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Z obsahu:
Z rokovania MsZ

Dni jarnej čistoty od 4. apríla

Javorina sa pripravuje

Hostia z Kunovíc u nás

Domov bielych hláv v rekonštrukcii

Zimná príprava futbalistov

Z aktivít ZŠ a CVČ

Kultúra, šport, matrika

7. apríl – Partička, 17. 00 a 19. 00, DK Javorina

8. apríl – Spomienka na oslobodenie mesta, 15. 00, cintorín

15. apríl – Vítanie Jari a veľkonočný trh – 10. 00,  Námestie slobody

24. apríl – Upleťme si korbáč, 14. 30, KD Papraď

30. apríl – Stavanie mája, 17. 00, Námestie slobody

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
všetkým čitateľom želá

redakčná rada

Chcel som o sviatku Zeme...
Chcel som pripomenúť jej sviatok (22. apríl – Deň

Zeme), tú dokonalosť, súhru a vyváženosť diania
okolo nás, v ktorom existujeme. Jedno podmieňuje
druhé a my si to už ani neuvedomujeme. Chcel som
o slnečných lúčoch a o chlorofyle v listovej zeleni, o
úžasnej fotosyntéze, ktorej vedľajším produktom je
kyslík. Úžasné, ktoré považujeme za samozrejmé.
Čítame údaje o tom, koľko vydrží človek bez vody,
bez jedla... Bez kyslíka...

Zmarilo mi to vyčíňanie Zeme, až tam kdesi, kde
vychádza Slnko, kdesi veľmi, veľmi ďaleko. A zrazu
tŕpneme, ako sa nám tá diaľka nebezpečne skrátila
a bojíme sa radiačnej hrozby. Nie, nechcem jatriť
dôsledky obrovskej tragédie, ktorá ešte neskonči−
la... A keď nie Zem hrozí, tak vojna, ktorú si ľudia
vymysleli, plieni! Sledujem správy a snažím sa zo−
rientovať v pravde a − niekedy som na pochybách a
niekedy v slepej uličke!

Som presvedčený, že sa Zem utíši. Snáď nebu−
deme mať výčitky, že sa nám opláca za naše dran−
covanie jej útrob, za ľudskú neznášanlivosť...

Snáď už bolo dosť nedobrých správ, hrozieb i obetí
a všetko sa obráti k lepšiemu. Prajme to všetkým,
ktorých sa to najviac týka a v tejto nádeji sa každé
ráno prebúdzajú... Krásny apríl, priatelia!          J.M.
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Dňa 15. marca 2011 o 16. hod
sa uskutočnilo IV. zasadnutie MsZ,
ktoré otvoril primátor mesta Ing. Ján
Kišš. Primátor mesta informoval po−
slancov o iniciatíve, ktorú vyvinul na
zachovanie ordinácie chirurgie na
Poliklinike. Na VZP Trenčín bol odo−
slaný podporný list za zachovanie
ordinácie MUDr. Pecku, ktorý pod−
písal primátor mesta a ďalší štyria
starostovia okolitých obcí.

Poslanci prerokovali a schválili
materiál „Návrh na schválenie finan−
covania naviac prác na obnove a
rekonštrukcii DK Javorina“. Na zre−
alizovanie elektroinštalačných prác
vo výške 18.345,27 eura bude uza−
tvorená ZoD s vybratým dodávate−
ľom firmou EMOP – Juriga Vladimír,
Moravský Svätý Ján.

Naviac práce vo výške 26.903,32
eura tvoria stavebné práce a dodáv−

ky, ktoré je potrebné zrealizovať a kto−
ré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo
č. 22042010 zo dňa 30.7.2010 na
zhotovenie diela: „Obnova a rekon−
štrukcia Domu kultúry Javorina na Ul.
M.R. Štefánika Stará Turá“. Na tieto
naviac práce bude so zhotoviteľom
stavby EUROBULDING s.r.o. Brati−
slava uzatvorený Dodatok č. 4 k ZoD
č. 22042010.

MsZ prerokovalo žiadosť spoloč−
nosti Elster s.r.o., Stará Turá o od−
kúpenie pozemku parc. č. 1825/62
– zast. plocha o výmere 4 m2. Uve−
dený pozemok sa nachádza medzi
pozemkami žiadateľa a vznikol po−
stupným členením pozemkov geo−
metrickými plánmi. MsZ schválilo
spôsob odpredaja pozemku podľa §
9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Verejné osvetlenie a nádoby na odpad
na sídlisku Kujanovec

V mesiaci marec 2011 prebiehala rekonštrukcia na
verejnom osvetlení v zadnej časti sídliska Kujanovec
– pri bývalom detskom ihrisku a garážach.

Išlo o rozsiahlejšiu poruchu na starom vedení ve−
rejného osvetlenia. Odstránenie poruchy bolo možné
jedine tak, že pracovníci Technických služieb Stará
Turá museli vymeniť vedenie cca na 250 m. Zároveň
sme tiež vymenili niektoré stožiare, na ktoré sme
umiestnili nové svietidlá. Celá rekonštrukcia trvala
takmer 3 týždne. Počas tejto doby bolo odstavené
verejné osvetlenie v zadnej časti sídliska Kujanovec.

Z tohto dôvodu chceme poďakovať občanom žijú−
cim v tejto lokalite za trpezlivosť a pochopenie.

Zároveň sme na celom sídlisku Kujanovec vymeni−
li 110 l nádoby na odpad za 1100 l kontajnery (1 kon−
tajner = 10 malých nádob). Boli zlikvidované aj staré
tzv. “bunkre“ na nádoby. Kontajnery boli rozmiestne−
né približne na tých istých miestach ako boli umiest−
nené „bunkre“. Občania môžu na svoj odpad využiť
ktorýkoľvek z kontajnerov, ktorý je k ich bytovému
domu najbližší.                          J. Vráblová, TSST

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny, na Ul. SNP
po pravej strane potoka, sa začala.           Foto J. M.
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Přípravy na Slavnosti bratrství
na Javořině začaly

V pátek 11. března se ve slovenské Myjavě−Turé
Lúce uskutečnilo plenární zasedání podjavořinských
měst a obcí. Poprvé se představitelé měst a obcí sešli
v novém složení, jež přinesly podzimní komunální
volby.

Předsedkyně přípravného výboru Slavností bratrství
Čechů a Slováků 2010, starostka města Kunovice Mgr.
Ivana Majíčková přednesla v úvodu zasedání hodno−
tící zprávu. Připomněla v ní 20. výročí vzniku česko−
slovenského památníku, vysokou návštěvnost Slav−
ností bratrství na Javořině navzdory loňské nepřízni
počasí, přítomnost předsedkyně Poslanecké sněmov−
ny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové a předsedy
Parlamentu SR Richarda Sulíka, stejně jako přítom−
nost velvyslanců obou republik Jakub Karfíka a Pete−
ra Brňa. Současně poděkovala všem, kdo se na pří−
pravách i průběhu celé akce podíleli. Zmínila také již
tradiční návštěvu památných míst na obou stranách
česko−slovenské hranice, jež souvisejí se vznikem
Československé republiky. Konala se 28. října a před−
sedkyně výboru poděkovala starostům za přijetí dele−
gace, která se této akce zúčastnila. Silvestr na Ja−
vořině byl hodnocen jako pěkná akce, jež neformálně
podporuje vzájemnost obou národů. V závěru své
zprávy poděkovala Mgr. Ivana Majíčková všem čle−
nům přípravného výboru za celoroční práci a obcím,
městům i krajům za poskytnuté finanční prostředky a
podporu, bez kterých by se organizátoři slavností ne−
obešli.

Dalším bodem programu byla volba přípravného
výboru pro rok 2011. Z České republiky v něm budou
zastoupeny Uherské Hradiště, Uherský Brod, Nivni−
ce, Kunovice, Dolní Němčí, Nová Lhota, Strání, Vese−
lí nad Moravou a Boršice u Blatnice. Slovenskou stra−
nu bude zastupovat představitelé Nového Mesta nad
Váhom, Staré Turé, Bzinců pod Javorinou, Lubiny,
Moravského Lieskového, Myjavy, Brezové pod
Bradlom, Skalice a Trenčína. Předsedou přípravného
výboru byl zvolen starosta obce Bzince pod Javori−
nou Ing. Pavel Bahník, jako místopředsedové byli zvo−
leni primátor Nového Města nad Váhom Ing. Jozef
Trstenský a starosta obce Boršice u Blatnice Bohu−
slav Vávra.

Předáním symbolu javořinských slavností , nere−
zového jehlanu připomínajícího vrchol hory se jménu
všech měst a obcí, které podporují tuto myšlenku,
dosavadní předsedkyní Mgr. Ivanou Majíčkovou do
rukou Ing. Pavla Bahníka přešla roční „vláda“ nad
podjavořinskou oblastí z Moravy na Slovensko.

Další jednání se již neslo v ryze pracovním duchu.
Účastníci naplánovali další setkání, zvolili pracovní
komise a shodli se na potřebě vzniku právního sub−
jektu, který by sdružil města a obce na obou stranách
hranice z Podjavořinské oblasi a staral by se o orga−
nizaci nejen Slavností bratrství Čechů a Slováků na
Velké Javořině, ale i každoročního připomenutí vzni−
ku našeho společného státu 28. října 1918 a organi−
zaci Vatry přátelství na sklonku roku. Vyjádřili také
víru v to, že tento záměr podpoří i zástupci čtyř krajů
Jihomoravského, Trnavského, Trenčínského i Zlínské−
ho, kteří právě na Velké Javořině před lety podepsali
smlouvu o spolupráci.

Javořinské slavnosti se letos uskuteční 31. čer−
vence.

Vyše 160−ročné heslo: „Tu bratia
vždy sa stretať budú“ neplatí už iba
pre každoročné júlové a silvestrovské
slávnosti bratstva Čechov a Slovákov,
ale sa vypĺňa stretnutiami i pod Javo−
rinou v Kunoviciach a v
Starej Turej. Už štyri roky
je opäť obnovená družba
medzi týmito mestami.
Medzi ich mestskými
úradmi, školami ale i
medzi Klubom dôchod−
cov v Kunoviciach a Klu−
bom dôchodcov v Starej
Turej. Dôchodcovia sa
stretávajú v marci v Sta−
rej Turej a v novembri v
Kunoviciach.

Práve 12.3.2011 sa uskutočnilo
ďalšie z týchto stretnutí v Starej Turej
v jedálni strednej školy. Hoci bol za−

čiatok stretnutia stanovený na 14.
hodinu, už hodinu pred tým sa začali
schádzať prví staroturianski dôchod−
covia. Pred štrnástou hodinou prišiel
i autobus s dôchodca−
mi z Kunovíc. Súčasne
prišli s nimi i starostka
Mgr. Ivana Majíčková a
jej zástupca Ing. Pavel
Vardan. Za mesto Sta−
rá Turá sa zúčastnili ta−
kisto najvyšší predstavi−
telia mesta Ing. Ján Kišš
a jeho zástupkyňa Mgr.
Soňa Krištofíková, kto−
rá celé stretnutie orga−
nizačne zabezpečila a moderovala.

Na úvod sa prítomným prihovoril
primátor Ing. Kišš, po ňom postupne
starostka Mgr. Majíčková, predseda KD
Kunovíc p. Štěrba, za KD Stará Turá
p. Madro a za JDS Ing. Tomisová.

Dodatočne zagratulovala všetkým že−
nám k sviatku MDŽ a poďakovala
dôchdkyniam z KD a JDS za ich čin−
nosť v týchto organizáciach. Po krát−
kych príhovoroch nasledoval kultúrny

program. Ako prví vystúpili učiteľ ZUŠ
v Starej Turej Ján Pavlovič so svojou
žiačkou – dôchodkyňou Ing. Evou To−
misovou. Zahrali tri skladby pre dva

akordeóny. Po nich zahra−
li veľmi vtipné pásmo malí
divadelníci zo ZŠ pod ve−
dením p. uč. Majtánovej.
Na záver vystúpila folklór−
na skupina Čančatá zo
ZUŠ aj so svojou vedú−
cou Zuzkou Pilátovou, uč.
ZUŠ v Starej Turej.

Po skončení oficiálne−
ho programu sa podáva−
lo občerstvenie, ktoré pri−

pravili kuchárky strednej školy, za čo
im chcem touto cestou poďakovať.
Chcem sa poďakovať i všetkým dô−
chodkyniam, ktoré doniesli na stret−

nutie vlastnoručne upečené zákusky.
Po občerstvení vystúpil spevácký sú−
bor Tetičky z Kunovíc. A potom znel
zpev skoro nepretržite až do 20. ho−
diny. Chvíľami byl prerušovaný repro−
dukovanou hudbou, aby si dôchodci

mohli i zatancovať.
Na záver chcem poďa−

kovať všetkým, ktorí sa za−
slúžili o príjemnú atmosfé−
ru stretnutia, ale hlavne
MsÚ a viceprimátorke
Mgr. Krištofíkovej.

