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Naozaj niet krajšieho mesiaca, ako máj, hoci kaž−

dý zo zostávajúcich má svoje čaro, krásu a nenapo−
dobiteľnosť. A keď by bol aj studený, aj tomu sa pote−
šíme, hoci to o tom raji v stodole tak neplatí, pretože
stodoly sú už veľmi vzácne.  Po dlhej zime príroda
dobehla zameškané. A májovka tak, ako snežienka
medzi kvetmi už v apríli potešila hubárov. Úžasná
kvetom a vôňou vábiaca príroda a k tomu niekedy
takmer letné slnko lákajú na turistiku, na bicykel a
dokonca už i k vode...

Apropos, apríl... Nemožno ho nespomenúť preto−
že zostane v našich spomienkach a navždy zapísa−
ný v dejinách sveta − príroda dokázala našu malosť a
nešťastia potvrdili, že nechodia po horách, ale po ľu−
ďoch. Zemetrasenia, zosuvy pôdy, hurikány, záplavy
a islandská sopka, k tomu katastrofy lietadiel, vyčíňa−
nie šialencov i nešťastných náhod... Máj, dopraj nám
nemyslieť na to nedobré, buď láskavý, buď lásky čas...
Pre všetkých vás, milí čitatelia!                          J.M.

1.−15. máj − Pozvánky  MO SRZ− v čísle
8. máj − Retro tanečná zábava− KD Papraď
9. máj − Deň matiek, 15.00 h, DK Javorina

15. máj − Podjavorinská päťdesiatka
22. máj − koncert DH LYRA z Nemecka

a DO DK Javorina, 18.00 h, Námestie slobody
28. máj − Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže,

9.00 h, štadión
30. máj − Cesta rozprávkovým lesom, 10.00 h, Dubník
30. máj − Oslava MDD − Námestie slobody, 14.00 h

18.−19. jún − Staroturiansky jarmok − 19. ročník

� Z rokovania mestského zastupiteľstva

� Informácia k voľbám

� Štátna škola v Durcech Doline− VI.

� Odbory informujú

� Aktivity MŠ a CVČ

� Cyklisti, pozor!

� Spomienka na oslobodenie

� Ku Dňu učiteľov

� Za starostom Kunovíc...

� Granty z Nadácie ŽIVOT

� Projekt kompostárne ukončený

� Po zbere NO

� Kultúra, šport, matrika
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Dňa 15. apríla 2010 sa uskutočnilo
XXXIII. zasadnutie MsZ, ktoré otvorila
primátorka mesta Ing. Anna Halináro−
vá o 15.00 hod.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na ve−
domie správu z kontroly uznesení pri−
jatých na XXXI. riadnom zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových
záležitostiach MsZ schválilo:

− žiadosť spoločnosti AXIOMA, s.r.o.
Senica o zriadenie vecného bremena
v prospech investora ZSE a.s., Brati−
slava,

− žiadosť spoločnosti INTERNACI−
ONAL CONSULTING s.r.o., Trenčín na
zmenu uznesenia č. 5 – XXVII/2009.

Neboli schválené nasledovné žia−
dosti:

− žiadosť pána Jozefa Matejku a
manž. Vilmy, bytom Stará Turá o od−
kúpenie časti pozemku,

− žiadosť spoločnosti MKM – Down−
hill team, Stará Turá o vybudovanie ve−
rejnej bikrosovej dráhy.

Mestské zastupiteľstvo prerokova−
lo a schválilo „Záverečný účet mesta
Stará Turá za rok 2009“ bez výhrad. V
ďalšej časti rokovania vzalo MsZ na
vedomie informáciu o plnení hospodár−
skeho plánu v dcérskych spoločnos−
tiach mesta, a to AQUATUR a.s.,
TECHNOTUR s.r.o., Lesotur s.r.o. a
Mestský športový areál s.r.o. Poslanci
sa oboznámili s informáciou o zmenách
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.

MsZ schválilo 3/5 väčšinou prítom−
ných poslancov návrh VZN č. 2/2010 −

o vymedzení miest na vylepovanie vo−
lebných plagátov a plagátov k vykona−
niu referenda.

Schválený bol i návrh na udelenie
ocenenia Čestný občan mesta Stará
Turá pre nášho rodáka Mgr. Petra Uh−
líka z Brezovej pod Bradlom pri príleži−
tosti jeho životného jubilea 70 rokov.
Ocenenie mu mesto udeľuje za jeho
celoživotné dielo v oblasti výchovy,
vzdelávania, kultúry, osvety a publiko−
vania, za úprimný vzťah a spoluprácu
s rodným mestom, za propagáciu pod−
bradlansko – podjavorinského regiónu
a zvlášť osobnosti gen. M.R.Štefánika.

V ďalšej časti rokovania MsZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie úloh hlavnej
kontrolórky mesta ako i vyhodnotenie
plnenia úloh primátorky mesta za rok
2009. Na základe úsporných opatrení v
dôsledku hospodárskej krízy rozhodlo
MsZ, že im nebude vyplatená ročná od−
mena a to i napriek ich splneným úlo−
hám. Zároveň MsZ schválilo návrh úloh
primátorke a hlavnej kontrolórke mesta
pre priznanie odmeny za rok 2010.

V záverečnej časti rokovania bol pre−
rokovaný a schválený materiál naviac
prác a prác súvisiacich s dokončením
učebných pavilónov ako podkladu pre
schválenie „Dodatku č. 4 – Rekonštruk−
cia a prístavba ZŠ Stará Turá“.

V rámci návrhov poslancov bol
schválený poslanecký návrh Ing. Mi−
roslava Neráda na finančný príspevok
na nákup autobusu pre športové kluby
mesta v celkovej sume 33 tis. eur.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OZNAM
Mesto Stará Turá

PONÚKA NA ODPREDAJ
− KOVOVÉ REGÁLE OZAP VHODNÉ

DO PREDAJNE 150ks /AJ JEDNOTLIVO/

− ČISTIACI STROJ CLARK

Odpredaj je možný po 3.5.2010, cena: dohodou
Bližšie informácie na tel. číslach:

tel. 032/7461630, 032/7461631

Sviatok všetkých pedagogických pra−
covníkov sa už tradične oslavuje 28.
marca a je spätý s menom Jána Amosa
Komenského. Tento veľký pedagóg sa
svojou pedagogickou činnosťou, ale aj
názormi, zaradil medzi významné osob−
nosti svetových dejín. Bol hlboko presved−
čený, že dobrá škola robí človeka lep−
ším.

V jeho ideách, humanizácii a demokra−
tizácii pokračujú učitelia aj v súčasnosti.
Aj dnes sú učitelia, ktorí sa snažia udr−
žať kvalitu školského systému napriek
nie najlepšiemu oceneniu. Uvedomujú si,
že vzdelaní ľudia sú najdôležitejšou in−
vestíciou pre budúcnosť.

Učiteľská verejnosť v tomto období
prežíva náročné chvíle, pretože školstvo
na Slovensku prechádza obdobím pre−
mien, ale i hľadania novej koncepcie prá−
ce, didaktických a výchovných postu−
pov. Učiteľom však stále záleží na tom,
aby pripravili do života vzdelaných a
schopných mladých ľudí.

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl

a školských zariadení pripravilo na 25.
marca 2010 slávnostné stretnutie pre
všetkých pedagogických zamestnancov
staroturianskych škôl. Stretnutie sa ko−
nalo v obradnej sieni mestského úradu.
Kultúrnym programom ho spríjemnili vy−
stúpenia žiakov ZUŠ a detí MŠ. Primá−
torka mesta, Ing. Anna Halinárová, vo
svojom príhovore vyzdvihla prácu učite−
ľov a vychovávateľov, zdôraznila jej ná−
ročnosť a význam. Poďakovala za prá−
cu všetkým, ktorí napriek nemalým pre−
kážkam deň čo deň odovzdávajú maj−
strovským spôsobom svojim žiakom nie−
len vedomosti, ale aj srdcia.

Pri tejto príležitosti boli za dlhoročnú
obetavú prácu v prospech detí a mladej
generácie ocenení pedagógovia: Mgr.
Jarmila Dunajčíková ZŠ, Ľubica Milatová
ZŠ, Mgr. Jana Vrkočová ZŠ, Mgr. Jana
Koštialová ZŠ, Mgr. Andrea Borovská
ZUŠ, Ivana Rakúsová ZUŠ, Elena Slád−
ková MŠ, Tatiana Dúbravová MŠ

Srdečne blahoželáme.
S.K.

Ku Dňu učiteľov

Spomienka na 65. slobodnú jar...
V našom meste sme si pripomenuli toto výročie spomien−

kou pri hroboch 36 padlých rumunských vojakov na mest−
skom cintoríne. Kytice a vence k ich  hrobom  položili zá−
stupca veľvyslanca Rumunska v Bratislave Catalin Radoi,
mesto Stará Turá a ZO SZPB, okresná organizácia strany

Smer − SD a miestna organizácia KSS. V príhovore primátor−
ka mesta Ing. Anna Halinárová o. i . spomenula: Tieto kaž−
doročné stretnutia sú aj prejavom akejsi tichej demon−
štrácie mieru, pokoja a spolunažívania medzi ľuďmi,
medzi národmi. Všetkými formami a v každom veku člo−
veka, a zvlášť mladým ľudom, by sme mali pripomínať
autentické hrôzy, utrpenia a ich dôsledky i následky pre
ľudstvo, prírodu, Zem... Vo svete sa stále bojuje v men−
ších, či väčších vojnách a pritom budúce generácie,
príroda, celá Zem bude mať už v blízkej budúcnosti
stále viac a viac existenčných problémov aj bez vojen...

