřich Racek mal veľký podiel
na tom, že sa Dom odborov  stal
známym nielen v našom širokom
okolí. Uskutočnila sa tu celosloven−
ská prehliadka  divadiel malých ja−
viskových foriem súborov závod−
ných klubov, Dom odborov organi−
zoval zájazd hercov pražských di−
vadiel do nášho okolia (Nové Mesto
n. Váhom, Piešťany, Trenčín), pre−
behla tu prehliadka folklórnych sú−
borov západoslovenského kraja (or−
ganizované Krajským osvetovým
strediskom Bratislava) a ďalšie ak−
cie, na ktorých Dom odborov spolu−
pracoval po technickej stránke.

Okrem zájazdov profesionálnych
súborov pripravoval Dom odborov
aj vlastné programy. K najobľúbe−
nejším patrili estrády  v predvečer
1. mája, ktoré po niekoľko rokov nie−
len Jindřich Racek písal, ale aj reží−
roval a spolu s Pavlom Nedorostom
i moderoval.

Po celý čas pracoval nielen v
Dome odborov, ale venoval sa aj
práci v odboroch, lektorskej činnosti
– skrátka určite nepatrí medzi tých,
o ktorých sa hovorí, že prišli, a odišli
a – nič. Vodu nezakalili. O jeho ak−
tivitách svedčí celý rad ocenení a
vyznamenaní. Dostal rezortné vy−
znamenanie ministra kultúry a iste
nie je zanedbateľná i jeho účasť na
Zjazde socialistickej kultúry v roku
1968 v Prahe.

V Dome odborov pracoval viac
ako štvrťstoročie. Do dôchodku od−
išiel na konci apríla 1989, teda len
niekoľko mesiacov predtým, než do−
šlo k zmene zásadnej − k zmene re−
žimu. Zmenili sa podmienky, zme−
nili sa hospodárske vzťahy – skrát−
ka to, čo platilo  v čase tých 36 ro−
kov jeho práce v závode, už platiť
prestalo. Začala sa nová epocha,
ktorá je s tou minulou neporovna−
teľná.

Jindřich Racek je dnes už 20 ro−
kov dôchodcom. Sleduje život v na−
šom meste napriek tomu, že mu
zdravotný stav nedovoľuje prechá−
dzať sa po jeho uliciach. Zaželajme
mu teda, nech môže veľa rokov sle−
dovať život mesta i jeho občanov as−
poň z okna, či na stránkach Staro−
turianskeho spravodajcu.

dr

Jubilantovi ku gratulantom sa
pripája i redakčná rada Starotu−
rianskeho spravodajcu.

JINDŘICH RACEK
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V Klube dôchodcov mesta Stará
Turá sa dňa 20. 1. 2009 konala sláv−
nostná schôdza s cieľom zhodnotiť
činnosť klubu za rok 2008.

Predsedom KD je od r. 2006 p.
Emil Madro, ktorý privítal prítomných
členov a oboznámil ich s programom
tohto stretnutia. Potom sme si minú−
tou ticha uctili pamiatku zosnulých
členov.

Po prednesenej básni prečítala
kronikárka M. Strelníková „Správu o
kultúrno−spoločenskej a zábavnej čin−
nosti klubu dôchodcov“ (KD) za rok
2008.

Na úvod uviedla, že KD bol zalo−
žený na ustanovujúcej schôdzi dňa
15. 1. 1981, t.j. dnes už 28 rokov jeho
činnosti. Z prvého zakladajúceho vý−
boru žije dnes už iba p. Adam Otiep−
ka, ktorému sme z tejto schôdze odo−
slali pozdrav a poďakovanie podpí−
sané prítomnými členmi.

Správu o hospodárení a členstve
KD prečítala naša ekonómka Anka
Šichtová: KD má k 31.12.2008 136
členov, z toho 97 žien a 39 mužov.

Vekové zloženie je: do 60 rokov –
12 členov, od 60 do 80 rokov 115 a
nad 80 rokov 9 členov.

KD v r. 2008 organizoval nasle−
dovné kultúrno−spoločenské akcie:

− Stretnutia členov klubu sa konali
pravidelne každý utorok, v zimných
mesiacoch aj v nedeľu

− Každý posledný utorok v mesia−
ci predseda klubu blahoželal všetkým,
ktorí mali narodeniny, jubilantom odo−
vzdal malý darček

− Zosnulým členom položil KD na
pohreboch kyticu kvetov

− Dvakrát v mesiaci sa meria čle−
nom tlak krvi

− Nezaostávame ani v propagač−
nej činnosti. V meste máme dve vý−
vesné skrinky, v ktorých sú vždy uve−
dené aktuálne akcie z KD a nášho
mesta. Nachádzajú sa na ul. Gen.
M.R. Štefánika a na Družstevnej ulici
(Kujanovec).

− Členovia KD sa jednotlivo zúčast−
ňovali na rôznych akciách, ktoré or−
ganizovalo mesto a iné organizácie.

− V Klube sa konali dve veľmi hod−
notné prednášky, spojené s disku−
siou: Prvá s riaditeľom TECHNOTU−
RU, p. Ing. Augustínom Schmidlom
o činnosti ich a.s. a zaisťovaní tepla v
meste, druhá s riaditeľkou Technic−
kých služieb p. Ing. Janou Vráblovou,
ktorej hlavnou témou bol separova−
ný zber odpadov.

− Z príležitosti MDŽ zorganizoval
Mestský úrad Stará Turá stretnutie
staroturianskych dôchodcov s dô−
chodcami z moravských Kunovíc, na
ktorom sme sa v hojnom počte zú−
častnili. Kunovčania nás pozvali na
stretnutie v novembri do Kunovíc, pri−
pravili veľmi hodnotný kultúrny
program a pohostenie.

− KD zabezpečil dva autobusové
zájazdy do termálnych kúpalísk Veľ−
ký Meder a Dunajská Streda.

− Zúčastnili sme sa na výlete, kto−
rý zorganizovala Jednota dôchodcov
v Starej Turej (JDS). Prezreli sme si
rázovitú obec Čičmany, v Rajeckej
Lesnej „betlehem“, Maninskú tiesňa−
vu a Trenčianske Teplice. Väčšina
členov KD sú aj členmi JDS.