Ing. Eva Tomisová,
predsedníčka JDS

foto V. Solovič

DRUŽOBNÉ STRETNUTIE DÔCHODCOV
KUNOVÍC A STAREJ TUREJ
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JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO
Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čis−

tení mesta v dňoch 4. apríla až 15. apríla 2011. Pracovníci Tech−
nických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestran−
stvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj tráv−
niky prislúchajúce k činžiaku.

Nenáročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia pri−
slúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V
prípade, že si zorganizujete brigádu v rámci vášho domu, venujte
pozornosť čistote trávnika, športoviska, chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení Vám poskytnú
TECHNICKÉ SLUŽBY, tel. č. 032/ 776 32 15, 032/ 776 32 59.

Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavený vzťah k svojmu
mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky,
umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú ne−
povšimnuté.

V rámci jarného upratovania organizujeme:
1. zber veľkorozmeného odpadu
2. zber biologického odpadu
3. zber nebezpečného odpadu

1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU
pre rodinné domy a priľahlé časti
V dňoch od pondelka 4. apríla do piatka 15. apríla 2011 budú

Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkoobjemové
kontajnery.

Čo partí do veľkoobjemového kontajnera:
Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stolič−

ky (najlepšie demontované,aby zaberali čo najmenej miesta v
kontajneri), matrace, dvere, koberce, drevené laty, police, kuchyn−
ské linky a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich
nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubi−
ce, žiarovky a žiarivky, oleje) , biologický odpad (tráva konáre, lístie).

Dňa 15. apríla (piatok) sa budú dni jarnej čistoty končiť a kon−
tajnery sa budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného
termínu zberu veľkoobjemového odpadu je zakázané ďalšie ukla−
danie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové
kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytvá−
ranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o
odpadoch a zákona o odpadoch.

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného,
biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad
vynášať celoročne do Zberného dvora.

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA : 07.00 – 13.30
STREDA : 07.00 – 17.00
SOBOTA : 08.00 – 12.00

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jarnej čistoty od 4.−15.
apríla 2011:

− Trávniky  − pri bývalom obchode
− Súš  − pri autobusovom otoči
− Topolecká  − pri bývalom Kultúrnom dome
− Papraď − pri odbočke na Podlipovec
− Durcova dolina − pri zástavke
− Drgoňova dolina − oproti požiarnemu cvičisku
− Černochov vrch  − na autobusovom otoči

* St. Turá – Kujanovec * St. Turá – Drahy
* St. Turá – Sídlisko nad Chiranou * St. Turá – Chrásnatá
* St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontejnera alebo iných nejasnosti prosím

kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

2. JARNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY
Od 4. apríla do 15. apríla 2011 môžete vykladať biologický

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

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NE−
BEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

Technické služby organizujú tento jarný zber 9. apríla 2011,
kde budú mať všetci občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr.
starých televízorov, práčok, mrazničiek, počítačov, autobatérií,
chladničiek, olejov, žiariviek, a pod. Takýto odpad sa nesmie
zmiešavať s domovým odpadom.

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

mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto
si musia 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 škod−
livín:

Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu,
počítače, fény, monitory, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné
kanvice, sporáky, batérie, akumulátory a iné...

Čas zberu odpadov s obsahom škodlivín dňa 9.4.2011:

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,
pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke

Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

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

ešte nevedia o tejto možnosti!
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpa−

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

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľ−
vek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie
prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámi−
me.                                                                              TSST

DNI JARNEJ ČISTOTY ZAČÍNAJÚ 4. APRÍLA

DÔLEŽITÝ OZNAM!
Upozorňujeme občanov, že mnohým skončila platba za pre−

nájom hrobových miest a niektorí nemajú uzavreté ani zmluvy

o nájme. Je potrebné, aby si tieto pohľadávky vybavili v dome

smútku vždy v stredu a vo štvrtok od 8.00  do 16.00 hod.

Technické služby Stará Turá



Haiku
Mať tie myšlienky,
čo sa roja pri speve,
či hudbe hudcov!

KALENDÁRIUM

Martin Kiška (10.4.1811 Stará Turá − 11.7.1885
Myjava, Dolný cintorín), rímskokat. kňaz, filozofiu a
bohoslovectvo absolvoval v Trnave. Kaplán v Dolnej
Krupej. Na Myjavskú faru prišiel r. 1848, neskôr bol
dekanom. Bol obetavý, milosrdný k chudobe. Stal sa
prívržencom J. M. Hurbana, Ľ. Štúra. Bol pri zaklada−
ní Matice slovenskej. Od jeho narodenia uplynuli dve
storočia.

Martin Lýsal (1826 Uherský Brod, ČR − 4.4.1896
Stará Turá), vyučený murár budoval St. Turú. Prvou
stavbou bola dvojpodlažnej budova rímskokat. cirk.
školy (1861), potom rímskokat. dom pre chudobných
vedľa kostola (asanov. 1992). R. 1862 začal budovať
Kríž. cestu na rímskokat. cintoríne, reštauroval Obec.
dom, postavil tzv. Hrubý dom i „Meštiankovec“ oproti
severnému krídlu MÚ (asanov. 2006). Od jeho úmrtia
uplynulo 115 rokov.

Ján Machajdík (5.6.1907 Lubina, Záhradská −
29.4.1966 Bratislava), učiteľ, hudobný pedagóg, funk−
cionár Modrého kríža, manželka Ľudmila, rodená
Mačicová. Absolvoval Uč. ústav v Modre. Od r. 1944
v St. Turej riaditeľ meštianky po Branislavovi Lichar−
dusovi. Zakladal a dirigoval cirkevné spevokoly. Ate−
istický režim ho vyhnal zo St. Turej. Nedožil sa ospra−
vedlnenia. Od jeho úmrtia uplynulo 45 rokov.

Juraj Miroslav Ostrovský (15.4.1926 Stará Turá
− 2.9.1985 Nitra), organizátor poľnohosp. veľkovýro−
by. Otec Juraj, matka Alžbeta, rod. Valentová, manž.
Júlia, rod. Taršová. V SNP ranený. Pracoval v Štát.
majetkoch, prešiel polit.−hosp. funkciami, vyštudoval
na VŠP v Nitre. Zakladal Agrokomplex, mal vysoké
funkcie do r. 1968. Nositeľ vyznamenania Za vynika−
júcu prácu. Tento rok by sa dožil 85 rokov.

Ján Poláček (19.4.1911 Dolné Srnie – 18.6.2004
Stará Turá), pedagóg, osvetový pracovník. Manželka
Pavla, rod. Viktóriová, deti Viera, Jarmila, Ján a Miro−
slav. Základné vzdelanie získal v rodisku, maturoval
na gymnáziu v N. Meste n. V. a absolvoval Učit. ústav
v Modre. Učil na viacero školách, od r.1938 Stará
Turá – Paprad, kde bol všestranne aktívny. Od jeho
narodenia uplynuli sto rokov.

Ján Slezák (18.4.1896 Stará Turá − 14.4.1984
Sycamore, Ill., USA), plk. US − army, brat Štefan Sle−
zák. Otec Šimon, matka Anna, rod. Trokanová. R.1914
odišiel do USA. V r.1943 – 46 riadil zbroj. výrobu. Bol
námestník min. nár. obrany USA. Nositeľ vysokých
vyznamenaní. Pochovaný je na Arlingtonskom národ.
Cintoríne USA, hrob č. 59509. V rodisku má pamätnú
tabuľu. Od jeho úmrtia uplynulo 115 rokov.
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice februára do polovice marca 2011?
• Od februára 2011 sme odštartovali ďalšiu sériu športovo−pohybových

aktivít pre deti zo školských klubov. Aktivity prebiehajú každý pondelok v
popoludňajších hodinách.

• V mesiaci marec prebehlo i niekoľko výukových programov pre deti a
mládež základných a stredných škôl. Výukové programy boli zamerané na
rozšírenie učiva etiky – využívanie voľného času. Programov sa zúčastnili
žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ a 2 triedy študentov súkromnej hotelovej akadémie.

• V sobotu 19.3. sme pre deti ZŠ pripravili turnaj vo futbale. Vzhľadom k
tomu, že z počtu detí ktoré prišli, sa dali vytvoriť len dve družstvá, deti si
zahrali medzi sebou iba zápas. Odmena neminula žiadneho z hráčov.

Správy z Detského parlamentu mesta Stará Turá
Vo štvrtok 3.3. sme sa boli ako parlament predstaviť novému primátoro−

vi mesta Ing. Jánovi Kiššovi. Najskôr sme sa s ním rozprávali v kancelárii
primátora, kde sme mu v stručnosti predstavili našu prácu a naše zámery.
Potom nám pán primátor ukázal malú zasadačku a nasledovne veľkú za−
sadačku, kde sa stretávajú poslanci nášho mesta. Dokonca sme si vyskú−
šali, ako sa sedí na ich stoličkách. Tam nás pán primátorov tiež zoznámil
s prácou ozajstného parlamentu a rozprával nám o rôznych zaujímavých
témach, ako napríklad ekológia v našom meste.

Marcové zasadanie nášho detského parlamentu prebehlo 11.3. Po úvod−
nom privítaní predseda Martin Sadloň vyzval jednotlivé výbory, aby infor−
movali o svojej práci. Výbor pre životné prostredie vyrobil prezentáciu za−
meranú na ekológiu, ktorú bude prezentovať deťom I. stupňa ZŠ na bese−
de ku Dňu lesov. Jej cieľom je oboznámiť deti so životným prostredím a
vysvetliť im, ako sa máme správať k našej prírode. Výbor pre školské zále−
žitosti informoval prítomných o rozbehnutom projekte „školská jedáleň“, v
ktorom sa riešia sťažnosti detí na hygienu a prístup kuchárok v školskej
jedálni. Tento výbor tiež informoval o novom projekte „športové hry pre
žiakov II. stupňa ZŠ“, ktorý by sme chceli uskutočniť v jarných mesiacoch
v našej škole. Po voľnej diskusii bola súčasťou zasadania i beseda na
tému „Moje schopnosti“, ktorú viedla p. Tepličková.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Čo pripravujeme v mesiaci apríl 2011?
• Vzhľadom k tomu, že počas celého marca prebiehala výtvarná súťaž

pre deti pod názvom „Všetko lieta, čo má perie“, ktorá bola vyhlásená ku
Dňu vtákov, v piatok 1.4. usporiadame malú výstavku prác detí, ktoré sa
do súťaže zapojili.

• Vo štvrtok 7.4. si pripomenieme Svetový deň zdravia, a to ponukou
výukových programov pre deti ZŠ. V minulom roku sme sa venovali pohy−
bovým aktivitám, v tomto roku sa zameriame na tému zdravého sebavedo−
mia u detí.

• V piatok 8.4. sa môžu prísť deti ZŠ podieľať na výrobe Moreny – hlavnej
postavy na každoročnom Vítaní jari. Akcia prebehne o 15.00 hod v CVČ.

• V piatok 8.4. sa uskutoční i ďalšie riadne zasadanie Detského parla−
mentu mesta Stará Turá.

• Veľkú noc si deti môžu priblížiť v piatok 15.4., a to výrobou netradič−
ných veľkonočných pozdravov. Malí výtvarníci sa môžu do CVČ dostaviť
na 15.00 hod.

• Na 20. 4. pripravujeme u príležitosti Dňa Zeme pre deti predškolského
veku aktivitu pod názvom „Ako sa to robí?“, ktorá je zameraná na ochranu
životného prostredia.

• Pripomenúť Deň Zeme a ochranu životného prostredia si môžete s nami
i vy, a to tým, že sa zapojíte do ekologickej akcie a pomôžete nám vyrobiť
maxiguľu z alobalu. S takýmto zberom alobalu sme začali už v minulom
roku, a tak na už existujúcu guľu pridáme ďalšie centimetre tohto odpadové−
ho materiálu. Stačí priniesť do CVČ použitý, ale čistý alobal z domácnosti (z
čokolády, zo syrov a z iných potravín) a vlastnoručne ho pridať do gule.
Vzniknutá guľa bude riadne zaevidovaná v kronike CVČ a bude odovzdaná
k ekologickému spracovaniu. Alobal môžete nosiť počas celého apríla.

• Na predveľkonočný prázdninový štvrtok 21.4. sme pre deti ZŠ pripra−
vili dva už tradičné turnaje. Turnaj v šípkach O veľkonočného zajaca sa
uskutoční o 10.00 hod, turnaj v stolnom futbale O veľkonočné vajíčko pre−
behne o 11.30 hod.                             Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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Opäť sa ozývam s novinkami z našej základnej školy, pretože
chcem, aby ste, vážení čitatelia, vedeli o tom, čo sa u nás deje.
Mesiac február bol pre školákov krátkym mesiacom, pretože vo
februári sme mali jarné prázdniny. Teda, mali ich naši žiaci. Ostatní
zamestnanci pracovali alebo mali dovolenku.