Účastníkov podujatia pozdravil aj zástupca veľvyslanca
Rumunska. K dôstojnosti podujatia prispela recitácia Nicole
Jašákovej z 8. B ZŠ a účinkovanie dychového orchestra DK
Javorina Stará Turá.

text a foto Ján Mikláš

Jarmok sa pripravuje
Mestské zastupiteľstvo schválilo potrebnú legislatívu pre organizovanie Staro−

turianskeho jarmoku, primátorka mesta menovala výbor pre jeho prípravu a rea−
lizáciu začala. Príprava 19. ročníka Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa bude
konať 18. a 19. júna, sa teda začala...                  Ján Mikláš, riaditeľ jarmoku
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Národná rada Slovenskej republiky
schválila zákon o službách na vnútor−
nom trhu a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov, ktorý nadobudne účin−
nosť 1. júna 2010, okrem ustanovení,
ktoré umožňujú podať žiadosť o udele−
nie oprávnenia jednotnému kontaktné−
mu miestu aj elektronicky, podpísanú
zaručeným elektronickým podpisom
prostredníctvom ústredného portálu ve−
rejnej správy, možnosti úhrady poplat−
kov vyberaných jednotnými kontaktný−
mi miestami elektronicky prostredníc−
tvom ústredného portálu verejnej sprá−
vy a možnosti podať jednotnému kon−
taktnému miestu listiny, ktoré sú súčas−
ťou návrhu na zápis do obchodného re−
gistra, elektronicky podpísané zaruče−
ným elektronickým podpisom, s nado−
budnutím účinnosti od 1. januára 2012.

Zákon sa dotýka tých podnikateľov,
ktorí poskytujú služby. Službou sa rozu−
mie akákoľvek samostatne zárobková
činnosť priemyselnej, výrobnej, obchod−
nej alebo remeselnej povahy alebo čin−
nosť v oblasti slobodných povolaní, kto−
rá je príjemcovi služby poskytovaná
spravidla za odplatu. V zákone je vy−
medzený okruh služieb, na ktoré sa
zákon nevzťahuje.

Zákon sa dotýka aj cezhraničných
poskytovateľov služieb, to sú poskyto−
vatelia, ktorí sú usadení v inom člen−
skom štáte a v Slovenskej republike
poskytujú služby príležitostne. Pre ur−
čenie príležitostného poskytovania služ−
by sa prihliada na početnosť, pravidel−
nosť a trvanie poskytovania služby.

Cezhraniční poskytovatelia služieb
majú právo poskytovať služby na úze−
mí Slovenskej republiky, ak spĺňajú pod−
mienky pre poskytovanie tejto služby
podľa právnych predpisov štátu usade−
nia. Pred prvým poskytnutím služby sú
povinní predložiť úradne osvedčenú kó−
piu dokladu o odbornej kvalifikácii a kó−
piu o vykonaní praxe. Zároveň je po−
trebné mať doklad o oprávnení posky−
tovať služby rovnakého druhu, vydaný
oprávneným orgánom v štáte pôvodu a
doklad o tom, že poskytovanie služieb
nie je poskytovateľom zakázané alebo
obmedzené.

Tento zákon významným spôsobom
novelizuje živnostenský zákon. Medzi
najvýznamnejšie zmeny patrí rozšíre−
nie rozsahu poskytovaných služieb jed−
notných kontaktných miest. Umožňuje
poskytnúť informácie jednotnému kon−
taktnému miestu pre zápis do obchod−
ného registra, to znamená, že jednot−
né kontaktné miesto bude miestom,
ktoré bude zabezpečovať aj zápis do
obchodného registra. S registrovými
súdmi bude elektronická komunikácia
s využitím zaručeného elektronického
podpisu, ako aj s inštitúciami, ktoré
vydávajú doklady, osvedčenia, povo−
lenia podľa osobitných predpisov. Túto

kompetenciu budú mať všetky živnos−
tenské úrady.

Živnostenské úrady v sídlach krajských
miest budú poskytovať služby aj pre pod−
nikateľov, ktorí vykonávajú podnikateľskú
činnosť podľa osobitných prepisov.

V živnostenskom zákone bude zru−
šený povoľovací systém. Všetky živnosti
budú ohlasovacie, teda živnostenské
oprávnenie vznikne na základe ohláse−
nia. Rušia sa koncesované živnosti.
Takmer všetky koncesované živnosti sa
stávajú viazanými živnosťami s tými is−
tými podmienkami odbornej spôsobilos−
ti. Cestná motorová doprava (vnútroštát−
na, nepravidelná autobusová, vnútroštát−
na nákladná cestná doprava, vnútroštát−
na taxislužba) nebude živnosťou, bude
sa vykonávať podľa zákona o cestnej
doprave na základe povolenia.

Preukazom živnostenského oprávne−
nia bude osvedčenie o živnostenskom
oprávnení, deklarujúce splnenie podmie−
nok živnostenského zákona. Ak podni−
kateľ nesplní podmienky ustanovené živ−
nostenským zákonom na prevádzkova−
nie živnosti, bude mu o tom vydané oso−
bitné rozhodnutie podľa zákona o správ−
nom konaní.

Na jednom osvedčení sa bude môcť
uvádzať aj viac predmetov podnikania.
Zachováva sa súčasný spôsob spoplat−
ňovania, správny poplatok sa bude vy−
berať za každý predmet podnikania. Za
každú voľnú živnosť je to 5 eur a za
každú remeselnú alebo viazanú živnosť
15 eur. Preukazom živnostenského
oprávnenia aj naďalej zostáva výpis zo
živnostenského registra. Dochádza však
k zmene miestnej príslušnosti pre vy−
danie výpisu. Výpis zo živnostenského
registra bude môcť podnikateľ získať na
ktoromkoľvek živnostenskom úrade.

Podnikateľ môže miestne príslušné−
mu živnostenskému úradu oznámiť po−
zastavenie živnosti. Pozastavenie živ−
nosti nemôže trvať kratšie ako šesť
mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Za oznámenie o pozastavení pre−
vádzkovania živnosti alebo o zmene
doby pozastavenia prevádzkovania živ−
nosti sa vyberá správny poplatok 4 eurá.

Živnostenské listy a koncesné listi−
ny vydané do 31. mája 2010 zostávajú
v platnosti. V prechodných ustanove−
niach sú stanovené niektoré povinnosti
podnikateľov na úpravu svojich práv−
nych vzťahov.

Nové služby, hlavne činnosť jednot−
ných kontaktných miest, sú určené pre
podnikateľské subjekty. Na živnostenskom
úrade pôjde o nárast agendy ale pracujú
tu odborníci, ktorí aj v minulosti preukázali
schopnosť zvládať náročné úlohy s cie−
ľom zvýšiť spokojnosť občanov.

Mgr. Jarmila Schmidlová,
poverená vedením odboru

živnostenského podnikania ObÚ
Nové Mesto nad Váhom

Zákon o službách na vnútornom trhu
a novela živnostenského zákona

Rozlúčili sme sa...
Slunečným ránem krátce po

Velikonocích se Kunovicemi ne−
sla smutná zpráva, že v kruhu
svých nejbližších naposledy vy−
dechl starosta města, Ing. Jiří
Vařecha. Stalo se tak v pozdních
večerních hodinách 7. dubna
2010. Bylo mu pouhých 59 let.

Odešel uprostřed činorodé práce, kterou se dlouho
snažil čelit těžké nemoci. S úžasnou vůlí, sebezapře−
ním a osobní statečností zvládal množství práce, kte−
rou si na svá bedra jako starosta před necelými osmi
lety naložil. Radoval se z každého úspěchu, který promě−
ňoval jeho vize ve skutečnost. Už se bohužel neprojde
po novém nádvoří Panského dvora, nedoprovodí své
vnuky na nová hřiště, neposedí s důchodci v novém
komunitním centru, nepozvedne sklenku v novém vin−
ném sklípku…

Bude nám moc chybět. Ztratili jsme skvělého člo−
věka, obětavého a vstřícného starostu, ale inspirace
jeho vůlí, elánem, houževnatostí a láskou k lidem bude
žít v našich srdcích dál.

(www.mesto−kunovice.cz)
V stredu 14. apríla 2010 sa zúčastnili v Kunoviciach

na rozlúčke so starostom nášho partnerského mesta
najvyšší predstavitelia nášho mesta − primátorka mes−
ta Ing. Anna Halinárová, jej zástupca Mgr. Ján Tomeš,
prednosta MsÚ Ing. Jaromír Ješko, ďalej  riaditeľka DK
Javorina Bc. Zuzana Zigová a Ján Mikláš z MsÚ. S
mestom Kunovice počas 2 a pol ročnej spolupráce
intenzívne rozvíjame priateľské i pracovné vzťahy,  spo−
ločne pripravujeme a realizujeme zámery a projekty
EÚ, spolupracujeme v oblasti školstva, kultúry, stretá−
vajú sa seniori z obidvoch strán...

V Jirkovi Vařechovi strácame aj my zanieteného a
pracovitého starostu družobných Kunovíc, strácame
dobrého človeka a priateľa...

Česť jeho pamiatke!
J. Mikláš

Pracovné zasadnutie
Prípravný výbor Slávností bratstva Čechov a Slová−

kov na Javorine sa zišiel na svojom prvom pracovnom
zasadnutí v piatok 16. apríla 2010 v Novom Meste nad
Váhom. Pod vedením predsedníčky Mgr. Ivany Majíč−
kovej , zástupkyne starostu Kunovíc sa zaoberala zlo−
žením a úlohami jednotlivých pracovných komisií a
konkrétnymi technicko−organizačnými opatreniami, ktoré
je potrebné zabezpečovať v dostatočnom časovom
predstihu. Tohtoročné slávnosti sa uskutočnia už tra−
dične v poslednú júlovú nedeľu − 25. júla 2010

J. Mikláš

Spomienka na ukončenie vojny
Pri príležitosti 65. výročia ukončenia II. sve−

tovej vojny si  obete tohto najväčšieho utrpe−

nia ľudstva uctia predstavitelia nášho mesta a

ZO SZPB  v piatok 7. mája o 10. 00 h pri pamät−

níku na Námestí slobody.