− Úspešnými akciami, na ktorých
sa dôchodcovia radi zúčastňujú, sú
tradičné „opekačky“: čo si kto prine−
sie, to si opečie, potom sa spieva a
zabáva pri harmonike Mirka Kova−
čovica. V roku 2008 sme opekali 1x

v Topoleckej a 2x na štadióne.
− 24 členov KD sa rekreovalo vo

Vysokých Tatrách, všetko potrebné
k tomu si vybavili a zaplatili účastníci
sami. Strávili tu týždeň oddychu, po−
hody a spokojnosti.

− V Klube sa konali rôzne akcie:
fašiangy, Deň matiek, šibačky, Me−
siac úcty k starším, mikulášske od−
poludnie, predvádzacie akcie a iné.

− Pri každých sviatkoch vždy nás
prišla v mene detí aj svojom pozdra−
viť riaditeľka Centra voľného času p.
Věra Tepličková.

Už tradične si pripomíname každý
rok výročie tragickej smrti gen. M. R.
Štefánika. Aj tento rok sme uskutočnili
3. mája večernú vychádzku na Vaga−
čov vrch, odkiaľ sme sledovali zapále−
né vatry na Bradle. Túto tradíciu zalo−
žila v klube v roku 1990 p. učiteľka Anna
Slezáčková, rodáčka z Brezovej pod
Bradlom a trvá dodnes.

62 členov KD sa zúčastnilo na via−
nočnom programe moravskej dychov−
ky „Stříbrňanka“.

Členovia nášho klubu, manželia
Elenka a Janko Valenčíkovci, oslávili
50 rokov spoločného života. Zabla−
hoželali sme im k tomuto vzácnemu
jubileu, odovzdali sme kyticu kvetov,
blahoželanie a malý darček.

− OZ KOVO CHIRANA usporia−
dal pre seniorov, bývalých zamest−
nancov, dva zájazdy s účasťou aj čle−
nov KD.

− V závere roka sa konala sláv−
nostná spoločná schôdza KD a JDS.

Plán činnosti na r. 2008 sme spl−
nili.

Plán činnosti Klubu dôchodcov pri
MsÚ na r. 2009 prítomní schválili bez
pripomienok – bude dopĺňaný v prie−
behu roka podľa potreby.

Klub dôchodcov má v meste dob−
ré meno. Je to najmä zásluhou
všetkých, ktorí klub navštevujú. Veď
sa tu môžu spolu porozprávať, navzá−
jom si poradiť, zabaviť sa, prežiť pek−
né chvíle s priateľmi a niektorí aj vy−
plniť čas samoty, veď motto našej kro−
niky „Aby človek nebol sám...“ je toho
dôkazom.

O činnosti KD by sa dalo ešte veľa
napísať...

V závere menom výboru KD a
všetkých členov ďakujeme:

− Nášmu predsedovi p. Emilovi
Madrovi za to, že vedie KD zodpo−
vedne a veľmi rád. Prajeme mu veľa
zdravia, spokojnosti tu v klube, v ro−
dine a veľa úspechov v jeho funkcii.

− Predstaviteľom nášho mesta za
to, že si našli čas nás poinformovať o
tom, čo sa plánuje v meste a sociál−
nej sfére.

− Mestskému úradu ďakujeme tiež
za finančné príspevky na úhradu za
autobusy (zájazdy) a kultúrno−spolo−
čenské akcie.

− Ďakujeme našim sponzorom, a
to: firme SENSUS METERING, a.s.
a firme CHIRANA MEDICAL, a.s. Sta−
rá Turá za hodnotné finančné dary,
ktoré použijeme pre kultúrno−spolo−
čenskú činnosť klubu.

Po prednesenej správe poďako−
val predseda KD p. Emil Madro za
prácu, ktorú členovia vykonali v pro−
spech klubu a zaželal všetkým veľa
zdravia a úspechov v roku 2009.

Po skončení oficiálnej časti
schôdze pripravil výbor KD pohoste−
nie a občerstvenie, bol voľný program.
Jeden úspešný rok je za nami a už
sa tešíme na naše schôdzky v roku
2009.

M. Strelníková, kronikárka KD

V Klube dôchodcov hodnotili r. 2008

V poslednom čísle Spravodajcu
pod názvom článku „Aj vy môžete
pomôcť“ vyzýval pán Mikláš k zapo−
žičaniu starých dokumentov a foto−
grafií pre novú publikáciu o Starej
Turej. K tejto výzve sa pripájam i ja.

Myslím si, že už dosť veľa obyva−
teľov Starej Turej vie, že mám na−
kreslenú mapu ulíc Starej Turej s
priečeliami domov pred asanovaním.
Je to taký virtuálny pohľad na „sta−
rú“ Starú Turú. Na mape sú zazna−
čení i rôzni majitelia týchto domov v
rokoch 1906, 1930 a 1975, o kto−
rých som sa z rôznych dokumentov
i od ľudí dozvedela. Čaká ma už
predposledná fáza− prekresliť túto
mapu ako sa hovorí „načisto“. Mám
zakreslené už skoro všetky domy,
ktoré boli, alebo mali byť asanova−
né. Chýba mi zakresliť už iba niekoľ−
ko domov, ktoré boli asanované pod
židovským cintorínom. Pri zakresľo−
vaní priečelí domov do mapy vychá−
dzam zo starých fotografií, ktoré si
zapožičiavam, kopírujem si ich a
manžel ich skenuje do počítača, ďa−
lej z popisu alebo nákresov, ktoré mi

ľudia poskytujú. V tomto smere mi
najviac pomohla pani Mária Pašty−
ková, ktorá mi pomohla nakresliť
domy jednej strany Hoštákov, domy
od bývalého obecného domu až po
Markov mlyn ale i pani Emília Luká−
čová, ktorá mi precízne nakreslila
všetky domy od MsÚ až po bývalú
krčmu Hnilica. Skôr než napíšem, o
čo by som Vás, milí spoluobčania,
chcela poprosiť, chcela by som po−
ďakovať tým, ktorí mi svoje fotogra−
fie zatiaľ zapožičali. Predovšetkým
sú to manželia Ing. Vladimír Dinga a
PhDr. Alžbeta Dingová. Po zhliad−
nutí ich niektorých starých fotografií
som dostala nápad pátrať po ďalších
starých fotografiách Starej Turej,
neskôr som cítila potrebu ich dáko
zatrieďovať a napadlo ma, že by ich
bol najlepšie zakresliť do mapy Sta−
rej Turej. Najviac fotografií som mala
zapožičaných z múzea. Viacero fo−
tografií mi láskavo zapožičala pani
Emília Hudcovicová po svojom man−
želovi fotografovi a pani Božena
Kočí, tiež po svojom manželovi, za
čo som im veľmi vďačná. Ďalej som

vďačná za zapožičanie fotografií
Ľubomírovi Bathovi a Ivanovi Držko−
vi. Niekoľko fotografií mi zapožičali i
p. Alžbeta Horáková, p. Vilma Ma−
tejková, p. Milka Alušicová, pani
Emília Ježová, pani Adela Klemen−
tovičová, p. PhDr. Jarmila Slezáčko−
vá a pán Ján Mikláš z MsÚ. A ne−
smiem zabudnúť napísať, že veľa
fotiek som mohla použiť i z manže−
lovho archívu, ktorý je stále aktívnym
fotografom.