Aj keď bol február krátkym mesiacom, predsa sa počas neho v
škole stalo veľa udalostí, ktoré stoja za uverejnenie.

2.−3.2. bol v budove na Komenského ulici neobvyklý ruch. V
týchto dňoch sme organizovali zápis do 1. ročníka pre školský rok
2011/2012. Pre budúcich prvákov je to naozaj veľká udalosť, ktorú
každý prežíva po svojom. Niektoré deti prišli so strachom v očkách,
iné boli smelé a očividne sa tešili z toho, že onedlho sa stanú
prvákmi v naozajstnej škole. veľmi pekný prístup pani učiteliek a
hravý spôsob zisťovania školskej zrelosti však zapôsobil na deti
ako pohladkanie a takmer u všetkých odbúral stres a trému, takže
sa v škole dobre cítili. Dostali pekné darčeky a od majiteľov kveti−
nárstva Iris reflexné vesty, za čo im pekne ďakujeme. Do 1. roční−
ka sa zapísalo 75 detí a 19 rodičov detí požiadalo o odloženie
povinnej školskej dochádzky. Na všetkých sa veľmi tešíme.

3.2. sme, už tradične, organizovali okresné kolo súťaže v ume−
leckom prednese rozprávok − Rozprávkové vretienko. Vestibul
školy na Hurbanovej ulici sa premenil vďaka výtvarným prácam
detí na rozprávkový zámok, v ktorom sa dobre cítili všetci účastní−
ci súťaže. Vďaka chrípke, ktorá v tom čase zúrila v našom kraji
súťažilo len 16 súťažiacich v dvoch kategóriách. Úroveň bola na−
ozaj vyrovnaná a dobrá. O to viac nás teší, že v 1. kategórii zvíťa−
zila a postúpila do krajského kola Sabinka Stančíková z 2.B.

7.2. – 11.2. sme v Starej Myjave organizovali lyžiarsky výcvik.
Túto lokalitu využívame už niekoľko rokov a sme veľmi spokojní.
Je to pomerne blízko, deti môžu autobusom dochádzať domov a
cena výcviku je taká nízka, že si ho môžu dovoliť takmer všetci.
Na pokrytie finančných nákladov prispieva aj rodičovské združe−
nie, za čo im ďakujeme. Týždeň na lyžiach sa vydaril, deti prichá−
dzali domov spokojné, a tak sme boli spokojní aj my. Žiaľ táto
aktivita neobišla bez úrazu, lebo jeden z účastníkov si zlomil ruku.

Pre našich starších žiakov sme zorganizovali premietania fil−
mu s protidrogovou tematikou Katka. Sugestívny a hlavne sku−
točný príbeh mladej narkomanky niektorých žiakov šokoval . Myslím
v tom zmysle, že sa im ani veriť nechcelo, ako strašne môže
skončiť človek, ktorý sa vydal „ rajskou cestou smrti“. Aj takouto
formou chceme naše deti odrádzať od užívania drog a iných lá−
tok, ktoré spôsobujú závislosť. Filmové predstavenie bolo súčas−
ťou protidrogovej prevencie.

Vo februári boli aj niektoré olympiády. Mám radosť, že môžem
napísať, ako veľmi dobre sme obstáli. V krajskom kole olympiády
v Aj získal Jakub Barszcz 1. miesto a postupuje do celoštátneho
kola. V okresnom kole geografickej olympiády sme vyhrali všetky
kategórie okrem1., v matematickej olympiáde máme jedno 1.
miesto, ktoré získala Erika Kucharovicová. A napokon máme i
prvé miesto v basketbale dievčat. Všetkým reprezentantom školy
a vyučujúcim, ktorí ich pripravovali, ďakujeme.

Aj prvý jarný mesiac, marec, nám priniesol nové udalosti, ktoré
istotne stoja za uverejnenie.

Hneď 1.3. sa konalo v Novom Meste nad Váhom obvodné kolo
v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezento−
valo 7 súťažiacich.

6 z nich postúpilo do okresného kola, čo považujeme za krás−
ny úspech, lebo konkurencia bola silná.

Myslím, že úlohou školy je aj naučiť svojich žiakov vnímať krá−
su a umenie. Preto sa každoročne vyberáme do „sveta“ za kultú−
rou. V marci tohto roku naše deti videli Mátohy v Nitre, iní zasa
cestovali s trnavskými hercami 800 míľ po Amazonke a deviataci
navštívili vďaka bratislavským umelcom Dom v stráni.

9.3. bol pre žiakov 9. ročníka významným dňom. V tento deň
sa konalo Testovanie 9, prvá významná skúška v ich živote. Prí−
pravu na túto dôležitú skúšku, výsledky ktorej budú pre mnohé

stredné školy náhradou za prijímacie konanie, mnohí podcenili.
Stále totiž žijú v omyle, že je málo detí a veľa škôl, takže ich
šanca na prijatie je takmer 100%. Keď som sa však vtedy ráno
pozerala do ich tvárí, bolo mi jasné, že nikomu nebolo všetko
jedno. Dúfam, že sa im podarilo zmobilizovať všetky svoje sily a
všetko dobre dopadne.

V ten istý deň zavítala medzi našich piatakov a šiestakov sku−
pina historického šermu, vystúpenie ktorej sa všetkým veľmi pá−
čilo. Úspech mala i beseda s rybárom, ktorá nasledovala po vy−
stúpení šermiarov.

Dva dni po absolvovaní testov zo SJL a M sa deviataci zúčast−
nili na exkurzii v SOŠ Uherský Brod, ktorá je vďaka fondom EÚ
vybavená pomôckami, o akých môžeme len snívať.

Napísať o všetkom, čo sa v škole denne deje sa naozaj nedá,
pretože každý deň prináša nové, občas prekvapujúce udalosti,
ktoré musíme operatívne riešiť Každodenne bojujeme s problé−
mami. niekedy úspešne, inokedy sa nám celkom nedarí. Ale za
všetkých kolegov musím povedať, že sa snažíme. Robíme pre
naše deti všetko, čo môžeme a robíme to radi.

28.3. oslávime Deň učiteľov. Ako, napíšem v ďalšom článku.
Teraz chce, len zaželať aj touto cestou mojim kolegom: Želám
vám všetko najlepšie, moji milí kolegovia! Želám vám veľa síl do
práce, ktorú robíte, lebo je ťažká a náročná a želám vám, aby ste
ju robili tak ako doteraz – s láskou a dobre.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

NOVINKY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Pomôžme staroturianskym deťom
Každý z nás je rád keď je obdaro−

vaný, keď si naňho niekto spomenie.
Ale oveľa príjemnejší pocit je obda−
rovať iného alebo pomôcť niekomu
keď to potrebuje. A práve teraz mô−
žeme pomôcť všetci a nebude nás
to stáť nič na viac− rozhodnime o
použití 2 % z našich už odvedených
daní za rok 2010 pre naše deti a pre
tých, ktorí sú na pomoc odkázaní.

S týmto cieľom už niekoľko rokov
veľmi úspešne pomáha naša Nadá−
cia ŽIVOT, ktorá za posledné štyri
roky podporila formou programu ma−
lých komunitných grantov rôzne ak−
tivity detí v Starej Turej a zdravotne
vážne postihnutých.

Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových
činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, ži−
votného prostredia či iných humanitných akcií a prispieť k zlep−
šeniu života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o po−
ukázaní 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či da−
ňového priznania prispeli práve na účet nadácie.

Údaje o prijímateľovi Nadácie ŽIVOT
Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo: Nám. Dr. A. Schweitzera 194
 916 01 Stará Turá
IČO: 35630337
Právna forma: nadácia

Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných
prostriedkov na naše aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti
a mládež. Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu i svojim
známym, podnikateľom...

Ďakujeme.
Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa Nadácie ŽIVOT
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NAŠTARTUJ SI AUTO
V nedeľu 6. marca 2011 o 14.00 v telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici sa

uskutočnil prvý ročník súťaže v autíčkach na diaľkové ovládanie. Zorganizo−
valo ho OZ Klub Pathfinder. Zúčastnilo sa celkom 23 súťažiacich, z toho 20
chlapcov a 3 dievčatá. Mali sme možnosť vidieť súťažiť veľmi pestrý výber
áut. Všetci šoféri mali úlohu prekonať prekážkový okruh, pričom sa im meral
čas. Prvé reprezentačné kolo roztriedilo pretekárov do troch skupín: vyrade−
ní (7), hobby (11) a profi (5). Do skupiny profi patrili tí pretekári, ktorí prešli
okruh v čase do jednej minúty. Do skupiny hobby patrili pretekári, ktorí prešli
okruh do 1,5 minúty. V ďalšom kole pretekári súťažili vo svojich kategóriách
a všetci si svoje rýchlostné časy zlepšili. Tu vám predstavujeme tých naj−
rýchlejších.

Víťazi súťaže v kategórii HOBBY Čas
1. miesto Ondrík Kokavec 0:46.418
2. miesto Matúš Kubovič 0:48.246
3. miesto Martin Andrášik 0:53.135
Víťazi súťaže v kategórii PROFI Čas
1. miesto Jarka Petrášová 0:32.391
2. miesto Peťo Tupý 0:35.193
3. miesto Vladko Polák 0:36.767

Program súťaže obohatili pán Ing. Jaroslav Petráš a pretekár Peťo Tupý,
ktorí nám spravili exhibíciu lietania dvoch modelov lietadielok.

Dokopy sa nás tam všetkých nadšencov zišlo okolo šesťdesiat. Všetci
účastníci dostali sladkú odmenu, malú pozornosť a víťazi si odniesli okrem
diplomu aj vecné ceny od p. Ing. Petráša z firmy PROBE.

Ďakujeme vedeniu ZŠ za poskytnutie priestorov telocvične.
Prvý ročník hodnotíme lepšie ako ten nultý a tešíme sa z nových poznat−

kov, nápadov a podnetov, ktoré radi využijeme pri príprave 2. ročníka.
Za miestnych pathfinderov Horská včielka

Majka Slamková

NOVINKA
Onedlho dostanú deti v základnej škole tlačivo. Spolu s rodičmi sa budú

rozhodovať, či v budúcom školskom roku pôjdu žiaci na etiku alebo na nábo−
ženstvo. Od teraz na tomto tlačive pribudne nová kolónka, „náboženstvo
Cirkvi bratskej“. Vybrať si ho môžu aj deti a rodiny, ktoré nenavštevujú alebo
nepoznajú Cirkev bratskú. Nevyplývajú z toho žiadne záväzky ani akákoľvek
povinnosť voči Cirkvi bratskej. Je to len nová možnosť vybrať si to, o čo
budete mať záujem.

Obsahom predmetu bude vyučovanie základov kresťanstva, historických
faktov a praktických otázok každodenného života, ale aj zdieľanie sa so skú−
senosťami života s Bohom, diskusie o hľadaní pravdy i priateľské rozhovory.

Tešíme sa na spoločne strávené hodiny!
Za Cirkev bratskú kazateľ B. Roháček

LETNÝ TÁBOR
VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Po dobrých skúsenostiach a pozitívnom ohlase
predseda komisie pre sociálne veci a bývanie Pharm−
Dr. Leopold Barszcz a členovia komisie na marco−
vom zasadnutí odsúhlasili, že aj v tomto roku mesto
Stará Turá zabezpečí letný tábor pre deti. Pripomí−
name, že letný tábor pre deti z rodín, nachádzajú−
cich sa v sociálnej tiesni, sme organizovali už dvakrát.
V roku 2009 sa nám podarilo za výhodných podmie−
nok zabezpečiť letný tábor cez Maticu Slovenskú.
Zúčastnilo sa ho 10 detí, ktoré počas týždňového
pobytu vo Vysokých Tatrách spoznávali krásu Tatier
a na záver pobytu mali možnosť vyšantiť sa v zná−
mom aquaparku Tatralandia. Pobyt v letnom tábore
bol deťom hradený z charitatívneho fondu mesta a z
finančného príspevku získaného z nadácie Pontis. V
roku 2010 sme organizovali letný tábor v spolupráci
s CVČ. Letný tábor sa konal v našom podjavorin−
skom kraji v Podvišňovom. V tomto krásnom prostredí
načerpalo nových síl 14 detí. Letný tábor skvele vie−
dla Věra Tepličková, riaditeľka CVČ. Po 6−dňovom
pobyte deti tento letný tábor zhodnotili jedným slo−
vom – úžasný. Náklady spojené s pobytom detí boli
opäť financované z charitatívneho fondu mesta a z
finančného príspevku Nadácie ŽIVOT. Rodič prispie−
val len symbolickou finančnou čiastkou vo výške 15
eur. Spomínané projekty sa nám podarilo zrealizo−
vať len na základe finančných príspevkov a sponzor−
ských darov. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktív−
nou činnosťou pomohli pri realizácii uskutočnených
projektov. Chceme poďakovať za poskytnuté finanč−
né príspevky počas vianočných trhov v decembri
2010. Z peňažných príspevkov do charity a z preda−
ja vianočného punču sme do charitatívneho fondu
získali finančnú hotovosť vo výške 1.215,40 eur. Ďa−
kujeme aj nášmu stálemu sponzorovi firme EUR−
MED, ktorá už niekoľko rokov prispieva do charita−
tívneho fondu mesta nemalou finančnou čiastkou.
Poďakovanie patrí aj firmám SENZUS, ELSTER a
JUSTUR, ktoré nám venovali finančný sponzorský
dar vo výške 1.120 eur, získaný z charitatívnej zbier−
ky, konanej na plese týchto firiem. Finančné prostried−
ky z tejto zbierky sú určené na pomoc deťom s ťaž−
kým zdravotným postihom. Vieme, že každá zreali−
zovaná akcia má svoje prípravné obdobie. Pretože
príprava tohtoročného letného tábora sa začína už v
tomto období, chceme informovať rodičov o stano−
vených podmienkach pre účasť detí v letnom tábore.