J. M.
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do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia na základe Roz−
hodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky c.36/2010 Z.z. z
1.2.2010 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona
č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 12. júna 2010
v čase od 7.00 – 22.00 hodiny

MIESTO KONANIA VOLIEB
Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie−veľká
zasadačka č.dv. 136
Pre voličov bývajúcich v ulici č.d.
Mesto Stará Turá
Družstevná 430−452, 454, 456−481, 483−485, 487−501

507−512, 677, 680, 689−690, 692−693, 740, 745
Hurbanova 156−157, 3157
Podjavorinskej 519, 524−535
SNP 3, 265−266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675

Okrsok č. 2 – Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/25
Pre voličov bývajúcich v ulici č.d.
Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138−139, 3138,

143, 152, 154, 3154,
Námestie Slobody 76,
SNP 73−74, 149,

Okrsok č. 3 – Stará Turá, Požiarna zbrojnica, Mýtna ul. č. 554/18, I.
posch.
Pre voličov bývajúcich v ulici č.d.
Drgoňova dolina 1320
Dubník II. 1190
Hurbanova 130−133, 136−137, 3130
Hviezdoslavova 612−652, 712−723, 741
Lúčna 3026, 3028−3030
Mýtna 537, 539, 541, 544−553, 555−557
Němcovej 654−659
Sadová 3002−3010, 3012−3014, 3016−3022
Sasinkova 722−729, 751−753, 755−762
Slnečná 3031−3033, 3037
Štúrova 559−594, 596−611, 653, 683−687, 738, 750
Uhrova 660−673, 701−711

Okrsok č. 4 – Stará Turá, Jiráskova ul. č.168/16, bývalé Detské jasle,
I. posch.
Pre voličov bývajúcich v ulici č. d.
Dibrovova 219−229, 232−238, 242, 243−245
Dr. D. Úradníčka 189−190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201−217, 764−771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina č. 378/55,
učebňa č.82
Pre voličov bývajúcich v ulici č. d.
Gen. M. R. Štefánika 363−368, 383−385
Lipová 369−371
SNP 261, 270, 273, 276

Okrsok č. 6 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina, č.378/55,
býv. kaviareň
Pre voličov bývajúcich v ulici č. d.
Gen. M. R. Štefánika 356−362, 373−382, 386−388
Hlubockého 304, 308−317
Holubyho 335, 349−353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 323, 389−428, 691, 694−772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551−2599, 2601−2604, 2607, 2613−2614, 2621, 2630

Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina, Požiarna zbrojnica,
I. poschodie č. d. 1239
Pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Černochov vrch 1256−1296, 1321, 1329−1330
Drgoňova dolina 1203−1254, 1316, 1322, 1324, 1327
Durcova dolina 1297−1315, 1323, 1328, 1332−1333

Okrsok č. 8 – Paprad, kultúrny dom−veľká sála, č. d.1567
Pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Jazviny 1726−1757, 1799
Paprad 1505−1724, 1791−1798, 1800−1804, 1809, 1811

1813, 1817−1817, 1820−1821, 1823, 1825
U Mikulcov 1759−1789

Okrsok č. 9 – Topolecká – Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Hlavina 2001−2034
Topolecká 2038−2255, 2258, 2260, 2265−2266

2269, 2274−2276, 2281

Okrsok č. 10 – Súš, budova Požiarnej zbrojnice č. d. 2462
Pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Lazy 2406−2428, 2618
Súš 2432−2526, 2600, 2605, 2608, 2626
U Samkov 2527−2548, 2609, 2612

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať
svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského
preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

V Starej Turej 29.3.2010
Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

V O Ľ B Y

„Pane doktore, vy jste se zase kochal!“
Túto pamätnú vetu zo známeho českého filmu Vesničko

má, středisková často používam v aute, keď mám pocit, že sa
manžel pri šoférovaní nadmieru rozplýva nad krásami príro−
dy. I nedávno sme sa „kochali“ po ceste „hore Palčekovým“,
keď sme videli spúšť, akú tu zanechalo „pravdepodobne vo−
jenské komando“ správy ciest. Pracovníci tu dostali za úlohu
orezať stromy a kríky, ktoré sa priveľmi rozrástli do cesty, no
výsledok ich roboty − to, čo na poraste a okolo neho napá−
chali, sa ani s prižmúrením všetkých očí nedá nazvať kvalitne
a odborne vykonanou prácou. Skôr prácou v štýle: šup, šup
a rýchlo preč, veď to zarastie. Viem, že vzhľadom na množ−
stvo takýchto prác na stovkách kilometrov sa nedá orezávať
každý krík a každý stromček ručne a že fréza, ktorú používajú
firmy na takéto práce pracovníkom uľahčí a urýchli ich prácu.
Ale to, čo sme videli, bola naozaj Sodoma−Gomora v praxi.
Čo sa im podarilo odrezať (a to len do určitej výšky, ako bola
nastavená fréza), nahrnuli do svahov alebo napchali za zvo−
didlá okolo cesty. Niečo sa však pekne odrezať nepodarilo, a
tak smutný a nepekný obraz dotvárali nalomené a sčesnuté
konáre, ktoré sčasti trčali a sčasti viseli zo stromov a kríkov a
ako zlomené ruky, mávali prichádzajúcim návštevníkom do
Turej na pozdrav. Priznám sa, že sa nám v posledných ro−
koch pošťastilo cestovať niekoľkými krajinami, ale toto sme
nevideli nikde. Nie, že by sa v iných krajinách neorezávalo
frézou, ale vždy bol porast okolo cesty orezaný, upravený a
uprataný tak, aby tento zásah do prírody nebudil dojem ná−
jazdu šialencov. Cesta „hore Palčekovým“ takýto nájazd za−
žila. Vďakabohu − milosrdná príroda sa i s touto ukážkou čin−
nosti homo sapiens za čas vyrovná. Dúfam len, že to stihne
skôr, ako silnejší vietor neprenesie kopu orezaných konárov
na vozovku a nestane sa tragédia.

Věra Tepličková
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Ako každú jar, aj túto Technické služby Stará Turá zor−
ganizovali zber nebezpečného odpadu, ktorý sa konal 17.
apríla. Občania zväčša zvykli nosiť len staré a nepotrebné
elektrozariadenia, ale opakovanosť zberov ich naučila odo−
vzdávať aj staré odložené farby, chemikálie, oleje a iné.

Sme radi, že sa začali intenzívnejšie zapájať aj občania z
priľahlých osád, čo bolo vidieť v preplnenosti vozidla, ktoré
zberalo nebezpečný odpad na jednotlivých stanovištiach podľa
harmonogramu. Touto cestou by sme sa chceli aj osprave−
dlniť za neskoršie príchody, pretože nebezpečného odpadu

bolo viac a vo−
zidlo sa muse−
lo 2 krát otočiť.

Starosti nám
narobili len ne−
disciplinovaní
občania, ktorí
pred našim prí−
chodom, ešte
začiatkom zbe−
ru začali rozbí−
jať už prinese−
né televízory a
ich nepotrebné
zvyšky vyha−
dzovali do kon−
tajnera.

V rámci
zberu občania
odovzdali pri−
bližne 41 tele−
vízorov, 35

chladničiek, 9 práčok, 27 počítačov, 31 auto−batérií a iného
nebezpečného odpadu.

Tí občania, ktorí nestihli termín zberu nebezpečného od−
padu môžu tento odpad priniesť do zberného dvora.

Počas dní jarného zberu sa vyzbieralo 25 ton objemného
a 17 t bio odpadu

Zber veľkorozmeného a biologického odpadu sa tento
rok konal od pondelka 6. apríla do piatka 16. apríla. Ako po
minulé zbery sa myslelo aj na zábudlivcov, preto Technické
služby zberali bio odpad od rodinných domov ešte aj v pon−
delok 19. apríla.

Zber objemného odpadu bol riešený veľkorozmernými kon−
tajnermi, ktoré boli priebežne odvážané a nahrádzané prázd−
nymi. Tieto kontajnery slúžili občanom, aby sa zbavili vlast−
ného veľkorozmerného odpadu. V mnohých prípadoch sa
stalo, že v kontajneri alebo vedľa neho boli aj veci, ktoré
nepatrili do ta−
kéhoto kontaj−
nera, napr.
pneumat i ky ,
chladnička, te−
levízor. V kon−
tajneroch sa
vyskytli aj ko−
náre, ktoré
T e c h n i c k é
služby odobe−
rali od rodin−
ných domov
drviacim vo−
zom, preto ne−
patrili do veľko−
r ozme rného
kontajnera. Preto prosíme občanov, aby v budúcnosti takýto
bioodpad v žiadnom prípade nevhadzovali do veľkorozme−
ného kontajnera, ale vyložili ho pred dom v stanovených
termínoch alebo ho zaviezli do zberného dvora.

Nakoniec by sme sa chceli poďakovať všetkým obča−
nom, ktorí sa zapojili do „Jarnej kampane za krajšie mesto“
a pomohli tak skrášliť celkový vzhľad nášho mestečka.

Z. Straková, TSST, foto J. Mikláš

Zber nebezpečného odpadu
sa konal 17. apríla

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimo−
vládna organizácia, ktorej poslaním je
zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života
všetkých ľudí mesta Stará Turá a blíz−
keho okolia a vytvárať priestor, kde sa
práca a schopnosti jedných stretávajú s
finančnou pomocou druhých.

Nadácia bola zriadená za účelom pod−
pory rozvoja neziskových činností v Sta−
rej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu,
zdravotníctva, školstva, humanitných
akcií a prispievania k všeobecnému zlep−
šeniu kvality života obyvateľov Starej Turej
a okolia.

Nadácia ŽIVOT a Detská organizá−
cia Fénix Stará Turá vyhlasuje 1.kolo
Programu malých komunitných grantov
na rok 2010.

 CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú

viesť k skvalitneniu a obohateniu voľno−
časových aktivít detí a mládeže.

Podporované aktivity môžu byť z na−
sledovných oblastí: ochrana a podpora
zdravia; prevencia a liečba drogovo zá−
vislých; podpora športu; zachovanie kul−
túrnych hodnôt.