A teraz moja prosba, resp. pros−
by: Aj ja chcem poprosiť o zapožiča−
nie starých fotografií, dokumentov ale
i poskytnutie informácií pre pripravo−
vanú knihu o Starej Turej ale i pre
moju prácu. Na mape, ktorú práve
dokresľujem, niekedy nakreslím dom
i 2−3 krát, pokiaľ mám z neho fotky z
rôznych období a výrazne zmenil svo−
ju podobu. Poteší ma každá stará
fotka, na ktorej sú už dnes neexistu−
júce domy. Bola by som veľmi vďač−
ná hlavne za fotky týchto objektov:

1. čelný pohľad na bývalé kúpa−
lisko Javorina (od cesty),

2. akékoľvek fotky z bývalej tehelne,

3. Zemanov mlyn a vedľajší Pú−
delkov dom,

4. Hostinec na Pažiti, tzv. Jasle,
5. Hostinec (Gavačov),
6. uhľosklady,
7. domy od domu fotografa Luke−

ša po Capeka,
8. domy od Markovho mlyna sme−

rom k Zemanovmu mlynu (od čísla
110 po 84),

9. z Čvirikovej uličky domy Polá−
kovcov, Koštialovcov a ďalších (od
čísla 26 do čísla 38).

Milí spoluobčania, pokiaľ vlastníte
staré fotografie Starej Turej z uvede−
ných lokalít ale i rôznych iných, pro−
sím Vás o ich zapožičanie (na 3 až 7
dní, potom ich poctivo vrátim). Napo−
môžete tým, aby virtuálna mapa „sta−
rej“ Starej Turej bola komplexnejšia.
Môžete ma kontaktovať telefonicky na
telefónnych číslach: 032 776 3072,
0905 305 518.

Súčasťou tohto článku je i ukážka
mapy bývalej St. Turej pre ilustráciu.

Vopred ďakujem
Ing. Eva Tomisová

(rod. Pagáčová)

Virtuálna �stará� Stará Turá
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V nedeľu 8. marca 2009 sa usku−
točnilo v poradí už tretie stretnutie
seniorov Kunovíc a Starej Turej. Na−
koľko prvé stretnutie (8. marca 2008)
sa uskutočnilo v tesných priestoroch
kaviarne Kultúrneho domu, tentoraz
sa rozhodli organizátori pre stretnu−
tie využiť jedáleň Strednej odbornej

školy, čo bolo naozaj šťastné rozhod−
nutie. Pracovníci Strednej odbornej
školy a študenti Súkromnej hotelovej
akadémie pripravili pohostenie pre
seniorov skutočne veľmi dôstojne.

Už pred 14. hodinou začali prichá−
dzať do jedálne prví naši dôchodco−
via a netrpezlivo očakávali príchod
priateľov z Kunovíc, ktorí prišli po pol
tretej. Zvítanie sa so seniormi z Ku−
novíc bolo veľmi srdečné. O 15. ho−
dine po prvých rozhovoroch nasledo−
val oficiálny program. Zahájila ho pani
Božena Michalcová, učiteľka ZUŠ v
Starej Turej, piesňou „Slovák, Slovák
odkiaľ sa rodák“ a pani Marta Ada−
musová básňou „Žiť“ od Ing. Gustá−

va Rumánka. Družobné stretnutie ofi−
ciálne otvoril Mgr. Ján Tomeš a priví−
tal všetkých hostí i ostatných prítom−
ných a poprosil pani primátorku Ing.
Annu Halinárovú o slávnostný prího−
vor. Pani primátorka si po príhovore
prizvala i pani Ing. Vieru Zapletalovú,
aby stručne poinformovala prítomných

staroturianských dôchodcov o novom
sociálnom zákone. Po príhovoroch
pani primátorky i vedúcej sociálneho
odboru opäť vystúpila pani Michalco−
vá s piesňou „Šak to pekné časy bý−
vali“. Za klub dôchodcov sa prihovo−
ril jeho predseda Emil Madro a za
Jednotu dôchodcov predsedníčka Ing.
Eva Tomisová a keďže sa družobné
stretnutie konalo práve 8. marca, pri−
pomenula niekoľkými vetami Medzi−
národný deň žien, históriu vzniku i
priebehu jeho oslavovania počas jed−
ného storočia. Po tomto príspevku
opäť precítene zarecitovala pani Ada−
musová báseň. Po básni zaspievala
pani Michalcová pieseň „Teče voda,

teče“. O chvíľu sa k nej spontánne
pripojili skoro všetci prítomní. Na túto
pieseň nadviazala svoje rozprávanie,
ako ďalší bod programu, Mgr. Elena
Rumánková, bývalá pani učiteľka, vý−
tvarníčka a spisovateľka. Rozpoveda−
la nám príbeh vzniku tejto staroturian−
sko− velickej piesne. Ďalej sa pani
Rumánková vo svojom príspevku sú−
stredila na motív družby, priateľstva
medzi národmi, družby a priateľstva,
susedských a obchodných stykov
medzi pohraničnými moravskými ob−
cami a Starou Turou. Porozprávala
nám viacero zaujímavých príhod z
minulosti, ktoré sa týkali témy druž−
by. Verím, že sa v nejakej knižočke
alebo článku pani Rumánkovej o tých−
to zabudnutých príhodách raz dočí−
tame. Verím, že nielen naša generá−
cia seniorov, ale i generácia našich
detí a vnukov budú udržovať družbu
medzi našimi dvoma národ−
mi, že budú odovzdávať od−
kaz našich rodičov a ich
predkov o našej vzájomnos−
ti a bratstve a že i pre nich
bude Javorina znamenať
priam posvätný symbol brat−
stva a družby medzi národ−
mi Slovenska a Česka nie−
len poslednú júlovú nedeľu,
nielen na Silvestra, ale i v
deň vzniku Československa
28. októbra. Pani Rumánko−
vá na konci svojho príspev−
ku zaspievala spolu s pani Oľgou Pa−
gáčovou, členkou JDS, svoju vlastnú
skladbu „Pieseň o Starej Turej“, kto−
rá vypovedá o veľkej láske autorky k
nášmu kraju a mestu Stará Turá. V