Podmienky sú nasledovné:
− vek dieťaťa 8 −16 r. (povinná školská dochádzka)
− dieťa pochádzajúce z rodiny nachádzajúcej sa v

sociálnej tiesni
− vyhovujúci zdravotný stav dieťaťa
− finančná účasť na úhrade celkových nákladov je

10 eur/dieťa.
Rodičia, ktorí by radi umožnili svojim deťom zau−

jímavý týždňový pobyt v srdci Vysokých Tatier a
spĺňajú hore uvedené podmienky, majú možnosť
získať bližšie informácie na odd. školstva a sociál−
nych vecí u p. Zaťkovej buď osobne alebo telefo−
nicky na t. č. 746 1646. Tešíme sa na spoluprácu.
PharmDr. Leopold Barszcz, predseda komisie
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Dom kultúry Javorina organizuje

Program kina Javorina apríl 2011

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

Dom kultúry Javorina pripravuje

Piatok 1. apríla 19.00 h
AMERIČAN

USA. Sám medzi vrahmi, nájomný vrah Jack (George Cloo−
ney) je majstrom svojho odboru.
Vstupné: 2,20 eura  105 min. MP od 12 rokov

Piatok 8. apríla 19.00 h
PREMENA

USA . Psychologická dráma s prvkami mysterióznosti.
Vstupné: 2,− eura 111 min. MP od 12 rokov

Piatok 15. apríla 19.00 h
BASTARDI

ČR. Kontroverzná česká drama o mladistvých násilníkoch, v
ktorej si zahral nemenej kontroverzný Rytmus.
Vstupné: 2,10 eura 80 min. Mládeži prístupný

Nedeľa 17. apríla 16.00 h
NA VLÁSKU

USA animovaný film. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,30 eura 110 min. Mládeži prístupný

Piatok 22. apríla 19.00 h
OBČIANSKY PREUKAZ

ČR, SR. Trpká komedia režiséra Ondřeja Trojana sleduje osudy
dospievajúcich mladíkov, ich priateľov, lások a rodičov.
Vstupné: 2,− eura 137 min. MP od 12 rokov

Piatok 29. apríla 19.00 hod.
POUTA

ČR.  Thriller s temným príbehom a nepredvídateľne konajúcim
hrdinom. Hrajú: K. Farkašová, O. Malý, M. Finger, L. Latinák,
L. Veselý, O. Kaiser…
Vstupné: 2,− eura 100 min. MP od 12 rokov

Dom kultúry Javorina vás pozýva na hudobno−zábavný program

PARTIČKA,
ktorý sa uskutoční v zmenenom termíne 7. apríla 2011

o 17.00 a 19.00 hodine vo veľkej sále DK Javorina.
Účinkujú: Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga, Lukáš
Latinák, Robert Jakab, Juraj Kemka, Richard Stanke. Hudobný

doprovod: Marián Čurko. Vstupné: 12 eur.
Vstupenky si môžete zabezpečiť na sekretariáte DK Javorina,

alebo na čísle tel.:776 36366. Všetky zakúpené vstupenky platia.

− 16. apríla 2011 autobusový zájazd do Noweho Targu.
− 29. apríla 2011 autobusový zájazd na výstavu kvetov

FLÓRA OLOMOUC.
− 8. mája 2011 autobusový zájazd na výstavu kvetov

do Věžok na Morave
− 14. mája 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla Kalich

na muzikál ROBIN HOOD, v réžii Jozefa Ďurovčíka. V hlavných
úlohách Nora Pocisková a Václav Noid Bárta.
Vstupné + doprava: 40,− eura

Kultúrny dom na Papradi v spolupráci s majstrom košíkárom
Jankom Zemanom Vás srdečne pozývajú na tvorivé veľkonoč−
né popoludnie

UPLEŤME SI KORBÁČ
v nedeľu 24. apríla 2011 o 14.30 hod. do Kultúrneho domu
Papraď. Prútie na pletenie bude k dispozícií, vítané je i Vaše
prinesené. Milí páni, vlastnoručne upletený korbáč určite oce−
nia Vaše polovičky, srdečne ste vítaní

16. mája 2011 o 18.00 hodine vystúpenie Radošinského naiv−
ného divadla s hrou:

NESLADÍM.
Vstupenky v cene 10,− eura si môžete zabezpečiť už teraz na sek−

retariáte DK Javorina, alebo telefonicky na čísle telefónu 776 3366.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
BELETRIA
Brockway Connie: Moje pokušenie, Tekelyová Emma: Chlapi neštvite nás
už!, Kuchtová Jaroslava: Kašlem na život bez lásky, Pilcher Robin: Skúsme
to znovu, Langerová Žofia: Vtedy v Bratislave, Baričák Pavel „Hirax“: Se−
kundu pred zbláznením, Keleová−Vasilková Táňa: Ranč u starého otca
DETEKTÍVKY
Ludlum Robert: Prometheova lest, Connelly Michael: Deväť drakov, Kari−
ka Jozef: V tieni mafie 2., Kepler Lars: Hypnotizér
NÁUČNÁ LITERATÚRA
Uhlenbroek Charlotte: Život zvierat, Keresteš Ján: Syrárstvo na Sloven−
sku − história a technológie, Keresteš Ján: Mliekarenstvo a syrárstvo na
strednom Slovensku, Selecký Ján: Slovenská bryndza a jedlá s bryn−
dzou, Kol.: Detva, Čomaj Ján: S počasím si tykám
DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Burnie David: Stromy, Wilkinson Philip: Rím
DETSKÁ LITERATÚRA
Brezina Thomas: Šialene šialené prázdniny, Brezina Thomas: Prípad pre
teba a tigrí tím 44., Rennison Louise: A vtedy mi spadli do ruky, Rennison
Louise: −práve zožral moje lapače chalanov, Awdry Wilbert Vere: Dob−
rodružstvá rušňa Tomáša 11., Kol.: Drevený zámoček

Rekonštrukcia DK Javorina prinesie o. i. nové priestory na
3. podlaží v zadnej časti budovy.                            Foto J.M.
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Naši jubilanti v mesiaci apríl 2011

Matričné okienkoSmútočné poďakovanie
Dohorel plamienok sviečky života Tvojho, dotĺklo srd−
ce, ktoré vždy lásku rozdávalo. Nastal odchodu Tvojho
čas, no spomienka na Teba zostane navždy v nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou manžel−
kou, matkou, sestrou, babičkou a prababičkou
Annou VOLÁROVOU,
ktorá nás navždy opustila 9. februára 2011 vo veku
87 rokov. Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
a prejavy sústrasti.

Manžel Štefan, synovia Ivan a Ján s rodinami,
sestra Emília s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Smútočné poďakovanie
Lúčim sa s Vami moji milí, ruky stisk Vám už nemô−
žem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s
každým, kto ma mal rád.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamičkou
a babičkou
Helenou ZVONČEKOVOU,
ktorá nás náhle opustila dňa 26.2.2011 vo veku 67
rokov.

Manžel Pavol, dcéra Alenka, dcéra Janka
s rodinou, sestra Jarka s rodinou

a švagor Jozef s rodinou.

Smútočná spomienka
Odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas, ale
spomienky na Teba zostanú v nás.
Dňa 30.04.2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš brat a ujo
Pavol BÚZIK

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 3.4.2011 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
môj manžel, otec, brat a švagor
Eugen CSÁSZÁR
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo−
mienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Bez Teba slnko nesvieti, keď slzy zastrú nebo, kam−
koľvek sa oči pozrú, všade hľadajú len Teba. Zhasli
oči, ktoré nám boli drahé, dotĺklo srdiečko, ktoré sme
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré tak pilno pracovali.
Dňa 13.4.2011 uplynú 3 roky, čo nás opustil milo−
vaný syn, brat, vnuk
Peter PÍPA
Kto ste ho mali radi, spomínajte s nami.

Mama s manželom Petrom, brat Michal,
babina a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád,
nevie zabudnúť.
Dňa 9.4.2011 uplynú 3 roky, kedy nás navždy opustil
vo veku 78 rokov môj manžel, tatino a dedko
Miroslav PAPULÁK
Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a dcéra Danka s rodinou

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli dňa 18.2.2011 rozlúčiť s
našim drahým manželom, otcom a dedkom
Michalom FRAŇOM,
Ktorý nás opustil po ťažkej chorobe vo veku 62 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Tak náhle odišla duša Tvoja,
nestihol si povedať zbohom, rodina moja.
Dňa 15.4.2011 uplynulo 5 rokov čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec
Milan VÁCLAVEK
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

So smútkom a láskou spomína manželka,
deti, vnúčatá a brat

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Sára Hučková, Lukáš Kozempel, Alžbeta Azulina Hayes
UZATVORILI MANŽELSTVO
Mgr. Karel Kupka a Mgr. Klaudia Urbanová
David Robert Ferrari a Mgr. Katarína Kaisová
Rozlúčili sme sa
Ľubomír Eliáš, Anna Papuláková, Helena Zvončeková, Jozef
Nešťák, Elena Sušarská

Anna BIESOVÁ, Oľga TILINGEROVÁ, Tibor ČERMÁK, Lýdia
FROLOVÁ, Elena JANÍKOVÁ, Štefan ŠLAHOR, Pavlína SABR−
ŠÚLOVÁ, Božena ŠEFČÍKOVÁ, Šimon MEDŇANSKÝ, Oľga
KOLLÁROVÁ, Anna BUNOVÁ, Michal KOŠTIAL, Zuzana PO−
PELKOVÁ, Emília BENOVÁ, Alžbeta MALÁROVÁ, Emília
HVOŽĎAROVÁ, Emília DURCOVÁ, Anna JAKÁBOVÁ, Ján
KRŠÁK, Irena VAGAČOVÁ, Anna BUNOVÁ

Smútočná spomienka
Dňa 31.1.2011 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil náš
otec, dedko a pradedko
Viliam FUCHS

a 8.4.2011 uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša
mama, babka a prababka
Cecília FUCHSOVÁ
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Spomínajú dcéra a syn s rodinami

Smútočné poďakovanie
Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastne−
ným za prejavy úprimnej sústrasti, dôstojný obrad a
kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našou milo−
vanou manželkou, matkou, babičkou a prababičkou
Ankou PEŠKOVOU,
ktorá nás náhle opustila 14. 1. 2011 vo veku nedo−
žitých 75 rokov.
S láskou a bolesťou v srdci budú vždy len v dobrom
spomínať manžel a deti s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spo−
mienku.

Kto v srdciach žije – nezomiera...

Zmena v zverejňovaní jubilantov
Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa v rubrike naši

jubilanti nebude zverejňovať pri mene jubilanta jeho vek. Vek
jubilanta je identifikačný údaj, ktorý podľa Zákona č. 428 / 2002
Z. z. o ochrane osobných údajov nemôžeme zverejňovať bez
súhlasu príslušnej osoby. Nakoľko tento údaj môže byť zverej−
nený iba so súhlasom príslušnej osoby, budeme ho pri mene
jubilantov uvádzať iba u občanov, ktorí o to redakciu časopisu
požiadajú.                                                  Redakčná rada



10. Staroturiansky spravodajca č. 4 − apríl 2011www.staratura.sk

Školské vyučovanie pri všetkých nedostatkoch išlo dosť dobre. S
výsledkami, popri mojej spokojnosti, bola spokojná aj cirkev, napriek
tomu, že som počas desať rokov tunajšieho pobytu nemal ani len
mapu na škole. Zato som každý deň počas vyučovania viac, ako sto
nových pier z brka urobil, či staré ponaprával. Ani oceľových pier, ani
linajkových písaniek vtedy nebolo. Potrebovali sme papier. Na Starej
Turej povyše Dúbravy bola papiereň Antona Kronera. Ten takýto
papier dorábal z handier. Avšak po čase novším a výkonnejším tech−
nológiám nestačil konkurovať, preto výrobu zastavil. Teraz je na jej
mieste mlyn.