Najmä aktivity zamerané na zatrak−
tívnenie ponuky krúžkov a organizácií,
ktoré sa pravidelne venujú deťom s cie−
ľom pritiahnuť ďalšie detí a rozšíriť člen−
skú základňu, pripraviť podmienky na
celoročnú prácu s deťmi.

Prednosť budú mať projekty, ktoré
umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu
detí prípadne mládeže a možnosť opa−
kovania akcie, najmä činnosti.

PROGRAM JE URČENÝ:
− pre formálne aj neformálne dobro−

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

− pre vrstovnícke skupiny, ktoré pri−
pravujú aktivity pre svojich rovesníkov

− pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svo−
jom voľnom čase venujú pravidelne de−
ťom a mládeži

KRITÉRIA:
− projekt je určený vekovej skupine

do 26 rokov

− projekt sa realizuje v komunite na
lokálnej úrovni

− aktivity skupiny môžu mať pravidel−
ný alebo nepravidelný charakter

− celková výška nákladov na projekt
nie je obmedzená, max. výška grantu
na jeden projekt, ktorú je možné žiadať
od nadácie nie je stanovená, obvyklá
výška grantu je do 500 eur,

− grant v zásade nesmie byť použitý
na investície − posudzuje sa individuálne
v súvislosti s požiadavkami projektu

− finančné krytie zo zdrojov nadácie
nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy
projektu – 10% zdrojov musí byť z vlast−
ných zdrojov (musí byť finančný)

− financie budú záujemcom poukáza−
né naraz

AKO ZÍSKAŤ PODPORU
Z PROGRAMU:

− všetci záujemcovia o program a
podporu majú možnosť informovať sa u
koordinátora projektu a v informačnej
kancelárii mesta

− záujemcovia o finančnú podporu
spracujú projekt a pošlú ho na adresu
koordinátora projektu

− správna rada rozhodne o udelení
grantu

− s predkladateľmi schválených gran−
tov sa uzavrie zmluva

− po ukončení projektu zodpovedný
realizátor vypracuje hodnotenie projektu
a predloží ho koordinátorovi projektu

Uzávierka prijímania projektov: 14.5.2010
Trvanie projektu: 1.6.2010 − 30.9.2010
Predloženie záverečnej správy: do

30.10.2010
Bližšie informácie k vypracovaniu a

podaniu žiadostí o grant dostanete u ko−
ordinátora Programu malých komunitných
grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032746
1625; 0915984308
e−mail: financne@staratura.sk
v pracovných dňoch.

Formuláre sú k dispozícii na webovej
stránke mesta Stará Turá:
www.staratura.sk/nadacia−zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH KOMUNITNÝCH GRANTOV 2010

Výzva na podávanie žiadostí o grant

Kompostáreň Stará Turá – II.etapa
V máji 2010 bude ukončený Projekt:

„Rozšírenie a modernizácia technoló−
gie na zhodnocovanie BRO a gastro−
odpadu v Starej Turej – II.etapa“

Tento projekt bol uskutočnený vďaka
finančnej podpore Európskej únie/Kohéz−
ny fond, Ministerstvo životného prostre−
dia a mesto Stará Turá.

V rámci tohto projektu sme zakúpili:
aérobny fermentor, čel−
ný nakladač, ramenáč,
osievač, a ďalšie tech−
nologické zariadenia po−
trebné pri spracovávaní
bioodpadu.

V ďalšom čísle časo−
pisu sa k téme zberu,
spracovania a využitia
bioodpadu na Starej Tu−
rej vrátime a podrobnej−
šie priblížime celý tento
systém všetkým obča−
nom. Zároveň ďakujeme
všetkým, ktorí sa do
separácie bioodpadu
aktívne zapájajú.

Vráblová, TSST

ZBER BIOODPADU NA STAREJ TUREJ
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Výzva na podávanie žiadostí o grant

PROGRAM MALÝCH KOMUNITNÝCH
GRANTOV 2010

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia,
ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života
všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať
priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s
finančnou pomocou druhých.

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja nezis−
kových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, špor−
tu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a prispievania
k všeobecnému zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej
Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT a Detská organizácia Fénix Stará Turá
vyhlasuje 1. kolo Programu malých komunitných grantov na
rok 2010.

 CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a

obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Podporované aktivity môžu byť z nasledovných oblastí:

ochrana a podpora zdravia; prevencia a liečba drogovo zá−
vislých; podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt.

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúž−
kov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom
pritiahnuť ďalšie deti a rozšíriť členskú základňu, pripraviť
podmienky na celoročnú prácu s deťmi.

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo
najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opako−
vania akcie, najmä činnosti.

PROGRAM JE URČENÝ:
− pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúž−

ky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi
− pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre

svojich rovesníkov
− pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase

venujú pravidelne deťom a mládeži
KRITÉRIA:
− projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov
− projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni
− aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo nepravidel−

ný charakter
− celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená,

max. výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od
nadácie nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 500 eur,

− grant v zásade nesmie byť použitý na investície − posu−
dzuje sa individuálne v súvislosti s požiadavkami projektu

− finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť
90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlast−
ných zdrojov (musí byť finančný)

− financie budú záujemcom poukázané naraz
AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:
− všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť

informovať sa u koordinátora projektu a v informačnej kan−
celárii mesta

− záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a po−
šlú ho na adresu koordinátora projektu

− správna rada rozhodne o udelení grantu
− s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva
− po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje

hodnotenie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu

Uzávierka prijímania projektov: 14.5.2010
Trvanie projektu: 1.6.2010 − 30.9.2010
Predloženie záverečnej správy: do 30.10.2010
Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o

grant dostanete u koordinátora Programu malých komunit−
ných grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1625; 0915
984308 e−mail: financne@staratura.sk v pracovných dňoch.

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Sta−
rá Turá: www.staratura.sk/nadacia−zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

Poznávanie ľudského tela a starostli−
vosť oň môže byť aj pre deti predškol−
ského veku veľmi zaujímavým, dokonca
napínavým dobrodružstvom. Prostredníc−
tvom príbehov o Filipovi a jeho kamará−
toch sa táto aktivita osvedčila v našej
MŠ už šiesty rok. Rozprávanie pre deti
sprevádzal spolu s bábkou Filipom pán
Stano Slamka, ktorý spestril celý program
veselými detskými piesňami s doprovo−
dom gitary. Bábka Filip v ruke uja Stana
ožívala každý deň počas celého týždňa,
spriatelila sa s deťmi a porozprávala im
svoje príbehy. Filip tak dal hravou a po−

učnou formou deťom dobré rady o zdra−
ví a vzťahu k prírode i ľuďom. Deti vytvá−
rali na základe pútavého rozprávania
krásne výtvarné práce, rozprávali o pre−
žitých dobrodružstvách, a tešili sa na tie
nové.

Na začiatku týždňa sa deti vydali s
Filipom a jeho kamarátmi Katkou, Tomá−
šom a Doktorom Prírodou do Krajiny
zdravia. Tam stretli rôzne zvieratká, kto−
ré vedia o zdraví svoje: bocian Klap −
poukazuje na nutnosť pobytu na čer−
stvom vzduchu, jašte−
rička Evelínka sa nad−
chýna slniečkom kvôli
aktivovaniu vitamínu D,
ale tiež varuje pred nad−
merným slnením. Slon
Herkul vyzdvihuje ran−
nú sprchu a čistotu
pórov v koži. Klokan
Zambi sa teší z pro−
spešného pohybu , kto−
rý spevňuje svaly a
zásobuje kyslíkom
všetky bunky v tele.
Medveď Dudo vysvet−
ľuje nutnosť dostatoč−
ného pitného režimu
pre obličky. Opička Gobi si pochutnáva
na čerstvom ovocí a zelenine a zdôraz−
ňuje nutnosť každodenného dodávania
vitamínov. Zajačik Chrumkáčik vysvet−
ľuje, aká je dôležitá striedmosť v jedení.
Upozorňuje na prestávky v jedení. Svišť
Piskáčik hovorí o nutnosti kvalitného
spánku, ktorým sa telo zbavuje únavy a
vyrába si dôležitý rastový hormón. Na−

šlo sa tam i zatúlané prasiatko Žrútik,
ktoré sa nemá dobre: trpí na prejedanie,
nedodržiava striedmosť v jedení. Filip,
Katka, Tomáš a Doktor Príroda v ďaľ−
šom dobrodružstve na Zlovestnom ostro−
ve stretli spolu s deťmi Tabakových ban−
ditov, Alkoholína a Drogeru. Doktor Prí−
roda vysvetľuje deťom, prečo je dobré
sa tomuto ostrovu a jeho lákadlám vy−
hýbať. Keďže deti pochopili aké vážné
môžu byť dôsledky užívania týchto ne−
bezpečných lákadiel, nahlas si povedali
s ujom Stanom rozhodnutia, že NIKDY
NEBUDÚ FAJČIŤ, PIŤ ALKOHOL, UŽÍ−

VAŤ DROGY! Po rých−
lom odchode zo zlo−
vestného ostrova Filip
so svojimi kamarátmi
zažili ešte dobrodruž−
stvo s odvážnymi del−
fínmi. Tieto obetavé
vodné tvory prezradili
deťom tajomstvo šťas−
tia, ktoré spočíva v pria−
teľstve, láske a dôve−
re. V závere týždňa sa
deti dostali s ujom Sta−
nom pri jeho pútavom
rozprávaní do Kráľov−
stva potravín, ktoré vy−

siela SOS, pretože vlády sa zmocnil mi−
nister Jedák a uväznil kráľa Sama I.. Fi−
lip sa so svojími kamarátmi rozhodne dať
všetko do poriadku, čo sa mu napokon
s pomocou priateľov podarí a vyslobodí
aj Sama I., kráľa krajiny Zdravia.