ďalšom príspevku nám manžel pani
Rumánkovej Ing. Gustáv Rumánek,
náš najaktívnejší publicista o osob−
nostiach nášho regiónu a spoluzakla−
dateľ Staroturanského spravodajcu,
porozprával o našom obyvateľovi− fo−
tografovi Františkovi Lukešovi, ktoré−
ho pôvod i jeho manželky je z okolia
Uherského Hradišťa a Kunovíc. Bolo
to tiež veľmi zaujímavé rozprávanie.
Program bol ukončený vystúpením
súboru Tetičky z Kunovíc, ktoré nám
zaspievali niekoľko pekných morav−
ských piesní (veľmi by som si priala,
aby sme si i mohli založiť nejaký spe−
vácky súbor seniorov).

Myslím si, že toto naše družobné
stretnutie seniorov Kunovíc a Starej
Turej bol skutočne nezabudnuteľné
a spríjemnilo život 120 prítomným.
Najväčšia vďaka za to patrí pani pri−
mátorke Ing. Anne Halinárovej a MsÚ

v Starej Turej, ktorí toto stretnutie fi−
nančne pokryli. Vďaka patrí i Mgr.
Jánovi Tomešovi za celkovú organi−
záciu, riadenie i konferovanie progra−
mu. Pracovníkom MsÚ patrí vďaka i
za vyhotovenie pozdravov k MDŽ pre
všetky zúčastnené ženy, ďalej patrí
vďaka kultúrnemu domu, ktorý po−
skytol malé darčeky pre ženy z Ku−
novíc k ich sviatku. Osobitná vďaka
patrí za spevácke vystúpenia pani
Michalcovej a Jánovi Pavlovičovi,
ktorý ju sprevádzal na klávesom ná−
stroji a pani Adamusovej za krásny
prednes básní. Organizátori stretnu−
tia ďakujú i manželom Rumánkov−
com za ich aktuálne príspevky, ďa−
kujú i pracovníkom Strednej odbor−
nej školy za pripravenie pohostenia
a študentom Súkromnej hotelovej
akadémie za perfektnú obsluhu prí−
tomných. Riaditeľke domu opatrova−
teľskej služby pani Macúchovej a
členkám klubu dôchodcov pani De−
díkovej a pani Feriancovej ďakuje−
me za napečenie chutných koláči−
kov. Nakoniec patrí i poďakovanie aj
pánovi Marekovi Rojkovi, ktorý dô−
chodcom hral a spieval na počúva−
nie i do tanca a prispel tak tiež k prí−
jemnej atmosfére v sále.

Predseda klubu dôchodcov z Ku−
novíc pána Štěrba navrhol družob−
né stretnutie i v lete na niektorom
juhoslovenskom kúpalisku, kam sa
chodia dôchodcovia z Kunovíc pra−
videlne kúpať. Pán Madro, ktorý as−
poň raz do roka organizuje tiež kú−
panie pre náš Klub dôchodcov, sa s
pánom Štěrbom na spoločnom ter−
míne dohodne.

Ing. Eva Tomisová
predsedníčka JDS v Starej Turej

Družobné priateľstvo seniorov Kunovíc a Starej Turej sa naďalej utužuje

K článku na str. 12
Virtuálna „stará“ Stará Turá
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CT pracovisko v myjavskej nemocnici otvorené!
V piatok 27.2.2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie pra−

coviska počítačovej tomografie v Nemocnici s poliklinikou v
Myjave. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia Trenčianskeho sa−
mosprávneho kraja, ktorý technologické vybavenie CT praco−
viska kompletne financoval, zástupcovia firmy SIEMENS, ktorá
technológiu dodala, primátori a starostovia obcí myjavského
regiónu, vedenie myjavskej nemocnice a ďalší pozvaní hostia.
O tomograf SIEMENS Somatom Emotion 16 a ostatnú techno−
lógiu CT pracoviska v hodnote 995 817 (30 mil. Sk) sa budú v
myjavskej nemocnici starať dvaja lekári, päť laborantov a jedna
zdravotná sestra. CT prístroj so 16−vrstvovým zobrazením bude
slúžiť na diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb
prostredníctvom röntgenového žiarenia, najmä v oblasti onko−
lógie a neurológie. Počítačová tomografia v Myjave sa aj podľa
hodnotenia odborníkov zaradí medzi najmodernejšie na Slo−
vensku a nebude mať obdobu v širokom okolí. Bude slúžiť 65
tisícom obyvateľov. Podľa MUDr. Jozefa Markoviča, riaditeľa
NsP Myjava je nezanedbateľnou súčasťou CT pracoviska ar−
chivačný a komunikačný systém PACS, ktorý umožní efektívne
uchovávať a používať zdravotnú dokumentáciu konkrétneho
pacienta po dobu 10 rokov s najvyššou garanciou bezpečnosti
a dostupnosti všetkých dôležitých údajov. Dodal, že myjavská
nemocnica sa otvorením počítačovej tomografie dostáva na
úroveň „vyššej strednej triedy“ a verí, že prinesie výrazné zvý−
šenie úrovne služieb a starostlivosti o pacientov

Zdroj: www.myjava.sk                                                J.M.

Predajňa KA-TRADE,s.r.o.
nachádzajúca sa na ul. Jiráskovej 188/1 v Starej Turej, v

budove rodinneho domu na 1. poschodí (vchod z dvora zboku),
Vám oznamuje, že rozširuje sortiment náradia o 300 položiek.