Žiakov som mával do dvesto, ba aj viac a predsa to šlo. Pravda,
ale vtedy sa ešte „nebesnilo“ s maďarčinou, ktorá teraz zožiera po−
lovinu učebného času. Ozbíja tak nemaďarské národy jednak o ich
rečový majetok, jednak aj o všeobecnú vzdelanosť, ktorá sa v zá−
kladnej škole môže nadobudnúť len cez materinskú reč!

Školský rok trval od októbra do prvej májovej nedele. Vtedy sa
konali skúšky v meste spolu s mestskými deťmi.

Z vlastnej vôle vyučoval som aj v stredu popoludní. Hneď prvé
roky ukázali, že škola je primalá na taký počet žiakov a že je nevy−
hnutné ju zväčšiť. Vyriešilo sa to tak, že z jestvujúcej triedy vyčlenila
sa časť pre izbu a k ostatku starej triedy sa pristavila časť smerom od
záhrady. Pri tej príležitosti vykopala sa studňa a pivnica.

Po celý ten čas mal som pri sebe matku. Na jar r.1856 vypukol
však v Novom Meste n. Váhom veľký požiar, ktorému v obeť padol i
náš dom. Matka ma musela opustiť a so zhoreniskom urobiť dajaký
poriadok.

Tieto okolnosti ma primäli, aby som sa oženil. Za manželku som
si zobral dcéru turolúckeho učiteľa Augustina Hlaváčka, Annu, ktorú
som poznal ešte z mojich turolúckych časov. Sobáš sme mali dňa
25. mája 1856 v prítomnosti iba dvoch svedkov: notára Samuela
Jurenku a jeho manželky Zuzany, rod. Hoszű (rodičov práve vtedy
trojročnej budúcej matky Milana Rastislava Štefánika, Albertíny Ju−
renkovej). Svadbu sme vlastne neodbavovali žiadnu, iba skromný
obed. Prítomní boli ešte farár Ludevít Semian a jeho manželka Anna
rod. Martešíková. Príčina bola prostá. Jedna škola sa stavala, druhá
búrala. Obedovali sme v triede ktorá bola popodopieraná, nedalo sa
viac hostí pozvať a pohostiť. 17. mája r.1857 narodila sa nám dcérka
Kornélia, zomrela nám však už 3. augusta v tom roku. Ale ani jej
matka neprežila dlho svoju dcérku. Zomrela 28. augusta 1858, vypl−
nila tak, táto rodáčka z Holíča, tridsať rokov života. Počas jej ochore−
nia liečil ju homeopatický lekár Ján Gerža (1791 – 1868) z Nového
Mesta n.V.

Prázdniny r.1859 strávil som na Myjave. Môj výborný kamarát,
tamojší notár Janko Semian ma požiadal, aby som mu pomohol dať
do poriadku veľké množstvo materiálu v jeho kancelárii. Pracoval
som usilovne.

Vdovcom som bol rok. Oženil som sa s Annou Roháčkovou, dcé−
rou staroturianského mešťana a kupca s bryndzou Jána Roháčka a
Kataríny, rod. Nemcovej. Svadbu sme mali v nevestinom dome a
bola veľmi hlučná.

Ján Roháček obýval dom č.2 hneď vedľa mestského domu, pri
ktorom kedysi rástol mohutný orech. Keďže Roháčkovcov bolo
na Starej Turej viac, týchto nazývali „Roháček pod orechom“. Tento
človek bol v každom ohľade vynikajúci. V cirkvi bol inšpektor, v
mestečku radný pán. Občianstvo viac krát chcelo, aby bol richtá−
rom. On to odmietal, lebo by ho to hatilo v kupeckom povolaní. V
ich manželstve sa narodilo sedem detí, syn a šesť dcér. Syn Mar−
tin bol tiež kupec s bryndzou. V manželstve s Eleonórou, rod.
Gažíkovou mali o. i. dcéru Máriu, ktorá sa vydala za Alexandra
Trokana, kostolnianského farára, dcéru Zuzanu vydatú za Jána
Školudu, mlynára v Neštichu a v Čachticiach či Juditu vydatú za
Michalom Slezáčkom, mešťanom a majiteľom pozemkov v Starej
Turej (dovoľte, aby sme sa tu zastavili a preskúmali čo−to o tomto
manželstve z podkladov ev. a. v. farského úradu v Starej Turej).
Podľa tohto zdroja Judita a Michal Slezáček mali syna Jána (1871
– 1946), ktorý bol otec právnika Júliusa Slezáčka (1907 – 2002) a
bol dedom Juraja Slezáčka (1943), známeho slovenského profe−
sionálneho herca.

Chcem ešte doplniť, že na Papradi narodili sa nám dve dcéry: 29.
októbra 1860 Kamila a 7. júla 1862 Mária.

Koncom augusta r. 1863 dostal som povolanie od cirkvi modran−
skej do novovybudovanej evanjelickej školy v časti Kráľová. Dňa 11.
septembra som sa tam presťahoval!

Tu končia spomienky vzácneho človeka, učiteľa Daniela Neu−
manna.

História ešte zaznamenala, že s jeho príchodom nastali zboru v
Kráľovej časy duchovného osvieženia. Tu učiteľské podmienky boli
o niečo iné. Bolo tu menej žiakov, po rozdelení vyučovalo sa na dve
skupiny. Na požiadanie a so súhlasom slúžil tiež ranné služby Božie
v jesenných a zimných mesiacoch. Časom sa rozšírili aj na nešpory.
Bol kantorom cirkevného zboru, zostavil jeho kroniku. Počas jeho
pôsobenia bol položený základný kameň evanjelického chrámu v
Kráľovej v r.1868. Po siedmich rokoch bol chrám dostavaný a po−
svätený. Syn Jaroslav stal sa jeho nástupcom, učiteľom a v jednej
osobe i kantorom v Kráľovej.

Daniel Neumann je pochovaný na cintoríne v Kráľovej. Miestni
cirkevníci z vďačnosti mu vybudovali náhrobný kameň.

Spracoval Gustáv Rumánek

DANIEL NEUMANN (8. 5. 1831 Nové Mesto n. V. – 13.12. 1909 Modra) −1. pokračovanie

SPOMIENKY UČITEĽA A NÁRODOVCA

Susedia 16. časť

Bodová sukňa
Ej, ako by sa zatvárili naši najlepší a najvychytenejší módni

návrhári, keby sa na nich obrátila niektorá naša modelka či celeb−
rita s požiadavkou, že by chcela vyjsť na javisko alebo na predvá−
dzacie mólo v bodovej sukni. Nie v bodkovanej, ale v bodovej.
Chvalabohu, takáto objednávka je dnes nemožná, lebo ani jedna
súčasná celebritka sa nemôže pamätať na dobu bodov.

Zato naša tetka Kača, a s ňou aj ostatní jej kopaničiarski „vrs−
tovníci“ (rovesníci), sa dobre pamätali.

A kedy to bolo, tá doba bodová?
Nuž hneď po vojne, po tej druhej, na ktorú sa pamätajú už len

sedemdesiatnici a starší. Inak povedané, na body sa predávalo
to, čoho bol nedostatok, čo bolo na prídel. Obchody boli po vojne
prázdne, fabriky boli rozbité alebo prerobené na výrobu zbraní,
zahraničný obchod nefungoval. Aby sa aj z toho mála, čo bolo,
dostalo každému alebo aspoň viacerým, vymyslel niekto takzva−
né „body“.

Body boli rôznofarebné lístky. Inú farbu mali lístky na potravi−
ny, inú na mydlo, aj plienky a textil mali svoje body. Lístky body
vydávali ľuďom úradníci na obecnom dome. Miestny národný vý−
bor sa kopaničiarom ešte do úst nezmestil.

Obchodníci z lístkov potom odstrihovali malé štvorčeky – body,
na ktorých bolo napísané množstvo tovaru, ktoré si zákazník môže
kúpiť. Môže, ale aj nemusí, lebo mať body ešte neznamenalo
tovar aj dostať. Najprv bolo treba zistiť, či cukor, mydlo a panču−
chy v obchode majú, potom sa bolo treba postaviť do radu a
niekoľko hodín si odstáť a až potom... Niekedy sa ušlo všetkým,
inokedy, a to dosť často, mnohí odchádzali domov len s bodmi –
bez tovaru.

Kým sa kopaničiari dozvedeli, že nejaký tovar do toho či oné−
ho obchodu dostali, a kým sa v čase i nečase v snehu i v blate
dotrepali do mesta, ktoré vtedy ešte mestom ani nebolo, veru
často sa stávalo práve im, že sa vracali do svojich chalúpok s
prázdnymi rukami.

Tetka Zuzka mala šťastie. Namiesto aby na Bielu sobotu pékla
a chystala na velkonočné svátky, celé dopolunnie prestála u Baťu,
aby dzjéčaci kúpila niečo na nohy. Dostala modré plátenné san−
dálky aké boli, také brala, bez ohľadu na veľkosť a vzor. Dzjéča
ich znostilo, aj keď trochu tlačili, šak celú cestu išla bosá, až pred
školu si ich natáhla na nohy.                     Alžbeta Cibulková
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Aj darcovstvu vďačí za veľa...
Mali by sme mu byť my vďační. Každá spo−

ločnosť či desiatky anonymných príjemcov, ktorí
potrebovali a prijali jeho krv...

Jozefa Madunického poznajú bývalí chiraňáci
predovšetkým z cechu vodomerov. Keď po ukon−
čení strednej školy v r. 1959 dostal umiestnenku
do vtedajšej Presnej mechaniky Stará Turá a na−
stúpil na cech vodomerov, to ešte netušil, že to
bude „na stálo“ – do roku 1999, teda plných 40
aktívnych rokov života.

Dohodli sme sa na stretnutí. Prifrčal na úrad na bicykli. Poznáme
sa dlho a keď sa tento čerstvý sedemdesiatnik usadil v kancelárii
oproti mňa, neodpustil som si poznámku: Jozef, aspoň dvadsať ro−
kov vyzeráš rovnako dobre...!

Usmiaty, vitálny dôchodca pospomínal na prácu v Chirane, na
veľa nezabudnuteľných zážitkov, na kolektív a veľa dobrých ľudí,
ktorí sa tiež nikdy nestratia v pamäti. A o svojich súčasných, predo−
všetkým záhradkárskych aktivitách, sa vyjadril jednou krátkou vetou:
Nemám sa kedy zastaviť...

V časoch aktívnej práce ho dobre poznali aj funkcionári červené−
ho kríža, ktorí organizovali dobrovoľné odbery krvi. Je jedným z tých,
ktorých nemožno nespomenúť. Určite si zaslúži zápis do pomyslenej
zlatej knihy šľachetných činov, veď za 117 darovaní najvzácnejšej
tekutiny – ľudskej krvi i krvnej plazmy. S darcovstvom začal počas
ZVS v r. 1960 a skončil v r. 2000, keď už ako dôchodca krv darovať
nemohol, štafetu ušľachtilej činnosti odovzdal mladším.. Získal bron−
zovú, striebornú, zlatú i diamantovú plaketu Dr. Jánskeho.

Ako sa hovorí – zdravie slúži, lekárov navštevuje iba kvôli pravi−
delným prehliadkam. A sám hovorí: Myslím, že má na tom podiel aj
moje darcovstvo...

Každá doba má svoje vzácnosti. Ľudská krv bola, je a bude vzác−
nou v každej dobe. Bodaj by každá doba mala aj vzácnych ľudí, ktorí
sú iní ako väčšina a dokážu presvedčiť príkladom. A Jozef Madunic−
ký je určite jedným z nich...                         Text a foto J. Mikláš

Slovenský červený kríž
Zdravie človeka je jeho najväčšie bohatstvo. Starostlivosť o toto

bohatstvo nie je iba vecou štátu a zdravotníckeho aparátu. Nápo−
mocní sú i členovia Slovenského červeného kríža (SČK), ktorí vedia,
že činnosť pre zdravie, ktorú z lásky človeka k človeku vykonávajú,
považujú za svoju dobrovoľnu povinnosť. Popri najhumánnejšej čin−
nosti, ako je získavanie dobrovoľných darcov krvi, boli to o.i. návšte−
vy starých, či zdravotne postihnutých ľudí, či prvotné zdravotnícke
ošetrenia poranených, či inak ohrozených na rôznych verejných pod−
ujatiach.

V r.1980 v meste Stará Turá a okolí bolo činných 6 organizácií
SČK: Stará Turá – mesto, Stará Turá – Chirana, Papraď, Topolecká,
Súš, Drgoňova Dolina.