Projekt vznikol na námet knihy fran−
cúzskych autorov − bratov Breuilovcou
Filipove dobrodružstvá, známych tvor−
cov populárneho náučného televízneho
seriálu pre deti Bol raz jeden život. Kniha
sa v mnohých krajinách, nielen vo Fran−

cúzsku, stala populárnou pomôckou pri
vyučovaní etiky a ochrany zdravia v ma−
terských školách, ako aj základných
školách.

Zámerom tohto projektu je vychová−
vať deti od útleho veku k ochrane svojho
zdravia v celej jeho komplexnosti, k en−
vironmentálnemu zmýšľaniu a k zmyslu−
plnému životu.                               MŠ

Využite príležitosť!
Dom odevov − A. Prachařová Vás pozýva na veľký výpredaj všetkých druhov

dámskych, pánskych, detských a pracovných tovarov v cenách už od 1 eura!
Predajňa končí k 30.6.2010.

PODPORA ZDRAVIA V MATERSKEJ ŠKOLE
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DÔLEŽITÉ OZNAMY

SPRÁVCA MESTSKÉHO CINTORÍNA
žiada občanov, ktorým končí platba za prenájom hrobo−

vého miesta, aby si prišli uhradiť nájom pre budúce obdobie.
Dom smútku, tel. 7763824
SBDO Stará Turá oznamuje nové telefónne čísla:
Sekretariát, ústredňa: 7740711 Riaditeľ: 7740714
Ekonomický úsek: 7740712 Technický úsek: 7740715
Fax SDBO: 7740713 www.sdbostaratura.sk
sbdo_staratura@mail.t−com.sk

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE
Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonáva výberové

zisťovanie pracovných síl v domácnostiach na území celej
Slovenskej republiky. Podstatou zisťovania je získanie infor−
mácií o situácii na trhu práce, predovšetkým o zamestna−
nosti, nezamestnanosti a o vzdelaní obyvateľov.

Zisťovanie je vykonávané u obyvateľstva na základe ná−
hodného výberu bytov v jednotlivých okresoch SR. Za Tren−
čiansky kraj je do zisťovania zaradených 1175 bytov.

Predmetom zisťovania sú všetky osoby staršie ako 15
rokov, ktoré žijú v domácnostiach náhodne vybraných by−
tov. Informácie, ktoré Štatistický úrad zisťuje nie je možné
získať iným spôsobom.

Preto oznamujeme občanom, že v najbližších dňoch nav−
štívi zamestnanec Štatistického úradu SR – pracovisko ŠU
SR v Trenčíne náhodne vybrané domácnosti v našom meste.
Tento sa preukáže služobným preukazom a vyplní s Vami
krátky dotazník o Vašej domácnosti. Prosíme Vás preto, aby
ste tomuto zamestnancovi poskytli požadované údaje.

Organizačné oddelenie MsÚ Stará Turá

VYUŽITE MOŽNOSŤ…
Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov a v

súlade so schváleným rozpočtom v roku 2010 bude zabez−
pečovať vypracovanie projektu riešenia dopravnej situácie v
meste StaráTurá.

Obraciame sa na občanov so žiadosťou na predkladanie
návrhov na riešenie a optimalizáciu dopravnej situácie a do−
pravného značenia v našom meste. Svoje návrhy a pripo−
mienky predkladajte do 31. mája 2010 elektronicky na adresy:
organizacne@staratura.sk, obo@staratura.sk, písomne na
adresu: MsÚ Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá alebo
osobne pracovníkom organizačného oddelenia MsÚ Stará Turá:
Mgr. Milanovi Klimáčkovi a Jaroslavovi Martinusovi.        J.M.

Čo sme zažili od polovice marca
do polovice apríla 2010?

• Svetový Deň vody sme v CVČ oslá−
vili v piatok 19. 3. s deťmi z materskej škôl−
ky. Vyše 50 predškolákov sa snažilo rôz−
nymi pokusmi a hrami presvedčiť prasiat−
ko Čuniatko, že voda je veľmi dôležitá, ale
i zábavná a môže byť i nebezpečná.

• V piatok 19.3. sa v CVČ malí vý−
tvarníci zapojili do výroby veľkonočných
pozdravov. Ich dielka sme využili ako
originálne pozdravy k želaniu spokojných
veľkonočných sviatkov pre našich part−
nerov a nadriadených.

• V piatok 19.3. si deti v CVČ počas
akcie Hlavolámanie „lámali hlavičky“ nad
rôznymi rébusmi, hádankami, tajničkami
a množstvom hlavolamov. Víťazom sú−
ťaže sa stal Dominik Hornáček z 5.A,
ktorému sa podarilo nazbierať na stano−
vištiach najviac bodov.

• Centrum voľného času pripravilo pre
deti počas veľkonočných prázdnin nie−
koľko atraktívnych aktivít. Štvrtkové a
utorkové dopoludnie sme vyplnili takmer
40 deťom, ktoré prejavili záujem o všet−
ky ponúkané akcie. Tradičný turnaj v
šípkach O veľkonočného zajaca vyhral
Michal Stančík z 8.A, víťazom turnaja v
stolnom futbale O veľkonočné vajíčko sa
stal Jožko Dedík zo 6. C. Deti si mali
možnosť vyskúšať i špeciálnu hraciu
konzolu NINTENDO WII, kde absolvo−
vali turnaj v tenise a v šerme. Najšikov−
nejším bol Filip Bajjani zo 4.B, ktorý sa
stal víťazom celého turnaja. Počas prázd−
nin prebiehala i súťaž „Najbláznivejší
účes“. Víťazkami sa stali Soňa a Táňa
Novomestské, ktoré do súťaže zapojili i
svoju maminu a do súťaže poslali niekoľ−
ko výtvorov. Všetkým víťazom srdečne
blahoželáme a ostatným zúčastneným
ďakujeme za účasť.

• V piatok 9.4. sa v CVČ uskutočnilo
zasadanie Detského mestského parla−
mentu.

• V sobotu 10.4. sa v telocvični ZŠ na
Komenského ulici uskutočnil turnaj v bed−

mintone. Víťazom sa stal Martin Sadloň
zo 6.B.

• V piatok 16.4. sa deti z chovateľské−
ho krúžku a deti zo školského klubu zú−
častnili na besede s chovateľom leguána.
Vyše 40 detí pozorne počúvalo p. Pribiša,
ktorý leguána s menom Igi nielen prinie−
sol, ale dokázal deťom pútavo rozprávať
o živote tohto plaza, o jeho chove a rôz−
nych zaujímavostiach. Deti si mohli tento
krásny odkaz pravekej histórie nielen vy−
fotiť a zblízka poobzerať, ale tí odvážnejší
i pohladkať. Touto cestou chceme p. Pri−
bišovi srdečne poďakovať.

Čo pripravujeme v mesiaci
máj 2010?

• V stredu 5. 5. príjme zástupcov det−
ského parlamentu na pôde mestského
úradu primátorka mesta Stará Turá Ing.
Anna Halinárová.

• Environmentálne oddelenie pripravu−
je pre deti na piatok 7.5. už tradičnú náv−
števu útulku Nádej v Novom Meste nad
Váhom.

• 7.5. sa uskutoční i ďalšie zasadanie
detského mestského parlamentu.

• Chcete sa dozvedieť, ako vyzerá
Frisbee zápas? Príďte na vedľajšie ihris−
ko na štadión v sobotu 15.5. o 10.00
hod. Pre tých, ktorí to chcú vedieť už
dnes, dám malú indíciu: lietajúci tanier.
Ponuka platí pre deti a mládež 7. – 9.
ročníkov ZŠ.

• Na piatok 28.5. pripravujeme ďalší
ročník Podjavorinských ľahkoatletických
hier mládeže. Našich favoritov môžete
prísť povzbudiť na štadión od 9.00 do
13.00 hod.

• V nedeľu 30.5. spojíme svoje sily s
hotelom Lipa a stretneme sa o 14.00 hod
na Námestí slobody, kde bude pre deti
pripravená veľká oslava Medzinárodné−
ho dňa detí. Na deti tu bude čakať množ−
stvo hier, súťaží, zábavných aktivít, vy−
stúpení a atrakciou bude súťažná pre−
hliadka psíkov.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá

V piatok 9. 4. sa uskutočnilo v CVČ
ďalšie zasadanie Detského mestské−
ho parlamentu mesta Stará Turá, ktoré
prvýkrát viedol jeho predseda – Miro−
slav Sobotka. Hlavným bodom progra−
mu zasadnutia bolo predloženie návr−
hov všetkých parlamentných výborov.

Výbor pre voľný čas predložil dve
priority detí a mládeže: vybudovanie ska−
teparku a cykloturistického chodníka.
Obidva tieto návrhy boli parlamentom
schválené a chceme ich predložiť na
stretnutí s pani primátorkou v stredu
5.5.2010.

Výbor pre životné prostredie pred−
niesol návrh na vytvorenie špeciálnej
hliadky detského parlamentu. Súvisí to
s neporiadkom po psíčkaroch, ktorí po
svojich miláčikoch neupratujú. Chceme
chodiť po skupinkách a rozdávať vre−

cúška a informačné letáčiky starotu−
rianskym psíčkarom. Po viacnásobnom
zistení priestupkov chceme spolupra−
covať i s mestskou políciou.

Výbor pre školské záležitosti pred−
ložil návrh na umiestnenie škatúľ na
hlavné chodby obidvoch škôl, do kto−
rých by žiaci hádzali svoje písomné ná−
vrhy, postrehy a nápady na zlepšenie
problémov, ktoré sa nás týkajú. Výbor
pre školské záležitosti poukázal i na
sťažnosti detí na školskú jedáleň a jej
riešenie si určil za svoju prioritu.

Patricia Tomisová
hovorkyňa detského parlamentu

P.S. Veľmi sa ospravedlňujem členke
detského parlamentu Patrícii Petrovičovej
za nesprávne uvedenie jej mena v minu−
lom čísle Staroturianského spravodajcu.