Ponúkame Vám náradie za bezkonkurenčne nízke ceny
ĎALEJ PONÚKAME:
Spojovací materiál,rezné a brúsne kotúče, Ochranné prac.

prostriedky, priemyselnú chémiu.
Otváracie hodiny: Po−Pi: 08.30 − 12.00   13.00−16.00

So: 09.00 − 12.00
Kompletnú ponuku nájdete na www.ka−trade.sk
Akcia − pri nákupe tovaru na 20 EUR darček

V týchto dňoch vrátil som sa k odlože−
nému listu, ktorý mi napísal začiatkom tohto
roka Jan Vladislav, vl. menom Ladislav
Bambásek, nie preto, že by som azda naň
neodpovedal. Dôvod bol prostý. Z ozna−
movacích prostriedkov ma zaskočila smut−
ná zvesť, že tento český básnik a prekla−
dateľ naposledy vydýchol 3. marca 2009 v
Prahe vo veku 86 rokov. V takýchto prelo−
mových okamihoch dávame si do súvis−
losti i skutky či okolnosti, ktoré za bežných
okolností nesúvisia, nezaujmú nás a sú
akoby pomimo. Čo keď sa práve týmito
riadkami podvedome lúčil nie s adresátom
spomínaného listu, ale so Starou Turou a
jej okolím. Možno som mu toto prostredie
akosi pripomínaval, prostredie, v ktorom v
rokoch 1932 až 1939 dospieval obklopený
svojou rodinou, kde jeho otec, Petr Bam−
básek, bývalý legionár, bol vedúci Pošto−
vého úradu v Starej Turej. Toto svoje chlap−
čenské obdobie opísal v krásnych spomien−
kach, ktoré sme uverejňovali na stránkach
nášho časopisu.

Pravdu povediac, nečakal som, že mi
na môj posledný list, napísaný pred rokmi,
vôbec odpovie. Veď už bol vo veku, voči
ktorému mávame úctu i zhovievavosť. Na−
pokon predsa len odoslal zopár riadkov a
súčasne uviedol, že po tak dlhej dobe sa

ozýva, aby nám napísal pár slov a poprial
čo najlepší rok 2009. Zdôveril sa tiež, že
zo zdravotného hľadiska má za sebou ťaž−
ký rok a necíti sa dobre. Pokračuje však v
práci a dáva si do poriadku svoju pozosta−
losť. Tieto jeho vyjadrenia naznačujú dačo,
čo ho možno práve vtedy podvedome nú−
tilo napísať tento spomínaný list, no na čo
nám však on už neodpovie. Z hľadiska
uzavretia kruhu jeho života ostáva však
všetko iné. Srdce zovrel flór piety, smútku
a zmierňuje ho svetlo nádeje našich spo−
mienok.

Jan Vladislav sa narodil v Hlohovci 15.
januára 1923. Navštevoval Gymnázium v
Novom Meste n.Váhom. V r.1939 sa rodi−
na odsťahovala do Poličky v Čechách. Štu−
doval na Karlovej univerzite v Prahe, po
r.1948 bol z politických dôvodov zo štúdia
vylúčený, jeho pôsobenie v literatúre bolo
obmedzené. Doktorát si ukončil v r.1968,
rozvinul svoju publikačnú činnosť. Bol jed−
ným z prvých signatárov Charty 77, po
r.1981 bol donútený k exilu do Francúz−
ska. V r.2003 vracia sa do Prahy, prekla−
dá, vydáva svoje staršie práce, o.i. píše
poéziu. Jan Vladislav bol nositeľom viacero
vysokých štátnych vyznamenaní.

Majstre, Stará Turá na Vás nezabud−
ne!                             Gustáv Rumánek

ZA JANOM VLADISLAVOM

Rozprávka, úžasný ľudský vynález,
ktorý by sme mohli nazvať balzamom
na dušu, čo nás sprevádza celým
naším životom. Miesto v ríši fantázie,
kde sa nemusíme báť draka, strigy ani
ničoho, čo je zlé, pretože v tejto kraji−
ne, na rozdiel od skutočnosti, dobro
vyhráva.

Čítali nám ich naše mamy, my ich
čítame našim deťom a ony , pretože ich
majú rady, ich budú čítať svojim potom−
kom. V ére počítačov a konzumnej spo−
ločnosti predstavujú návrat ku koreňom
minulosti nášho národa. Sú nezastupi−
teľné a nič ich nevie nahradiť.

Osobne som veľmi rada, že práve
v našej škole je už tradíciou okresné
kolo súťaže v prednese rozprávok –
Rozprávkové vretienko. Akcii predchá−
dza usilovná príprava. Veď všetci
chceme, aby sa jej účastníci u nás cí−
tili dobre – jednoducho rozprávkovo.
Tento rok všetci vstúpili do vodného
sveta plného rybičiek a iných vodných
živočíchov, ktoré strážili dvaja vodní−

Rozprávkové vretienko
ci. Celú výzdobu vyrobili naše deti pod
vedením svojich p. učiteliek.

Na súťaži sa zúčastnili súťažiaci 11
škôl novomestského okresu. Žiaľ, pre−
tože práve zúrila chrípka, niektoré ško−
ly sa kvôli nej nemohli zúčastniť.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách –
1. kategória boli deti 1. stupňa a 2.
kategória deti 2. stupňa. Ich výkony
hodnotili trojčlenné poroty.

Výsledky: 1. kategória: 1. m. Jakub
Fabian, Čachtice, 2. m. Rastislav Šte−
fanech, Stará Turá, 3. m. Zuzana Ga−
lová, Pobedim

2. kategória: 1.m. Veronika Ková−
čiková, Nové Mesto n Váhom – ZŠ
sv. Jozefa, 2. m. Gabriela Megová,
Nové Mesto n. Váhom, Nálepkova ul.,
3. m. Eliška Trpíšková, Podolie

Súťaž prebiehala v príjemnej atmo−
sfére a všetci účastníci odišli s poci−
tom príjemne prežitého dopoludnia.
Všetkým, ktorí sa na príprave poduja−
tia podieľali, srdečne ďakujeme.

Anna Chmurová

Vážená redacia,
V minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu ste uverejnili 1. časť

mojej spomienky z roku 2003, inšpirovanej vedutou mesta a venova−
nej jej autorke, výtvarníčke Elene Rumánkovej − Vavrovičovej. Predpo−
kladám, že to bol aj editorský zámer, lebo koncom marca sa známa
učiteľka dožila významného životného jubilea, ku ktorému jej aj touto
cestou za úprimných priateľov gratulujem. Elin celoživotný citový vzťah
k rodisku, prenesený na plátno či vyjadrený v textoch, bol vždy pod−
netný. Patrí jej za to vďaka.                                                Peter Uhlík

Rozhodnite o použití 2 % z vašich daní a
podporte aktivity našej staroturianskej nadácie

Nadácia ŽIVOT za posledných päť rokov podporila formou
programu malých komunitných grantov užitočné aktivity detí a
mládeže v našom meste čiastkou viac ako 39 000 euro (1 176
000 Sk) a zdravotne postihnutím osobám prispela sumou viac
ako 23 000 euro (700 000 Sk).