Podľa dostupných informácií v poslednej dekáde druhého milénia
ťažisko činnosti ČSČK, resp. SČK, bolo v bezpríspevkových odbe−
roch krvi v transfúznych strediskách v Trenčíne a na Myjave, ako aj
v odbere plazmy v plazmoforetickom centre Nemocnice s poliklini−
kou v Novom Meste n.Váhom. Zúčastňovali sa ich ako nositelia pla−
kety MUDr. Jána Jánskeho, tak prvodarcovia. Popri tom členovia
spolupracovali s Domom opatrovateľskej služby na Starej Turej, nad
ktorým mali patronát. Rozšírila sa spolupráca tiež s n. p. Mesit Uher−
ské Hradište a SOUE.

Vo vedení organizácie pracovali napr. M. Sedláková, E. Volárová,
V. Trúsiková, E. Petrovičová, K. Malková, A. Gadušová.

V našom meste máme viacero držiteľov plakiet prof. MUDr. Jána
Jánskeho za odber krvi. V najvyššej kategórii, za 80 – krát darovanú
krv, sú k začiatku r.1999 evidovaní nasledovní držitelia diamantovej
Jánskeho plakety: Miroslav Antal, Alexander Búda, Emília Bukovča−
nová, Vladimír Klimek, Ján Lukáč, Jozef Madunický, Branislav Med−
ňanský, Alžbeta Miškovičová, Anna Okrucká, Pavel Okrucký, Oľga
Sekerková a Oldřich Valena.

V súčasnosti presnú evidenciu dárcov krvi si vedú už len samot−
né transfúzne stanice.

Literatúra: Helena Lukáčová,  „Od kedysi až po dnešok“, 18 časť,
história na pokračovanie, Staroturiansky spravodajca, do ročníka 1995.

Gustáv Rumánek

Dva ideály sprevádzali ma cez
môj dlhý život. Prvý urobiť dobre
opusteným deťom, druhý osladiť
ešte posledné dni opusteným sta−
rým ľuďom. Tu a tam podarilo sa
mi takýchto opustených starcov
privinúť, no nebolo to to, po čom
som túžila...

Že je teraz peňažná kríza, to
my spolok „Vieroslava“ najviac
cítime, keď mnohí z našich dob−
rodincov už nám nemôžu tak
pomáhať, ako pomáhali, naše deti
živiť. A tu rozum hovorí, nezačí−
naj teraz, no moje slabnúce sily
volajú: teraz alebo nikdy...

Aj mne sa zdá, že jak si svo−
ju túžbu, postaviť prístrešie a do−
mov pre opustených starcov a
stareny, nebudem môcť vyplniť,
že ma tiež až do údolia smrti
budú sprevádzať zalomené, vy−
streté, chudé ruky, beznádejné
smutné pohľady...

Prosím, nehnevajte sa na mňa
za tento môj list, prepáčte mi ho.
Je to môj posledný ideál a iste
posledná prosba podobného dru−
hu... Proste, aby sme ten dom
mohli za slušnú cenu kúpiť, aby
náš bohatý nebeský Otec doká−
zal svoju moc a milosrdenstvo a
zvlášť, aby nám dal svoje požeh−

nanie. Láska Božia so všetkými
nami!

Túžba, s ktorou sa v roku 1931
podelila bezmála 72 ročná Kristí−
na Royová s čitateľmi Večerni−
ce, nezostala len na papieri, hoci
by všetky okolnosti tomu nasved−
čovali. Svet sa nachádzal v ťaž−

kej hospodárskej kríze, obnos slo−
venskej najprekladanejšej spiso−
vateľky síce činil 20 000 Kčs, no
to nepredstavovalo ani len desa−
tinu potrebných nákladov. Reali−
zácia projektu tak bola skôr die−
lom viery než rozumu. Našlo sa
dostatok dobrých ľudí s túžbou
osláviť Boha a zavďačiť sa za to,
čo sa im i skrze Kristínu Royovu

dostalo. Vďačili prácou, finančný−
mi prostriedkami, majetkom, kto−
rý vlastnili. Prevažne šlo o ľudí
starších nemajetných. Domov
bielych hláv bol slávnostne otvo−
rený 2. mája 1933. Budova sa
tak zaradila medzi sociálne ústa−
vy, ktoré tu vďaka Royovej už

skôr fungo−
vali – siro−
tinec, útul−
ňa, nemoc−
nica s pr−
vou slo−
v e n s k o u
diakoniou.
Samotná
spisovateľ−
ka tu strá−
vila posled−
né roky
svojho ži−
vota. Jej

nástupkyňou na poli sociálnom i
v umeleckej sfére sa stala Marie
Rafajová, ktorá s ďalšími statoč−
nými ženami obstála i v ťažkých
skúškach II. svetovej vojny, keď
s nasadením vlastných životov
zachraňovali židovské deti i pro−
tifašistických bojovníkov. Potom
nastala doba budovania socializ−
mu a z Domova bielych hláv sa

stala hudobná škola. Napriek pre−
tláčaniu materialistickej ideológie
z pozície moci, nikdy sa nepoda−
rilo dôkladne prekryť biblický verš,
ktorý sa dodnes týči na západ−
nej stene: Ak budeš veriť uvidíš
slávu Božiu. Dnes sa ľudia opäť
môžu slobodne hlásiť k svojej vie−
re i k odkazu života a diela sestier
Royových. Domova bielych hláv
sa ujalo združenie, ktoré sa od
roku 2006 svojou činnosťou o to
snaží. Zatiaľ boli zrekonštruova−
né dve väčšie miestnosti na po−
schodí, chodba a čiastočne aj
schodisko. Tieto priestory sme na
Valnom zhromaždení 19. febru−
ára slávnostne otvorili. Presúva−
me sem svoje pôsobenie s ná−
dejou, že v dohľadnej dobe bude
Domov bielych hláv plniť i svoju
pôvodnú funkciu – slúžiť starším
ľuďom tak, aby sa opäť naplnili
slová Kristíny Royovej: veď nie
je len východ slnka pekný, krás−
ny býva aj západ! Nie je milé len
ráno, veľmi útulný býva aj pod−
večer. Keby ten náš domov mal
byť len domovom biedy a hynu−
tia, to by som vás veru nevyzý−
vala, aby sme ho stavali... (Ve−
černica, november 1932).

O.z. SLUHA

DOMOV BIELYCH HLÁV
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Niečo zo slovenčiny
Jedno euro, ale dve eurá, päť eur

Iste by sa prevažná väčšina používateľov slovenčiny poza−
stavila nad vyjadreniami typu dve percento, päť percento, štyri
dolár, desať dolár. Hoci slová percento, dolár sú cudzieho pô−
vodu, v slovenčine ich skloňujeme a v spojení s číslovkami ich
používame v príslušnom páde, teda dve percentá, päť percent,
štyri doláre, desať dolárov. Niektorí však inak pristupujú k ná−
zvu našej súčasnej menovej jednotky euro. Neskloňujú ho a v
spojení s číslovkami ho používajú v základnom tvare. Vravia
napríklad dve euro, štyri euro, päť euro, sto euro. Takýto prí−
stup je neodôvodnený, lebo slovo euro môžeme skloňovať a v
spojení s číslovkami používať v príslušnom páde, t. j. dve eurá,
štyri eurá, päť eur, sto eur.

Fotovoltické panely, nie fotovoltaické panely
V jazykovej praxi sa používa prídavné meno fotovoltický aj v

podobe fotovoltaický. Ide o zložené prídavné meno utvorené z
časti gréckeho pôvodu foto− s významom „svetlo, svetelný“ a z
časti súvisiacej s priezviskom talianskeho fyzika Alessandra
Voltu. S týmto prídavným menom sa môžeme stretnúť v spoje−
niach ako fotovoltické/fotovoltaické panely, fotovoltické/fotovol−
taické zariadenia. Ide o panely, resp. zariadenia, v ktorých sa
slnečné žiarenie premieňa na elektrickú energiu. Dostali sme
otázku, či sú správne obidve podoby prídavného mena. Naj−
novšie slovníky cudzích slov uvádzajú iba podobu prídavného
mena fotovoltický, preto sú správne iba spojenia fotovoltické
panely, fotovoltické zariadenia.

Rada nie je rad
Nezriedka počujeme vyjadrenia ako prvá rada kníh, sadnúť

si do prvej rady, zarovnať prvú radu, stáť v prvej rade, prejsť
pred prvou radou. V nich sa na pomenovanie poradia použilo
podstatné meno ženského rodu rada v rozličných tvaroch. V
spisovnej slovenčine má však podstatné meno ženského rodu
rada iný význam, pomenúva sa ním návod na konanie, resp.
poradný alebo riadiaci orgán, napr. dobrá rada nad zlato, dať
dobrú radu či správna rada, rozhlasová rada. Na pomenova−
nie poradia máme podstatné meno mužského rodu rad. Slov−
né spojenia spomenuté na začiatku majú mať takúto správnu
podobu: prvý rad kníh, sadnúť si do prvého radu, zarovnať prvý
rad, stáť v prvom rade, prejsť pred prvým radom.

Objednávka na prevedenie údržby?
Dostali sme otázku, či sa v slovnom spojení objednávka na

prevedenie údržby vhodne použilo slovo prevedenie. Podstat−
né meno prevedenie je utvorené zo slovesa previesť, ktoré má
v spisovnej slovenčine významy „vedením dostať, vedením pre−
miestniť, ukázať niekomu niečo ako sprievodca, zmeniť zara−
denie, urobiť prevod, premeniť“. Tieto významy spája spoločný
významový prvok „presun“. O nič také však nejde v slovnom
spojení prevedenie údržby, ale chcelo sa ním povedať, že ide
o „uskutočnenie nejakej činnosti“. V takom prípade treba siah−
nuť za podstatným menom vykonanie utvoreným od slovesa
vykonať. Slovné spojenie spomenuté na začiatku má náležitú
podobu objednávka na vykonanie údržby.

Zdroj: SRo, Slovenčina na slovíčko, Dr. Matej Považaj
(vybral J.M.)

NA MARGO JEDNEJ SPOLUPRÁCE
Kunovice sú iba kúsok za Javorinou. Staroturanom vjazd do

tohto mesta môže čosi pripomínať po ľavej ruke nachádzajúca sa
tehelňa. Jej poslednými majiteľmi boli nositelia rovnakého mena
a priezviska. Obaja sa písali menom Josef Abrhám. Ten starší
mal za manželku Boženu, rod. Hollú, s ktorou sa kedysi zoznámil
na Javorine na lyžovačke a ktorá bola dcérou evanjelického fará−
ra z Moravského Lieskového. Manželka p. farára bola totiž Anna
Urbančíková zo Starej Turej, Božena bola ich dcérou. Ten mlad−
ší, Boženin syn a vnuk tu spomenutej staroturianskej babičky, je
známy filmový herec, manžel rovnako známej filmovej herečky
Libuše Šafránkovej.

Medzi priateľmi je dobré, keď si takto začas pripomínavajú, čo
ich spája, či matematicky povedané, čo všetko bude v čitateli
zlomku o spoločnom menovateli. O partnerstve miest Kunovice a
Stará Turá sa v poslednej dobe písalo a iste ešte sa i bude.
Napísal o tom i Ján Mikláš v knihe Stará Turá − Naše mesto na
str.345 až 347 v článku Naše partnerské mesto – moravské Ku−
novice. O. i. tu tiež uvádza, že dňa 29.7.2007 na Slávnostiach
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine bola slávnostne podpí−
saná Zmluva o partnerstve a spolupráci našich miest.

Ani ja nemôžem byť neosobný k tejto téme. Predovšetkým v
dobrom závidím našim kunovickým priateľom ich vývoj a výrobu
aeroplánov (moje hoby), ako bol turbolet L – 410 (neviem však
do akej miery je to pravdou dnes). Závidel som im štvormotorový
projekt L – 610, ktorý neprišiel do realizácie, ale oboznámil ma s
ním osobne jeho šéfkonštruktér (žiaľ meno som zabudol), ale viem,
že zaň vtedy obdržal vysoké štátne vyznamenanie. Závisť obvyk−
le nebýva sama. Závidím im tiež ten prekrásny folklór. Požehna−
ný je to kraj na dolnom toku rieky Moravy, kraj dobrého vína,
dobrých ľudí, požehnané Moravské Slovácko! Keď inak, pre upo−
kojenie našej, obvykle malej slovenskej dušičky, tak aspoň oni od
Slovače prevzali si aspoň polovicu názvu svojho kraja! Slovácko!
Fajn! Historici by to iste vedeli i upresniť.