Správy z Detského parlamentu

HAIKU
Chcete objaviť
vzácny poklad? Ostaňte
pri vlastnom zdraví.

KALENDÁRIUM
Štefan Janči (9.10.1903 Newark, USA − 13.5.1975 Stará

Turá), pedagóg, organizátor staroturianskeho spoločenské−
ho života, manželka Viera, rod. Úradníčková. Maturoval na
Učiteľskom ústave v Leviciach. Od r.1934 učiteľom na Štát−
nej ľudovej škole v St. Turej, neskôr bol riaditeľom. R.1946
presídľoval Slovákov z Maďarska. Viedol miestnu knižnicu,
pomáhal hasičom, učil Vietnamcov slovenčinu. Od jeho úmr−
tia uplynulo 35 rokov.

Martin Ježo (6.5.1880 Stará Turá − 21.12.1946 Banská
Bystrica), organológ, kartograf, učiteľ, otec Martin Ježo, matka
Anna, rod. Klimáčková, manželka Oľga, rod. Bartošová. Študo−
val na Učiteľskej akadémii. v Šoproni. Učiteľ, inšpektor, autor
učebníc, poradca pre stavbu organov, zbieral cirkevné nápevy,
kreslil školské mapy, účastník SNP, väznený. Nositeľ viacero
vyznamenaní. Od jeho narodenia uplynulo 130 rokov.

František Otto Matzenauer (16.5.1845 Beňov pri Přero−
ve − 22.12.1901 Trnava), regenschori, pokrokový pedagóg,
manželka Terézia, rod. Zvaríková. Vyrastal na Slovensku,
študoval vo Viedni a v Trnave. Učil o. i. i na St. Turej. Od
r.1873 žil a pracoval v Trnave. Rozvinul svoj hudobný talent,
skladal, riadil chór, publikoval, zakladal múzeálne. zbierky,
časopisy, prekladal. Od jeho narodenia uplynulo 165 rokov.

Zostavil Gustáv Rumánek
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na máj 2010

Nedeľa 2. mája 17.00 h
PRINCEZNÁ A ŽABA

USA animovaná komédia o krásnej dievčine, princovi a žabe a sláv−
nom bozku, ktorý však všetko naopak prevráti.Slovenský dabing.
Vstupné: 2,20 eura 94 min. Mládeži prístupný

Streda 5. mája 19.00 h
ZOUFALCI

Česká komédia .Ako byť spokojný a nebyť pri tom sám? Hrajú: Simona
Rabčáková, Jakub Žáček, Václav Neužil, Pavlína Štorková
Vstupné: 2 eura 97min. MP od 12 rokov

Streda 12. mája 19.00 h
SAMEC

USA komédia. Je to svieži, vtipný a osobitný pohľad na životnú ces−
tu.Hrajú: Asthon Kutcher, Anna Heche, Margarita Levieva…Český da−
bing. Vstupné: 2 eura 
 97 min. MP od 15 rokov

Streda 19. mája 19.00 h
LOV NA EXMANŽELKU

USA. V tejto romantickej a zároveň akčnej komédii musia nakoniec
Milo a Cass začať spolupracovať, aby unikli najatým zabijákom a ma−
fiánom. Hrajú: Gerard Butler, Jennifer Anistom… Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 eura 110 min. MP od 12 rokov

Streda 26. mája 19.00 h
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA

FR./Kan./UK dobrodružno fantazijný film. Dr.Parnassus kedysi dávno
vyhral nesmrteľnosť v stávke s diablom. O mnoho storočí neskôr na−
šiel pravú lásku a s diablom uzatvoril novú zmluvu. Hrajú: Johnny Dep,
Jude Law, Colin Farell… České titulky
Vstupné: 2 eura 122 min. MP od 12 rokov

− 16. mája 2010 o 19.00 hodine – veľká sála DK Javorina− predstavenie
Radošinského naivného divadla: MÁM OKNO.
Vstupné: 6,80 a 7,30 eura 


− Firma ELSTER v spolupráci s mestom Stará Turá pozývajú milovníkov
klasickej a modernej dychovej hudby na Námestie slobody 22. mája o
18.00 hod na benefičný koncert DH LYRA z Nemecka z regiónu Mainz

spoločne s DO DK Javorina. Výťažok z koncertu bude venovaný postih−
nutým deťom v Starej Turej. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
uskutoční vo veľkej sále DK Javorina. Vstupné dobrovoľné.

− 30. mája 2010 od 10.00 hodiny – Cesta rozprávkovým lesom− Dubník

BELETRIA
Monošová Martina: Kliše. Tri hrany
trojuholníka jednej manželskej neve−
ry (autorka je rodáčka zo St.  Turej).
Lindseyová J.: Môj milý darebák
Brown Dan: Stratený symbol
Bártů Jitka: Rodinná pouta 3.
McKinleyová Tamara: Červená zem
Baloghová Mary: Zvrhlá láska
Brownová Sandra: Špinavá hra
Byrne Lorna: Anjeli v mojich vla−
soch. Skutočný príbeh súčasnej ír−
skej mystičky.

DETEKTÍVKY
Nesbo Jo: Bohyňa pomsty. Ako
chytíte vraha, keď vy sám ste po−
dozrivý?
Ephron Hallie: Nikdy neklam

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Böhring Ursel: Všetko o liečivých
rastlinách
Harvey Steve: Konaj ako dáma,
mysli ako muž. Čo si muži skutoč−
ne myslia o láske, vzťahoch, intím−
nostiach a vernosti
Kothe Hans W.: 250 akváriových
rýb
Wagener Klaus: 333 nápadov Bal−
kón a terasa

DETSKÁ LITERATÚRA
Duncan Lois: Noviny pre psov
Hartman Bob: Rozprávky do po−
stieľky. Štyridsať rozprávok z celé−
ho sveta pre dobré deti.

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

V pondelok 12. apríla 2010 sme
sledovali televízny prenos z odovzdá−
vania cien pracovníkom v rôznych
oblastiach spoločenského života na
Slovensku pod názvom Krištáľové
krídlo. Poznáme aj mnohé iné oce−
nenia a je to správne, pomáha to
posúvať spoločnosť dopredu.

Oceňovanie jednotlivcov a sku−
pín nebolo také samozrejmé a čas−
té, ale siaha do hlbokej minulosti a
jeho stopy nájdeme aj v histórii Sta−
rej Turej.

V 15. storočí, keď Stará Turá
mala 5−8 port a obyvatelia ešte ne−
používali priezviská, uhorský kráľ
Matej I. Huňady−Korvín udelil niekoľ−
ko výsad /mýtne výsady/ obyvate−
ľom za chytenie bratríckeho veliteľa
Jána Švehlu /Dušan Kováč, Kroni−
ka Slovenska 1998/.

K týmto výsadám kráľ Leopold l.

v roku 1669 pridal ešte obyvateľom
jarmočné privilégium, ktoré umožni−
lo, že Stará Turá sa mohla zaradiť
medzi zemepánské mestečká čach−
tického hradného panstva (oppi−
dum). To významne prispelo k roz−
voju obce, ktorá v roku 1964 do−
stala štatút mesta.

Zo zápiskov staroturanskej ro−
dáčky I. Molecovej−Vagačovej sa
dozvedáme:

„Rodina Galbavých je zemian−
ska rodina. Matej Korvín v roku 1483
ich predka Franca Galbavého ob−
daroval touto hodnosťou, keď sa
vyznamenal v tureckých vojnách.
Potvrdenie zemianstva i erb tejto
rodiny nachodí sa v rukách vdovy
Antónie Galbavej. Volajú ich Korno−
šech zo slova Korvín.“

Na katolíckom cintoríne sú pocho−
vaní Anna rod. Gavačová /+1890/ a
Michal Galbavý /+1893/, ktorí sa hlá−
sili k svojmu rodu, keď si na náhrob−
ný kameň nechali vytesať slovo Kor−
vinus. Povýšenie do zemianstva ich
predka spred takmer 600 rokov malo
pre nich istú hodnotu.

Devätnáste storočie bolo obdo−
bím národného obrodenia na Slo−
vensku. Z tých čias sú známe via−
ceré osobnosti spoločenského ži−
vota, ktorých práca a život sa vyní−
majú z rámca bežnej činnosti.

V Starej Turej v rokoch 1867−
1887 pôsobil katolícky kňaz Andrej
Pullmann. Pochádzal z habánskej
rodiny zo Sobotišťa, ale plne sa za−
pojil do slovenského národného ob−
rodenia. Jeho činnosť sa nepreja−
vovala iba v duchovnej oblasti, ve−
noval sa aj sociálnej a národnej práci.
V rámci duchovnej činnosti okrem
bežných povinností zúčastňoval sa
aj zakladania slovenských spolkov
a organizácií /Spolok svätého Voj−
techa, Katolícke noviny/. V oblasti
sociálnej je známe, že zakladal
druž¬stevné sporiteľne, ktorých cie−
ľom bolo učiť ľudí sporiť, hospodáriť
a pomáhať vymaniť sa z biedy. V
Starej Turej v roku 1871 založil Po−
mocnú pokladnicu /77 rokov činnos−
ti, jediná najdlhšie trvajúca družstev−
ná sporiteľňa na Slovensku/, v So−
botišti v roku 1874, v Radošine v

roku 1902. V oblasti národnej
podporil kandidatúru F. V .Sa−
sinka za poslanca do uhorské−
ho snemu a Pomocná poklad−
nica finančne podporila novo−
založené slovenské gymnáziá
v Revúcej a v Kláštore pod
Znievom. Jeho sociálnu a pro−
národnú činnosť ocenil aj bul−
harský cár Ferdinand I., ktorý
mu v roku 1913 udelil vyzna−
menanie Radu bulharskej krá−
ľovskej koruny 5.stupňa /civil−
ný rad/.