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

Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových
činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, život−
ného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlep−
šovaniu kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhláse−
nia o poukázaní 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb,
či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na
tieto zámery. Naša nadácia veľmi úzko spolupracuje s občian−
skym združením Fénix, ktoré je oprávneným subjektom prijať
tento podiel a tým sa podieľať pri realizácii oboch grantových
kôl nadácie. Príslušné tlačivá pre tento rok získate u správcu
nadácie (MsÚ Stará Turá, tel. 032/ 746 1625), prípadne stiah−
nete z www.staratura.sk/nadacia−zivot/

Údaje o prijímateľovi :
Názov: Územná správna rada Detskej organizácie Fénix

Stará Turá
Sídlo: SNP 266/1, 916 01 Stará Turá
IČO: 17310920/016
Právna forma: občianske združenie
Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX
Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných

prostriedkov na aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mlá−
dež. Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodin−
ným príslušníkom, kolegom v práci, známym a podnikateľom.
Ďakujeme.            Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie
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Staroturianske postrehy
Možno sa nám ujde ... a možno to pôjde ...
Nedávno som čítala o ekologickom probléme, ktorý trápi

prímorské štáty. Ako najväčšie znečistenie morských pláží uviedli
cigaretové ohorky – „špaky“. Slovensko síce nie je prímorským
štátom a Stará Turá nie je prímorským mestom, ale mám taký

pocit, že máme v našom
meste miesta, ktoré by
mohli týmto prímorským
veselo konkurovať.

Tými miestami sú
priestory pod balkónmi a
oknami niektorých čin−
žiakov.

Prímorské mestá
majú však ten problém,

že ľudí, ktorí tam „špaky“ zanechajú, nevypátrajú. Sú to ano−
nymní „bordelári“ z celého sveta.

U nás by ten problém nemusel byť až tak anonymný. V
panelákových vchodoch všetci veľmi dobre vedia, ktorý sused
či susedka fajčia na balkóne a ktorým „nenápadne a len tak
náhodou“ padajú ohorky z rúk.

Nevadí nám to? Bojíme sa im povedať?
Skúsme v rámci jarnej očisty mesta alebo ako darček ku

Dňu Zeme osloviť týchto „skrášľovateľov životného prostredia“,
aby si to po sebe upratali.

Možno sa nám ujde... a možno to pôjde.
Věra Tepličková

Firma JASO – práčovňa Myjava oznamuje, že
otvorila v meste Stará Turá zberňu na pranie a

čistenie prádla, ktorá sa nachádza v Dome služieb
Stará Turá na prízemí (v bývalej práčovni).

Otváracia doba zberne je:
v utorok od 08,00 − 16,00 hodiny,
vo štvrtok od 12,00 − 19, 00 hodiny
v sobotu od 08,30 − 11,00 hodiny.

Hľadáme hercov
Divadlo Sluha má za sebou ďalšie úspešné vystúpenia. S

kresťanskou divadelnou hrou Oľga sme už absolvovali desať
predstavení na strednom a západnom Slovensku. V našich plá−
noch je však pokračovať v turné a ísť aj ďalej, možno i za hrani−
ce Slovenska − do Česka a Srbska. Táto práca je veľmi zaují−
mavá, no popri našich štúdiách, či prácach je tiež zároveň ná−
ročná. Preto chceme rozšíriť naše rady a prijať mladých mužov
pre stvárnenie postáv, u ktorých ešte nemáme alternantov.
Záujemcovia vo veku od 16 do 26 rokov sa môžu prihlásiť na
adrese herci@divadlosluha.sk. (www.divadlosluha.sk)

Divadlo Sluha

V dňoch 1. – 2. 3. 2009 o 14. hodine sa
v areáli základnej školy na Hurbanovej ulici
odohrala netradičná akcia pod názvom Luk
a šíp. Zorganizovalo ho občianske združe−
nie Pathfinder pod vedením pána Stanisla−

va Slamku. Cieľom tohto podujatia bolo vy−
robiť si svoj luk a šíp a zažiť dobrodružstvo
pri jeho výrobe. Deti zo ZŠ na Komenské−
ho ulici – konkrétne z 3.B. triedy sa dostavili
v počte 6 aj so svojimi oteckami do dielní,
ktoré nám poskytla pani riaditeľka. Všetkých
nás bolo 24. Hosťom a hlavným prednáša−
teľom bol Ing. Phd. Rasťo Lagaňa, ktorý
pracuje na výskume dreva na drevárskej
fakulte vo Zvolene. V úvode nám všetkým
predstavil, čo nás čaká a ako treba začať.
Všetci ockovia s deti si vybrali holé načaté
dosky, z ktorých bolo treba vyrobiť luk pod−
ľa predlohy nášho inštruktora. Začalo sa
veľké hobľovanie a hobľovanie. Neustále sa
merala veľkosť sily a ohyb luku, aby dieťa,
ktoré s ním bude strieľať ho mohlo natiah−
nuť. Vyrobili sme si pomocné tetivy, pomo−
cou ktorých sme zisťovali ohyb luku. Naučili
sme sa trpezlivosti a vytrvalosti. Mali sme aj
posilu elektrický hoblík, ktorým pracoval
p.Malár a Mandák. Mnohokrát sa nám zda−
lo, že toho hobľovania nie je koniec. Ale
vyplatilo sa. Dosiahli sme správneho ohybu
a to znamenalo, že nastáva druhá fáza a to
je šmirgľovanie hrán. Na konci tohto nároč−
ného dňa sme si odnášali vyhobľované a
vyšmirgľované krásne luky. Ale nie všetci.
Mali sme aj straty. Nie každé drevo je do−
konalé a tak sa stalo, že sa 4 luky zlomili.
Po toľkej práci a taká strata. To viete, že sa
to bez sĺz neobišlo. Preto sa p.Lagaňa a
p.Slamka s manželkou rozhodli, že pôjdu
do dielne skôr, aby urobili luky pre tých, ktorí
utrpeli stratu. Musím ešte spomenúť, že nové

luky by sa nerobili, keby nebolo ochotného
p. Luboša Hrubého a jeho manželky Alicky,
ktorý nám poskytol za štedré ceny drevo na
výrobu nových lukov a dokonca ich už do
polovice opracoval podľa rady p. Lagaňu.