Domnieval som sa vtedy a domnievam sa i dnes, že o niečo
podobné by sme sa mali trvale sami pokúsiť. Využiť túto spolu−
prácu pre oživenie folklóru na Starej Turej! Nie, nie je to utópia.
Je azda Vilko Haruštiak z Miškech dedinky a jeho priatelia z iné−
ho sveta, keď to tam ide a u nás, ani nie cez humno, spí sa
spánkom spravodlivých! Konzekvencie nech si každý skúsi odvo−
diť sám pre seba, stav však je to neúnosný! Domnievam sa, že
táto družba s Kunovicami je vhodenou rukavicou, je výzvou robiť
i niečo v tomto smere. Čo tak začať našou, lokálpatriotizmom
vybudenou ambíciou, aby odteraz naše folklórne súbory, hudob−
níci a ďalší vystupovali iba v staroturianskom kroji (nie v snôške
krojov, ktoré sú práve obliekajúcim po ruke z blízkeho, či vzdiale−
nejšieho okolia, čo je na našu spoločnú hanbu). Že to vieme i na
Starej Turej, je to prezentované v našej, tu už uvedenej publiká−
cii, v článku Návrat krojov na str. 290 a 291 (je to tam krásna
vizitka snahy a práce hlavne agilných manželov, Jitky a Oldřicha
Durcovcov. Vďaka Vám!), resp. v našom časopise z marca r.2000,
kde o tom písala a prezentovala tiež fotografie Helena Lukáčová!
Po takomto začiatku pokúšať sa potom trvale znovuoživovať naš
staroturianský folklór (riadenie by patrilo nášmu Domu kultúry
Javorina) v spolupráci s našimi Kunovjanmi a dostávať ho po−
stupne na to miesto, na ktorom mu patrí byť.

Nech teda sa darí družbe Kunovjanov so Staroturanmi. Nech
každý pohárik počastovaného vína pri vzájomných stretnutiach je
nielen na spoločné zdravie ale i závdavok na zdravie nášho, do−
teraz chorľavejúceho folklóru. Takýchto ambícií by sme sa už
nemali vzdať!

PS: Pokiaľ budeme iba písať konštruktívne a podnetné články,
ktoré žiadneho funkcionára, či inak zodpovedného za ten, či onen
vytypovaný stav k ničomu nezaviažu, vzdajme sa tohto druhu
činnosti! Razom je to všetko zbytočné a je to tak, tak ako to hovo−
rieval môj dobrý, dnes už nebohý, viacročný kolega, Štefan Alu−
šic: „Lebo oni do ohníčka hľadia, slovka nepovedia!“ Viď napr.
článok o nedobrom stave hrobu Eleonóry Hlubockej, na ktorý bolo
nulové echo. Obecne treba povedať, život v novej kvalite musí ísť
predsa ďalej, asi o tom to všetko je!         Ing. Gustáv Rumánek
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TROCHU GENEALÓGIE NIKOHO NAZABIJE
Frederik Federmayer, náš odborník na genealógiu, o. i. prehlásil,

že v Európe sme jedna veľká rodina. Stalo sa tak pri nedávnej návšte−
ve Jej Veličenstva, anglickej kráľovnej Alžbety II. v Bratislave. Pri tejto
príležitosti zistil, že jej vzdialení príbuzní nachádzajú sa i u nás, na
východnom Slovensku. Výsledky jeho skúmaní doviedli ho napr. aj k
menu Rhedey, ktoré v dnešnej dobe má podobu Redaj. A to je meno,
s ktorým sa stretávame i v našom meste. O tom sme však už písali.

V tomto článku pokúsim sa predložiť váženým čitateľom i ďalší
príklad na takýto genealogický fenomén.

Iste dosť čitateľov pozná životné peripetie Michala Klimáčka (1819
– 1873), rodáka od Klimáčkov (staroturianske kopanice), ako bryn−
dziara z Mošoviec, starého otca Ľudmily Podjavorinskej, ktoré som
opísal v knižôčke Bryndziarske pastorále. Jeho syn Michal (1845 –
1906), ktorý po otcovom úmrtí tam pokračoval v šľapajách otcovej
živnosti, oženil sa s miestnou rodáčkou, s Máriou Kornéliou Lilge.
Podrobnejšie rodom Lilgovcov, či už z Mošoviec, ale hlavne z Marti−
na (deviati s nich majú svoje čestné miesto v Biografickom slovníku
Slovenska) zapodieva sa spisovateľka Margita Valehrachová − Ma−
tulayová vo svojom románe Modrý dvor (Osveta Bratislava 1981), čo
môžeme Vám odporučiť k prečítaniu.

Tu do nášho príbehu vstupuje ešte Michala staršieho mladší brat,
Štefan Klimáček (1834 – 1900). Ak sa jeho osud vyvíjal podľa našich
domnienok (niet však príslušných dokladov), on mohol byť tým pr−
vým učiteľom na novozriadenej cirkevnej škole na Papradi v r. 1852
– 1854. Štefan v prvom bezdetnom manželstve s Evou Horvátovou
ovdovel r.1883. Ako sme v minulom čísle nášho časopisu písali, so
svojou druhou ženou, Karolínou Ľudmilou Šimkovou (1859 – 1911)
zoznámil sa vo Viedni asi pri obchodovaní s bratovou bryndzou (pre
staroturanov zabehnuté bryndziarstvo bolo výhodným povolaním, v
bydlisku bol nedostatok práce, z poľnohospodárstva nedalo sa dob−
re vyžiť). Manželka pochádzala z bohatej gazdovskej a kupeckej
rodiny Šimkovcov z Mošoviec. V manželstve mali dve deti: syna
Alexandra (1885 – 1918) a dcéru Elvíru, ktorá sa nedožila jedného
roku svojho života. Onedlho manželia odchádzajú bývať do manžel−
kinho rodiska, do Mošoviec.

Nateraz by patrilo si niečo povedať i o martinských Šimkovcoch, ku
ktorým v príbuzenstve patrili i tí z Mošoviec. V každom meste bývalo
niekoľko prestížnych rodín. Bolo tak i v Martine. Šimkovská rodina svo−
jou početnosťou, ako i priemerným blahobytom snažila sa, v tomto dru−
hu zápolenia, dostávať sa do popredia. Na začiatku bolo ich šesť súro−
dencov a spolu s potomkami začas ovládli toto mesto. Takto vnímal
Šimkovský rod jeden z jeho príbuzných po praslici, lekárnik Samuel
Búľovský (1880 – 1954). O tom, že Šimkovci skutočne patrili medzi
popredné a významné martinské rody, svedčia aj záznamy zakladajú−
cich členov Matice slovenskej, martinského slovenského gymnázia ako
aj z ďalších národných, kultúrnych a hospodárskych spolkov.

Stručný výpis z rodokmeňa:
Na počiatku bol Mikuláš Šimko (1646 – 1728) a manželka Katarí−

na NN (1659 – 1721).
Po troch ďalších generáciách Samuel Šimko (1796 – 1837) a

manželka Zuzana Kohútová (1791 – 1858).
Po dvoch ďalších generáciách Karolína Ľudmila Šimková (1859 –

1911) a manžel Štefan Klimáček (1834 – 1900).
Pri pohľade do tohto rodostromu, vstupujú do príbuzenstva Šim−

kovcov martinčania, ako Lilgovci, Ruppeldtovci, Ruttkayovci, či Hur−
banovci (Konštantín, syn Jozefa Miloslava Hurbana) a pod.

Rodinná spriaznenosť Klimáčkovcov s rodom Lilge je tu dvojná−
sobná, prvá cez manželstvo Michala Klimáčka ml. s Máriou Korné−
liou Lilge.

Ak zosumarizujeme zhodu náhod, kto všetko priebežne pôsobil
od cca druhej polovice 19. až do začiatku 20. storočia v Mošovciach
a mal korene v Starej Turej, tak tu treba uviesť Michala Klimáčka st.
do r. 1873, jeho syna Michala do r. 1906, oboch ako bryndziarov,
jeho strýka Štefana Klimáčka do r. 1900, jeho syna Alexandra do
r.1896, potom odchádza z Mošoviec na štúdiá a vnuka Michala Kli−
máčka st., Žigmunda Žižku Riznera (otca filmovej herečky Boženy
Obrovej), ktorý pôsobil v r.1898 až 1919 v Mošovciach ako učiteľ a
školský inšpektor. V opačnom garde to bol v r.1926 – 1957 náš
staroturiansky evanjelický farár Miloslav Andrej Bibza 1891 – 1957,
rodák z Mošoviec.

Použitá literatúra: Genealogicko – heraldický hlas 1997/ 2, G.
Rumánek, Bryndziarske pastorále.                     Gustáv Rumánek

Karneval v Kostolnom
Posledný deň pred jarnými prázdninami patrí na našej zá−

kladnej škole v Kostolnom karnevalu. Tento rok nám to preka−
zila zlá pani chrípka, ktorej sme neodolali. Karneval sa predsa
len uskutočnil po prázdninách vo štvrtok 24.2.2011.

Karneval sa konal v prekrásne vyzdobenej telocvični a zú−
častnilo sa ho veľa masiek. Všetci si dali na výbere masky
naozaj záležať, Niektoré boli také dokonalé, že sme i my orga−
nizátori mali naozaj pochybnosti, či k nám predsa len nezavítal
skutočný Woody z Toy Story, Kocúr v čižmách usmievajúci sa
popod fúzy či čarodejnici Harryho Pottera a mnoho ďalších.

Na karnevale nás pekne privítala pirátka z Karibiku, ktorá
vyzvala masky na úvodnú promenádu. Zoznámili sme sa tak s
mnohými zaujímavými postavičkami z rozprávok.

Po predstavení sa nám masky ukázali, že nielen dobre vy−
zerajú, ale sú aj súťaživé a šikovné a vedia sa dobre zabávať.
To sme mali možnosť vidieť najviac pri metlovom tanci, ktorý
mal u detí veľký úspech. Po veselých súťažiach pripravených
pani učiteľkami zo škôlky a z prvého stupňa ZŠ sme masky
ohodnotili. Boli naozaj veľmi nápadité a originálne, tak sme sa
rozhodli, že odmeníme všetky bez určenia poradia. Zostávalo
už len vylosovať tombolu z čarodejníckeho klobúka. Tejto úlo−
hy sa zhostila samotná veľká čarodejnica a jej traja pomocníci,
ktorí výhercom pričarovali pekné ceny. Po veselej a súťaživej
časti karnevalu sme sa naďalej všetci vynikajúco zabávali, tan−
covali a šantili na hudbu nášho DJ−a, ktorému ďakujeme za
vytvorenie výbornej hudobnej atmosféry.

A že sme sa skutočne vynikajúco bavili môžete vidieť i na
našich fotkách.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoroč−
ného krásneho karnevalu, ďakujeme samotným maskám a tvo−
rivým mamám a oteckom, ktorí pomáhali masky i vytvoriť. Že−
láme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz
sa veľmi tešíme.                                            Mgr. Plavinová

(ZŠ Kostolné patrí do školského obvodu Školského úradu  Stará Turá)
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Rozhovor pre Staroturianský
spravodaj poskytol tréner A
mužstva Starej Turej Mgr. Ma−
rián Valláš členovi športovej
komisie MsZ Ing. Jánovi Hoder−
marskému.

Môžete nám stručne popí−
sať zimnú prípravu A mužstva
MFK Stará Turá?

Zimná príprava začala
6.1.2011 úvodným stretnutím a
naplno testami, ktoré som vy−
konal 8.januára. Od 11.januára
bol cyklus tréningov nasledov−
ný: utorok a streda vonku na
štadióne, vo štvrtok v športovej
hale , v piatok na umelej tráve
v Novom Meste n/V a sobota
bola vyčlenená na prípravné
zápasy. Okrem toho väčšina
hráčov hrala v nedeľu halový
turnaj na Myjave, alebo v Sta−
rej Turej. Dochádzka v januári
dosiahla 59% a vo februári
57%, čo nie je nič svetobor−
né...Zameranosť jednotlivých
cyklov bola dodržaná podľa tré−
ningového plánu, hráči mali
možnosť svoju trénovanosť sle−
dovať pomocou testerov a ná−
sledne vyhodnotenia pomocou
grafov fyziologickej krivky. Do
prípravy som dostal 24 „mien“,
ku ktorým na posledný príprav−
ný zápas prišli ešte dvaja hráči
z Myjavy .Chcel som na prípra−
vu troch našich dorastencov, ale
nedošlo k dohode. Vidím ale
zlepšenie spolupráce do budúc−
na a vidím perspektívu hráčov
dorastu. Oni ale musia chcieť
pokračovať ďalej.

Koľko prípravných zápa−
sov odohralo mužstvo počas
prípravy?