Andrej Mešťánek zasa vy−
víjal činnosť v inej oblasti. Dňa
2.novembra 1858 obecným za−
stupiteľstvom bol zvolený za po−
mocného pokladníka. Túto čin−
nosť vykonával 20 rokov. Ďal−
ších 28 rokov bol obecným kon−
trolórom, takže pre obec pra−
coval 48 rokov, takmer pol sto−
ročia. Jeho dlhodobú zodpoved−

nú prácu ocenil aj kráľ František Jo−
zef l., ktorý ho vyznamenal Strie−
borným krížom na Kvetnú nedeľu
16.apríla 1905. Po smrti Andreja
Mešťánka v roku 1905 za kontroló−
ra bol zvolený jeho syn Gallus Meš−
ťánek, ktorý prácu vykonával do
roku 1935.

Ďalšie ocenenie získal Ferdinand
Pyšný, ktorý pracoval v Pomocnej
pokladnici 44 rokov v rôznych funk−
ciách /ako člen dozorného výboru,
kontrolór, úradník i predseda sprá−
vy v rokoch 1932−1940/. Pri príleži−
tosti 75. jubilea trvania

Pomocnej pokladnice v roku
1946 Ferdinand Pyšný bol vyzna−
menaný záslužným diplomom.

Spomeniem ešte ocenenie, ktoré
mesto udelilo in memoriam zaklada−
teľovi bryndziarského priemyselné−
ho odvetvia na Slovensku Jánovi
Vagačovi /1759−1835/ vo forme pa−
mätnej tabule, ktorá bola za účasti
verejnosti i hostí odhalená na budo−
ve MsÚ dňa 25. septembra 2009.

Ocenenie si zaslúžili a získali aj
mnohí iní obyvatelia Starej Turej, o
ktorých sa bude iste ešte hovoriť i
písať.                    V. Truhlíková

Literatúra:
1. Irena Molecová−Vagačová,

Učme sa od svojich predkov. Ča−
sopis Nová žena r. 1942

Vyznamenanie má svoju hodnotu a poteší

Predstavenstvo Pomocnej pokladni−
ce v r. 1941. Druhý zľava dolu Ferdi−
nand Pyšný. (archív autorky).



Staroturiansky spravodajca č. 5 − máj 2010 www.staratura.sk 9.

Naši jubilanti v mesiaci máj 2010

Matričné okienkoSmútočná spomienka
Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Ako vždy, žiarila Ti z očí láska, skromnosť a dobrota.
Tak nám tatinko budeš chýbať do konca života.
Dňa 21. mája 2010 uplynie rok čo nás navždy opustil náš
drahý tatinko a manžel
Ján OSLAY
S láskou spomínajú deti Maťka, Janko a manželka Anka

Smútočná spomienka
V tomto období uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil
otec a starý otec
Emil KOTULA

a 12 rokov, čo nás navždy opustila matka a stará matka
Bernardína KOTULOVÁ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami

Smútočná spomienka
Odišiel si rýchlo a nečakane,
ako keď vietor v búrke stromy láme.
Bolestný je pre nás Tvoj odchod,
avšak v spomienkach zostaneš navždy s nami...
Dňa 14. 5. 2010 sme si pripomenuli 1. výročie chvíle,
kedy nás navždy opustil
Jaromír Urbančík zo Starej Turej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 27.5.2010 uplynie 5 rokov čo navždy odišla naša
matka, manželka a sestra
Alžbeta OTIEPKOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 28.5.2010 uplynú 3 roky čo od nás po ťažkej chorobe
navždy odišiel náš otec a dedko
Rudolf BENO

S úctou a láskou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Dňa 23.5.2010 uplynie 10 rokov čo nás navždy opustil
vo veku 70 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec,
brat a švagor
Michal BUNO.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo−
mienku.
S láskou spomínajú manželka s deťmi a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 2.5.2010 uplynie 15 rokov čo nás vo veku 30 rokov
náhle opustil náš syn, brat, švagor a strýko
Milan Slezák.

V januári uplynuli 2 roky čo nás opustil po ťažkej chorobe
vo veku 66 rokov manžel, otec, svokor a dedko
Milan Slezák st.
Už len kytičku kvetov na hrob Vám môžeme dať a s
bolesťou v srdci na Vás spomínať.

S láskou a úctou na nich spomína celá rodina

Smútočné poďakovanie
Odišla tíško, prestalo srdce biť, hoci chcela tak veľmi žiť.
Tá rana v srdci veľmi bolí, zabudnúť nedovolí.
Úprimne ďakujem všetkým, ktorí odprevadili na poslednej
ceste našu drahú mamičku, dcéru, sestru,
Annu BAČOVÚ,
ktorá nás navždy opustila dňa 17.3.2010 vo veku 55 ro−
kov. Úprimne ďakujem za kvetinové dary a slová útechy.

Smútiaca dcéra s rodinou

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s
našim manželom, otcom, bratom a starým otcom
Rudolfom PRIBIŠOM,
ktorý nás navždy opustil dňa 21.3.2010 vo veku 67 rokov

Smútiaca rodina

Smútočné spomienky
Žil tak málo, iba 22 rokov, keď sa mu zlý osud vplietol do
jeho krokov.
Život mu rozkvitol v najkrajšom puku, keď mu smrť podala
studenú ruku.
Dňa 5.marca uplynulo 25 rokov, čo nás po tragickej neho−
de opustil náš brat
Miroslav Zhorela
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.             Sestry Milka a Zdenka s rodinami

Životom skúšaní, tíško ste zaspali,
zanechali ste všetkých, ktorých ste radi mali.
Spite sladko rodičia naši, snívajte svoj večný sen,
v spomienkach sme s Vami každý deň.
Dňa 1. apríla uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš láskavý otec a dedko
Michal ZHORELA

a dňa 13. mája uplynie 5 rokov , čo nás po dlhej a vážnej
chorobe opustila
naša drahá mama a babička
Emília ZHORELOVÁ

S úctou a láskou spomínajú
dcéry Milka a Zdenka s rodinami

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Natália Mikulcová, Nina Gordíková, Adam Dunajčík, Ján Medňanský,
Petra Bačová, Samuel Novomestský, Teodor Kadlecaj, Jakub Valenta,
Sofia Gergeľová

UZATVORILI MANŽELSTVO
Ing. Boris Mrázik z Dubnice n/V a Ing. Alena Pekarovičová zo St. Turej
Boris Daňo zo Zamaroviec a Ing. Júlia Mikulcová zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Ivan Durec, Katarína Rzavská, Anna Bačová, Rudolf Príbiš, Vladimír
Slávik, Vojtech Cagala, Georgi Iliev Uzunov

70.r. − Mária KRCHNAVÁ, Jaroslav KÝŠKA, Anna KLIMÁČKOVÁ,
Emília KUKLÍNKOVÁ, Zuzana VALENOVÁ, Božena NAĎOVÁ,
Kristína MORAVČÍKOVÁ

75.r. − Mária TOMEŠOVÁ, Kvetoslava TŘETINOVÁ
80.r. − Alžbeta DINGOVÁ, Ľudmila NÁHLIKOVÁ, Margita KOVÁČOVÁ,

Anna STANČÍKOVÁ
81.r. − Marie BRIDOVÁ 82.r. − Anna SADLOŇOVÁ
84.r. − Pavel MICHALEC
85.r. − Oľga ŠULÁKOVÁ, Rudolf PAŠKA
86.r. − Michal GAVAČ, Pavel ILUŠÁK
87.r. − Milan ILUŠÁK, Emília HOMOLOVÁ
88.r. − Božena NAĎOVÁ 90.r. − Monika VRCHKÁ
91.r. − Katarína KOŠTIALOVÁ, Františka MIKULCOVÁ
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Narodil sa 26. októbra 1944 v
Havane kubánskej matke a otcovi,
Slovákovi, Jánovi Pavlovičovi. Pro−
moval ako ekonóm na Havanskej
univerzite. Absolvoval ročnú stáž v
Kremnici, kde sa zdokonaľoval v
organizovaní banských prác. Ne−
skoršie študoval tri roky na Diplo−
matickej akadémii v Moskve. Bol
diplomatom v Libanone, Iraku,
Paname, Českej republike a od no−
vembra 2006 je veľvyslancom Kuby
v Slovenskej republike. Je členom
Národného zväzu kubánskych
umelcov, čestným členom spoloč−
ností českých spisovateľov i čes−
kej spoločnosti Konfese. Napísal nie−
koľko rozprávkových kníh pre deti,
ktoré vyšli v Paname i na Kube.
Jeho básnické zbierky vydali v
Paname a v Prahe. Paulovichove
verše boli zaradené do medzinárod−
ných básnických antológií a literár−
nych časopisov. V súčasnosti pri−
pravuje román o černošských otro−
koch, ktorí prišli na Kubu z Toga.
Za básnickú tvorbu získal Cenu
poézie Európskej umeleckej únie v
Čechách. Spolok slovenských spi−
sovateľov mu udelil čestnú medailu
za významný príspevok k rozširo−
vaniu kubánsko−slovenských vzťa−
hov. David Paulovich Escalona je
nositeľom niekoľkých kubánskych
štátnych vyznamenaní.

Pred sebou mám jeho útlu zbier−
ku básní Mužské srdce (Corazón
de hombre), ktorá vyšla v r.2008.
Je pozoruhodné, že témou značnej
časti básní tejto zbierky je otec, ot−
cova krajina, či nostalgická téma
emigrácie. Táto citlivá struna pozo−
ruhodne rezonuje z autora napohľad
výrazných chlapských čŕt, s kto−
rým som mal tú česť nedávno sa
osobne stretnúť. Nuž uveďme si čo−
to o staroturianských koreňoch tej−
to osobnosti cez mozaiku hľadania.