Takže nový deň sme začali zno−
vu ako ináč hobľovaním. Urobili
sme tak ešte ďalších 5 lukov.
Deti mali prísť na deviatu hodi−
nu, ale podaktorí sa už nevede−
li dočkať, tak prišli o niečo skôr.
P. Lagaňa nám znovu vysvetlil,
čo nás dnes čaká a ako bude
vyzerať práca na šípoch. Roz−
delili sme sa do dvoch skupín.
Jedna skupina sa učila robiť te−
tivu a druhá sa pustila do výro−
by šípov. Ani tetiva nemôže byť
hocijako a rýchlo urobená. Deti
si cibrovali svoje pršteky pri prá−
ci s malým hoblíkom, kde trpez−
livo hobľovali hrubý obdĺžnik,

aby z neho vyšiel finálny výrobok. Po jeho
zhobľovaní do štvorca ho museli zošmir−
gľovať doguľata a napokon sa mohli pre−
hupnúť do ďalšej fázy, ktorým bolo zdobe−
nie pierkami. Aj keď to nebolo jednodu−
ché, zvládli sme to. Pierka sa strihali, re−

zali, lepili a potom obmotávali. Nakoniec
sa obmotával drôtik na hrot šípu, aby ne−
bol ľahký a neletel hocikam. p. Lagaňa nám
vysvetľoval ako sa s lukom narába, poučil
nás o jeho nebezpečenstvách a potom nám
povedal, že nebudeme robiť ostré šípy, aby
sme niekomu neublížili. Na konci celej tej−
to namáhavej práce sa zdobili luky nastri−
hanou kožou a niečo po obede sme sa
všetci tešili z toho, že nikto neodišiel z tej−
to akcie naprázdno, a že aj tí, ktorým sa v
prvý deň luk zlomil, odišli so svojím a boli
šťastní.                                          M.S.

LUK A �ÍP

Poďakovanie...
Stalo sa to v piatok, 13. 3. 2009 okolo 17. hodiny. Vracali

sme sa s manželkou z nákupov a na križovatke pred našou
poliklinikou  ležal na ceste neznámy muž. Všetky okolo idúce
autá ho  „myšičkou“ obišli. Pobehli sme a muža sme odtiahli  na
bezpečné miesto, pretože sám sa nemohol postaviť na nohy.
Zranený ešte nebol. Či tam ležal z takej alebo onakej príčiny,
nie je teraz podstatné. Po krátkej úvahe sme zavolali mestskú
políciu a tá prišla behom 2 − 3 minút. Taký rýchly a ochotný
zásah mestskej polície som ozaj nečakal a preto  im chcem čo
najúprimnejšie poďakovať (aj za neznámeho ležiaceho muža).
Veď im to nebolo ľahostajné ako ostatným okoloidúcim i účast−
níkom cestnej premávky. Pýtam sa, ako potom dodržiavajú pra−
vidlá cestnej premávky? A čo tak svedomie − videl som a nepo−
mohol...? Neochota, arogancia, mňa sa to netýka, čo ťa nepáli,
nehas... Či azda vypadli tieto slová z nášho myslenia?

Veď zdravie máme iba jedno a preto si ho treba vážiť. Veď
čo by som ja dal za to, keby som nebol  telesne postihnutý ( 9
rokov vlastním preukaz ZŤP) a teda bol zdravý! Dnes ja Tebe−
zajtra Ty mne  by malo byť samozrejmosťou. Či nie je človek−
homo sapiens− najdokonalejší? Preto si myslím, že je treba po−
môcť  v každej situácii, do ktorej sa človek dostane  vlastnou
nevedomosťou alebo neopatrnosťou. Ako som už uviedol − na
príčine nezáleží!                                 J. H. občan Starej Turej

Výročie príchodu prvého osobného vla−
ku do Starej Turej (1.9.1929) je zároveň vý−
ročím otvorenia železnice Veselí nad Mora−
vou− Nové Mesto nad Váhom. Podujatia,
spojené s tohtoročným 80. výročím tejto tra−
te nie sú síce priamo pripravované našim
mestom, ale na príprave a realizácii sérii
podujatí sa bude naše mesto podieľať v rám−
ci projektu Združenia miest a obcí kopani−
čiarskeho regiónu Veľká Javorina− Bradlo.

Podujatia, ktoré súvisia so spomenutý−
mi oslavami sú premietnuté v projekte (v
rámci cezhraničnej spolupráce) spomínané−
ho združenia, ktorého členom je aj naše
mesto. Predmetom projektu vo výške 250
615 (7 550 027 Sk) je aj pravidelná pre−
mávka historickej vlakovej súpravy počas
víkendov v mesiacoch jún, júl a august 2009

na trati Veselí nad Moravou− Stará Turá a
tiež vydanie rôznych tlačových materiálov –
informačnej brožúry o trati, sezónneho ces−
tovného poriadku, pohľadníc, príležitostnej
pečiatky a zvláštnych kartónových cestov−
ných lístkov. Projekt počíta aj s umiestne−
ním informačných panelov a vytvorením
maloplošných expozícií, venovaných tech−
nickej jedinečnosti tejto trate.

Realizácia projektu je finančne i orga−
nizačne veľmi náročná, budú sa na nej
podieľať desiatky subjektov. Veríme však,
že bude úspešná a prispeje k propagácii
nielen trate a jej histórie, ale aj k propagá−
cii krásneho kraja pod Javorinou na slo−
vensko− moravskom pomedzí a určite bude
príspevkom k rozvoju cestovného ruchu a
cezhraničnej spolupráce s ČR.     J. Mikláš

Oslavy sa chystajú...
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Boj o postup na majstrovstvá SR
V sobotu 14.3.2009 odohrali mladšie mini dva dôležité zápa−

sy proti nášmu najťažšiemu súperovi − Nitre. Mali sme veľmi ko−
lísavé momenty v hre. V prvom zápase lepšie zahrala 2. päťka v
zložení Katarína Tlčíková, Lucia Kostelná, Daniela Naďová, Mi−
chaela Míková a Zuzka Papuláková. V druhom zápase evident−
ne zlepšili hru, či už v obrane, alebo v útoku dievčatá z prvej
päťky v zložení Radka Martinčičová, Málková Diana, Saška Re−
dajová, Karin Rzavská a dve mladšie posily, ktoré sa striedali na
ihrisku a to Adriana Moravčíková, Lucia Beláková.