Mužstvo odohralo počas prí−
pravy 8 zápasov. Zápas s Tu−
rou Lúkou neberiem ako prípra−
vu, lebo tam hrali 4 dorastenci
a hráči, ktorí sa chceli dostať do
základnej 18−ky. Päť zápasov
sme vyhrali a tri prehrali. Nevy−
darili sa nám zápasy s Kočov−
cami, keď sme prehrali v prvom
zápase na umelej tráve v No−
vom Meste n/V 2:3. Odveta sa
hrala na prírodnej tráve v Kos−
tolnom, ktoré tvorí skoro naše
B mužstvo. Súper bol veľmi
dobre pripravený a vyhral 1:3.
V našom mužstve nastúpili aj
posily z Myjavy a to Vido, Žák,
Coufalík, Stnátka, Baranovič a
v brankár Oravec. Ja pevne
verím, že zapadnú do mužstva
a budú ozaj posilami v klube.

Koho z hráčov by ste
zvlášť vyzdvihol počas zim−
nej prípravy?

K tohtoročnej zimnej prípra−
ve najzodpovednejšie pristupo−
vali podľa dochádzky: Antálek,
Baranovič ,Arbecík , Denk,
Beňo, Jaroš Jozef, Peterka a
Gyorog . Ostaní hráči mali účasť
pod 50%. Veľká škoda bola, že
Filip Durec si zlomil kľúčnu kosť

počas prípravného zápasu a
svalové zranenia postihli Štefí−
ka a Geschwandtnera.

Fanúšikov bude určite za−
ujímať, kto posilní naše muž−
stvo v jarnej časti, popr. kto
skončil, alebo odišiel na hos−
ťovanie?

V súčasnosti je káder mužov
MFK – Stará Turá abecedne na−
sledovný:

Antálek Matej, Arbecík Vla−
dimír, Baranovič Tomáš, Cou−
falík Jaroslav, Denk Michal,
Durec Filip, Joroš Jozef, Kucha−
rovič Peter, Makara Denis, Ma−
gula Peter, Oravec Michal, Pe−
terka Ondrej, Straka Adrián, Str−
nátka Peter, Tuka Jozef, Vido
Matúš, Žák Viktor a dvadsiatku
dopĺňajú Gyorog Juraj a Beňo
Martin.

Na hosťovanie podľa doho−
dy odchádzajú: Otrubný Tomáš,
Jaroš Jakub, Maroň Ľuboš, Šte−
fík Marek a Geschwandtner
Matúš. V klube ešte zostávajú
Tučka Martin a Košťál Ján. Ch−
cem podotknúť, že Štefíka a

Otrubného sme dali na hosťo−
vanie len preto, aby nesedeli na
lavičke. Keď na sebe popracu−
jú, tak verím, že sa do A muž−
stva vrátia.

Musím ale vyzdvihnúť veľmi
dobre rozbehnutú spoluprácu
MFK a Spartaka Myjava, kde
príchodom hráčov sledujeme
zvýšenie konkurencie a určite
kvality herného prejavu a teda

aj konečného postavenia v ta−
buľke na konci súťaže. Poďa−
kovanie patrí v prvom rade Ro−

STAROTURIANSKY FUTBAL PO ZIMNEJ PRIPRAVE
manovi Vajášovi, Petrovi Ha−
labrinovi a aj trénerovi Hudeco−
vi. Vido a Žák sú ich perspek−
tívni hráči a tiež majú záujem
,aby hrávali a nie vysedávali na
lavičke.

Čo mužstvu najviac chýba
pre lepšiu prípravu a trénin−
gový proces?

Čo chýba... určite chýba
umelý trávnik na zimnú prípra−
vu, na prácu s loptou a trénin−
gy brankárov. Preto by som bol
rád, keby sa čo najskôr posta−
vilo oplotenie a osvetlenie na
tréningovom ihrisku. Mesto by
mohlo toto finančne zvládnuť a
nám by to pomohlo pri trénin−
govom procese. U samotných
hráčov mi chýba lepší vzťah k
tréningom – dochádzka, ale aj
regenerácia organizmu po zá−
ťaži – využitie sauny, bazéna,
masáží.

Aké sú ciele v jarnej čas−
ti?

Základným cieľom je hrať
pekný, kombinačný futbal s
množstvom herných variantov a
gólových nielen šancí, ale ich
premieňanie. Na to je adekvát−
ny káder mužstva a k tomu
smeruje aj minimálne umiestne−
nie v strede tabuľky a vyššie.
Všetko ostatné je môj osobný
neúspech a dôvod na sebarefle−
xiu v spätnej väzbe ďalšieho
pôsobenia v Starej Turej.

Ďakujem za rozhovor a pra−
jem veľa športových úspechov.

Foto: Posily „A“ mužstva:  Horný rad zľava: Viktor Žák,
Matúš Vido, Michal Oravec, Jaroslav Coufalík. Dolný rad
zľava: Tomáš Baranovič, Peter Strnátka

Prečítali sme za vás...
Minister vnútra Daniel Lipšic prijal 31. januára 2011 vo svo−

jom úrade generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku Miloša Klátika, ktorého sprevádzal generálny du−
chovný Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky Miroslav Táborský . Generálny biskup
ACAV ministrovi oficiálne predstavil nového generálneho du−
chovného. Ako predseda Ekumenickej rady cirkví v SR ho tiež
informoval o pôsobení Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbro−
jených silách SR a Ozbrojených zboroch SR – okrem iného aj
v rezorte Ministerstva vnútra SR.

(Evanjelický posol spod Tatier,16. 2. 2011)

POZNÁMKA PISATEĽA:
Magister teológie Miroslav Táborský bol pred ustanovením

do duchovnej služby v OS SR a OZ SR pôvodne ev. a. v.
zborovým farárom v Zemianskom Podhradí v Považskom se−
nioráte a napokon v cirkevnom zbore v Liptovskej Porúbke
(Liptovsko – oravský seniorát). Jeho duchovnou kolískou je
evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej. V súčasnej dobe má
vojenskú hodnosť majora Ozbrojených síl SR. Blahoželáme!

Dr. Marcel Gažík, Ev. a. v. cirkevný zbor Stará Turá
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Daniela Mašánová so sídlom Stará Turá, ul. SNP č.

148 − budova Idea Parku (nad cukrárňou RITMO) poskytuje
občanom komplexné právne služby a právne poradenstvo naj−
mä v oblasti občianskeho, trestného a obchodného práva,
zastupovanie v občiansko−právnych sporoch, rozvody, zastu−
povanie v trestných a obchodných sporoch, dohodu o vypo−
riadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kúpno−pre−
dajné zmluvy, zmluvy podľa občianskeho a obchodného prá−
va. Kontakt: 0905 659 025 a 0908 744 998, www.advokatka.sk

SÚSTREDENIE V KARATE
Dňa 6.−9. januára 2011 sa tradične uskutočnilo v Starej Turej

sústredenie v karate, ktoré má už viac ako 20. ročnú tradíciu.
Toto sústredenie ako každoročne sa uskutočnilo pod vedením
trénera českej reprezentácie v karate MUDr. Martina Čulena (
8. DAN v karate).

Sústredenie s medzinárodnou účasťou karatistov z Čes−
kej a Slovenskej republiky ktorého sa zúčastnili aj mladí
karatisti nášho klubu zo Starej Turej, kde sa pod vedením
skúsených trénerov precvičili techniky v súborných cviče−
niach kata, v športovom zápase – kumite, ale taktiež aj apli−
kácie sebaobranných techník s použitím karate. Zúčastne−
ných 50 karatistov cvičilo v telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici
začo patrí vďaka pani riaditeľke Mgr. Chmurovej a takisto
ďakujeme pánovi Šopíkovi, ktorý ako každoročne poskytol
príjemné ubytovanie karatistom.

LIGA TALENTOV V KARATE
Dňa 30.1.2011 v Myjave sa zúčastnili naši karatisti súťa−

že pod názvom Liga talentov v karate.
Naši karatisti získali prvé cenné umiestnenia:
3. miesto − Andrej Urminský (kat. 8 kyu − KIHON IDO), 4.

miesto − Oliver Pekník (kat. juniori – KATA)
Tejto súťaže sa zúčastnili mladí začínajúci pretekári z

Bratislavy, Myjavy, a zo Starej Turej.
Deti sa chcú neustále zlepšovať čo z nováčika robí neskôr

technického a skúseného pretekára. Deti majú možnosť sa
lepšie spoznať, spriateliť sa a zvlášť v tejto dobe je veľmi
potrebné niečo robiť pre ich zdravý, duševný a telesný vývoj
pre ich správne názory a vzory.

Karate klub Stará Turá

Po minuloročnom úspešnom uve−
dení do života sa grantový program
Rodinný futbal rozrastie v tomto roku
o ďalšie desiatky projektov. Zápa−
doslovenská energetika, a.s., člen
skupiny E.ON v roku 2011 preroz−
delí medzi úspešných žiadateľov
rovnakú sumu ako v minulom roku
– 300 000 eur.

Minulý rok stál projekt na troch
pilieroch podpory – budovaní in−
fraštruktúry, organizácie rodinných
podujatí a podpore futbalovej mlá−
deže. V roku 2011 pribudne na zá−
klade prieskumu a požiadaviek aj
štvrtá oblasť podpory – zvyšovanie
kvality a motivácie futbalových tré−
nerov pre najmladšie vekové kate−
górie.

„Nemecký energetický koncern
E.ON sa v minulom roku zaviazal,
že minimálne počas

3 rokov podporí na Slovensku
projekt, ktorý má vo verejnosti na−
štartovať nové vnímanie futbalové−
ho prostredia. A práve preto je orien−
tovaný na rodiny a vybudovanie ta−
kého futbalového zázemia, aby sa
čas strávený s rodinou mohol stať
aj vďaka futbalu plnohodnotným pre
každého člena rodiny. Na základe
skúseností z mnohých európskych
krajín vieme, že je to dlhoročný pro−
ces, no je krásne vidieť, ak verej−
nosť pochopí, že futbal je tu pre nich,
a že môže byť aktivitou, ktorá spája.
Takmer milión eur počas troch ro−
kov je naša podpora tomuto regió−
nu, preto verím, že ak sa k nám pri−
dajú aj ostatní, spoločnou synergiou
dokážeme ponúknuť našim zákaz−
níkom viac ako čakajú,“ povedal
Konrad Kreuzer, predseda predsta−
venstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant úspešne
uchádzalo 54 žiadateľov, ktorí na
základe predložených projektov zís−

kali podporu pre svoje projekty až
do výšky 40 000 eur. Medzi najväč−
šie projekty sa pochopiteľne zaradili
corgoňligové kluby FK Senica, ViOn
Zlaté Moravce, Spartak Trnava či FC
Nitra. Základnou požiadavkou na
udelenie grantu bolo predloženie
zmysluplnej a kontinuálnej koncep−
cie pri výchove mládeže a podpore

futbalového prostredia.
Výnimočnosťou grantového

programu Rodinný futbal je dostup−
nosť a otvorenosť užitočným a skve−
lým nápadom. Okrem masívnej pod−
pory cez prvoligové kluby, sa desiat−
ky projektov zrealizovali aj v men−
ších mestách a obciach, kde výsle−
dok spoločného úsilia energetickej
spoločnosti a samosprávy, bude slú−
žiť verejnosti po dlhé roky. Rekon−
štruované tribúny, nové striedačky
a lavičky, osvetlenie futbalových
plôch, či detské ihriská vo futbalo−
vých areáloch – to boli najčastejšie
aktivity, ktoré sa podarilo v minulom
roku zrealizovať. Viac o minuloroč−
ných projektoch sa dozviete na
www.rodinnyfutbal.sk. Možnosť žia−
dať o grant je do 21. apríla.

ZSE TALENT LIGA
V rámci napĺňania základných

cieľov programu a dlhodobého po−
solstva, ktoré má za úlohu podporiť
zmenu pohľadu na futbalové prostre−
die, sa ZSE rozhodla začať práve
tam, kde sa tvoria a vyrastajú budú−
ce hodnoty slovenského futbalu. Od
ročníka 2011/2012 sa preto ZSE sta−
ne oficiálnym partnerom l igy
všetkých futbalových prípraviek v
bratislavskom a západoslovenskom
regióne (U9 – U11) pod názvom ZSE
talent liga (55 družstiev).

Partnermi projektu sú Alpine Pro
a Respect Sport, mediálnymi part−
nermi azet.sk a rádio Viva.

ZSE dodá energiu Rodinnému futbalu
aj v tomto roku

Na tragické udalosti v našej osade Hlavina z marca
1945 nezabúdame...                                                (J. M.)
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Potrebuje právnu pomoc?
Advokátska kancelária Okenica Šula & Co.

s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava,
si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. apríla 2011 otvá−
ra svoju pobočku v Starej Turej na ulici SNP 77
(1. poschodie).

Právne služby budú poskytované každý utorok
v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod. Mimo týchto
hodín si môžete dohodnúť termín osobného stret−
nutia na telefónnom čísle 0907/835225 alebo e−
mailom na adrese osco@osco.sk.