Prvý zápas: Stará Turá – Nitra 47:35, druhý zápas 50:45
Z obidvoch výhier máme veľkú radosť. Čakajú nás ešte 2

zápasy 28.3.2009 v Piešťanoch, kde by sme mali potvrdiť opráv−
nenosť nášho postupu na majstrovstvá SR.

Dobroslav Lupták, tréner

Filozof Bratislava vs MBK Stará
Turá

V sobotu 21.2.2009 sme boli hosťami v
športovej hale na Domkárskej v Bratislave.
Basketbalové stretnutie ťažko nazvať neja−
ko inak, pretože miestami sa to na basket−
bal skoro vôbec nepodobalo. Stále robíme
tie isté chyby. Nepresná prihrávka, zbrklosť
a strach, aj keď neviem z čoho. Taký mala
charakter naša hra v tomto stretnutí. Polčas
52:48, výsledok 72:65, strelci: Porubská 22,
Pažická 19, Málková 8, Nerádová a Ledec−
ká po 5, Krýslová 4, Uhrínová 2

Slovan Bratislava vs MBK Stará Turá
V nedeľu 22.2.2009 sme boli hosťami

Slovana Bratislava. Posilniť nás prišla aj
Lucia Krč−Turbová. V prvej štvrtine boli
dievčatá asi usedené po ceste, tak im chvíľu
trvalo, kým sa našli na ihrisku. Hrali sme,
ako sa povie, easy basket čiže bez obra−
ny. Do polčasu sme však uhrali výsledok
na 39:38 vďaka skoncentrovaniu sa a zlep−
šeniu obranných činností. Po tretej štvrtine
sme viedli už my 51:58.

Tento zápas bol dramatický až do kon−
ca, no nie len kvôli tomu, že sme konečne
zacítili možnosť výhry, ale pod dramatic−
kosť hry sa podpísal hlavne pán rozhodca
Boleček svojim zvláštnym videním, a k tomu
prispôsobeným pískaním. Sám som ukľud−
ňoval hráčky, aby sme nedostali zbytočnú
technickú chybu. Ťahali sme sa len o pár
bodov. No pán rozhodca dokázal k záveru

vytočiť už aj mňa svojou schyzofréniou a
vidinami, keď nám vyfauloval jednu z opôr
Julku Pažickú a následne, stojacej pevne
na oboch nohách, Sašene Porubskej od−
pískal kroky. Dostal som „technickú chy−
bu“. Stále sme však vyhrávali. Chýbalo už
len 15 sekúnd do konca, mali sme loptu v
držaní a vyhrávali o jeden bod. Slovanist−
ky sa snažili urobiť taktický faul. Obíjali naše
hráčky po rukách a píšťalka v týchto chví−
ľach zostávala nemá. Po „sekere“ na Sa−
šine ruky, lopta vypadla, následne došlo k
stretu dvoch hráčok a odrazu sa do toho
ozval hvizd od pána Bolečku. Všetci sme
s napätím očakávali, čo sa udeje. Rozhod−
ca prisúdil osobnú chybu Porubskej, a keď−
že sme mali viac ako 5 faulov, šli sa há−
dzať trestné hody.

Stav po riadnom hracom čase bol 66:66.
Nasledovalo predĺženie. Nakoľko nás bolo
len 7 hráčok, z toho jedna už vyfaulovaná,
a boli sme dosť znechutení, nedokázali sme
už, aj keď nemôžem uprieť snahu a bojov−
nosť našim ženám, za čo ich veľmi chválim,
dotiahnuť výsledok do víťazného konca.

Stav po predlžení 83:73, strelci: Saša
Porubská 24b, Lucia Krč − Turbová 22b,
Ada Málková 14b, Júlia Pažická 9b, Soňa
Ledecká 4b.

Slovo na záver: ďakujem dievčatám
za veľkú bojovnosť, hoci sa pri hre vysky−
tovali aj chyby, ale tie určite v tomto zápa−
se neboli jediným dôvodom našej prehry.

Lupták Dobroslav, tréner

MBK Stará Turá informuje

Záhradkárske okienko
Hoci je zima kalendárne ukončená, tohtoročná  jar sa len

pomaly zobúdza. Jej začiatok je však tu, a tak môžeme začať s
prípravami – nákupom osív, hnojív, chemikálií a náradia.

Ako dobrý začiatok je vhodné si vybrať zo širokej ponuky
viacerých obchodných reťazcov a špecializovaných obchodov.
Skôr, ako podľahnete nákupu noviniek s lákavým obalom, dô−
kladne si preštudujte všetky informácie a všimnite si najmä miesto
pôvodu semienok a stupeň šľachtenia. Každé osivo dnes pod−
lieha evidencii a kontrole a práve vďaka tomu si možno ušetríte
nepríjemné sklamanie na konci sezóny.

Pomocníkom pri výbere zo širokej ponuky osív, postrekov,
hnojív a prípravkov sa môže stať i toto Záhradkárske okienko.

Na ochranu ovocných stromkov a kríkov Vám môže poslúžiť:
Jarný postrek proti živočíšnym škodcom:
Nurelle D + Karate Zeon 5CS,
Vektafid A + Calypso 480 SC,
Vektafid A + Apollo 50 SC
Kučeravitosť:
Champion 50 WP, Kuprikol 50, Syllit 65 WP, Sulka
Chrastavitosť, múčnatka:
Discus, Baycor 25 WP, Zato 50 WG
Potrebujete dezinfikovať pôdu, bojovať proti slimákom a sliz−

niakom, burinám, pôdnym škodcom, hubám a baktériám? Je
vhodný čas min 14 dní pred výsadbou aplikovať do pôdy Dusíka−
té vápno.

Nestačili ste si na jeseň pohnojiť záhradku a skleník maštaľ−
ným hnojom? V ponuke je granulovaný sušený Kravský hnoj,
Kravský + konský hnoj a na  trh sa dostáva i Hydinový trus.

Predklíčili ste si papriky a rajčiny? Môžete začať s prihnojova−
ním s dusíkatými hnojivami, ale do pozornosti sa dostávajú i or−
ganominerálne hnojivá Darina 4, Humix, Humifit.

Chcete sa vyhnúť konzumácii cukrov a umelých sladidiel?
Skúste pestovanie Stévie cukrovej zo semien.

Gazda

Tel.: 776 34 85