Dávnejšie, pred cca tromi rok−
mi, keď som sa dozvedel o novom
Kubánskom veľvyslancovi a keď
som v inej súvislosti listoval v zo−
zname členov pokrokového štu−
dentského spolku Detvan v Prahe,
našiel som tam o.i. mená, ako M.
R. Štefánik, J. G. Tajovský, M. Ku−
kučín, ale i Juraj Nerád (otec Ing.
Miroslava Neráda), či Gustáv Koš−
tial. Zostaňme pri tomto mene. Bol
to vynikajúci študent na Česko –
slovanskej obchodnej akadémii. Bol
osobný priateľ Augusta Malára, bu−
dúceho generála. Po štúdiách sa
usadil v Nových Zámkoch, kde pod−
nikal. V Novom Meste n. Váhom žila
jeho sestra, Štefánia, vyd. Pocko−
dyová. Bola manželkou Alexandra

Pockodyho, redaktora a spisovate−
ľa. Keď som pre zoznam nežijúcich
staroturianskych osobností dokon−
čoval životopis Gustáva Koštiala
informáciami z cirkevnej matriky,
následne dobrá náhoda tomu chcela,
aby som zistil, že sestra otca Gustá−
va Koštiala, Mária, vyd. Pavlovičo−
vá je matkou Jána Pavloviča, otca
veľvyslanca Davida Paulovicha a
teda je jeho babičkou (zrejme v špa−
nielskom jazykovom prostredí na
Kube došlo k obmene podoby
nášho priezviska Pavlovič na po−
dobu Paulovich)! Veľvyslanec Da−
vid Paulovich Escalona je tak syn
bratranca Gustáva Koštiala, ktorý
je uvedený v Staroturianských tr−
valkách, v zozname našich nežijú−
cich osobností.

Otec nášho veľvyslanca, Ján
Pavlovič (nar.23.6.1903) ako mla−
dík zakotvil na Kube. Podľa údajov
cirkevnej matriky jeho matka Mária
od r.1893 do r.1914 porodila desať
detí, z toho osem chlapcov! Jeden
chlapec neprežil detský vek, o ostat−
ných nevieme, koľko dožili. Dá sa
predpokladať, že mohli pochádzať z
„Čvirikéch uličky“. Na Starej Turej
v tomto období z hľadiska obživy
niektorí hauzírovali, niektorých pri−
tiahlo bryndziarstvo, dosť sa chodi−
lo za prácou do cudziny. Z hľadis−
ka vysťahovalectva nie všetky pro−
sperujúce krajiny vždy prijímali imig−
rantov. Bolo obdobie, že do USA
neprijímali, chodilo sa do Argentíny
a možno i na Kubu! Je zaujímavé,
že matrika zaznamenala (nie jed−
noznačne) úmrtie Jánovej matky vo
Francúzsku ani nie 52−ročnej! Veľ−
mi zaujímavá je i poznámka v r.2007
v našom časopise Slovenka (roč−
ník 2007), že Ján Pavlovič patril k
zakladateľom protestanskej cirkvi na
Kube...Zrejme Pavlovičovci boli ná−
božná rodina a asi i možná duchov−
ná osveta sestier Royových v Mod−
rom kríži na Starej Turej tak priniesla
svoje ovocie i ponad Atlantický oce−
án. Nie nadarmo sa Stará Turá na−
zývala Slovenský Jeruzalem!

V tomto časopise sa tiež uvádza−
lo, že v Havane dokonca bývali aj
dve otcove sesternice z Oravy...Podľa
zdrojov autora tohto článku malo by
sa ale jednať o sestry Annu a Máriu,
rodené Koštialové, sestry uvedené−
ho Gustáva Koštiala. Boli to otcove
sesternice z pohľadu veľvyslanca,
nepochádzali však z Oravy, tam pô−
sobila iba ich ďalšia sestra Ľudmila
Koštialová. V matrike pri mene veľ−
vyslancovho deda je poznámka, že
býva v Novom Meste n. Váhom. O
tomto meste je poznámka v matrike i

pri Jánovej sestre Márii, vyd. Žáko−
vej (nar.17.1.1900). Možno sa do−
mnievať, že dcéra Mária mohla tu
krátkodobo opatrovať svojho otca Mi−
chala. Toľko mi umožnila matrika
dozvedieť sa o širšom príbuzenstve
pána veľvyslanca.

Zaujímavá je tiež spomienka
nášho protagonistu na otcovu hru
na husliach a rodinné spievanie ľu−
dových piesní. Iste v pamäti jeho
otca Jána sa vynorili v podvedomí
spomienky na pôsobenie ľudových
hudieb v Starej Turej a okolí v čase
jeho mladosti. Predovšetkým bola
to, už vtedy známa, ľudová hudba
s primášom Martinom Cibulkom z
blízkeho Kostolného, v ktorej hrá−
vali aj Staroturani Viliam Capek a
Michal Janso z Topoleckej.

Záverom si pripomeňme širšiu

skutočnosť, že skromné prostredie
mestečka Stará Turá a jeho kopa−
níc vedelo, a nie náhodne, v tej ne−
prajnej dobe cez rodinnú výchovu
vybaviť svoje deti do sveta úprim−
nou kresťanskou vierou a láskou k
svojeti a vzťahom k odkazu svojich
predkov. S radosťou si uvedomuje−
me, že práve z takéhoto duchovne
bohatého prostredia vyrástol i náš
pán veľvyslanec.

Bolo mi potešením poodhaliť nie−
čo z príbuzenstva, niečo z histórie.
Chcem však uviesť, že môj zdroj,
cirkevná matrika, nie je presná a
úplná. Preto z nej údaje o rodostro−
me tu uvedené treba brať do určitej
miery s rezervou!

Nášmu pánovi veľvyslancovi a
jeho rodine prajeme predovšetkým
veľa zdravia.     Gustáv Rumánek

...Slaný chlebík horkol ti v ústach, Stará Turá,
keď pustli tvoje rodné hniezda
z chlebových ciest za oceán,
od rieky Hudson až po La Plata...

Kubánsky veľvyslanec

David Paulovich Escalona a Stará Turá

Žijeme v spoločnosti, ktorá je
veľmi rôznorodá. Stretávame ľudí,
ktorí majú rôzne osudy. Niektoré
sú všedné a zasa iné nás istým
spôsobom dokážu osloviť. Väčši−
na z nás má vyvinutú schopnosť
niekomu pomáhať, starať sa o nie−
koho. Najčastejšie sú to ľudia, ktorí
sú nám blízki, rodinný príslušníci
alebo príbuzní.

A predsa sú na svete ľudia,
ktorí túto pomoc od nás potrebujú
a nežijú v našej bezprostrednej
blízkosti.

 My žiaci 2. ročníka SOŠ v
Starej Turej sme sa o takýchto
ľuďoch, ktorí sú neprajnosťou spo−
ločensko−hospodárskych pome−
rov a prírodných podmienok od−
kázaní na pomoc iných dozvedeli
na prednáške, či skôr besede,
ktorá bola doplnená prezentáciou,
sme nielen počuli, ale aj videli bie−
du obyvateľov žijúcich v Etiópii.
Obrázky, ktoré sme videli, boli
veľmi smutné a pre mnohých z
nás nepochopiteľné.

 No mali sme aj príjemný pocit.
Videli sme, že ľudia sa vedia tešiť
aj z toho mála, čo majú. Deti sa
mnohokrát musia starať o svojich
mladších súrodencov, a tak sa
predčasne stávajú dospelými.
Rady sa učia a čo môžu, hneď
praktizujú v živote. Nemyslia na
to, čo si oblečú do školy. Žijú v
chudobe a predsa majú svoje sny.
Chcú sa stať lekármi, šoférmi aj
učiteľmi. Aby si mohli splniť svoje
sny, potrebujú i lekársku starostli−
vosť.

 Rozhodli sme sa nájsť nejakú
formu pomoci a vytvorili sme projekt
„Svetlo Etiópii“. Naším zámerom je
pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi.

Etiópia je krajina v Afrike, kde
veľké percento obyvateľstva trpí
nedostatkom. Hlavné mesto je Adis
Abeba – mesto boháčov i chudob−
ných, ktorí žijú prevažne na peri−
férii. Neďaleko sa nachádza ob−
lasť Walga, kde misijná skupina
postavila nemocnicu, infraštruktú−
ru, zriadila vzdelávacie zariadenie,
zabezpečujú pitnú vodu, ktorá je
tu tiež veľkou vzácnosťou.

S nedostatkom pitnej vody sú−
visí i nedostatočná hygiena. Dô−
sledkom toho sú zdravotné prob−
lémy. Okrem mnohých s telesným
postihom, tu žijú ľudia so zrako−
vým postihom. Práve na nich je
zameraný náš projekt. Ten spo−
číva v zbere starých, doma ne−
potrebných dioptrických okuliarov.

Po ukončení projektu sa vy−
zbierané dioptrické okuliare dopra−
via na miesto určenia, a to je prá−
ve spomínaná nemocnica vo Wal−
ge.

Prosíme Vás, vážení spoluob−
čania, ak máte možnosť zohnať
takéto okuliare, prineste ich a
vhoďte do škatúl, ktoré sú umiest−
nené na vrátnici Domova mláde−
že pri SOŠ Stará Turá alebo v
Mestskej knižnici Kristíny Royo−
vej, ktorá má sídlo v Dome kultú−

ry Javorina v Starej Turej.
Zbierka trvá do konca mája

2010. Veríme, že sa zapojíte aj Vy
a svojim ušľachtilým činom určite
niekomu pomôžete a umožníte mu
vidieť svetlo a pestrofarebný svet.
Veď pomoc potrebuje každý z
nás.

Ďakujeme.
Realizačný team II.M a II.A

 triedy SOŠ Stará Turá

SVETLO ETIÓPII
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Prvými učiteľmi v novej dvojtriednej
škole v Ďurcech Doline (presne takto je
to napísané na hlavičke môjho vysved−
čenia) boli manželia Olšákovci. Jozef,
možno Josef Olšák bol pôvodom Mora−
vák a jeho pani Anna pochádzala z Tur−
ca, z Mošoviec. Zo školského dvora mali
výhľad na celý región, odkiaľ dochádzali
do školy malí kopaničiari, viac či menej
túžiaci po vzdelávaní: naľavo Drgonova
Dolina, napravo Vaďovské a na kopci
uprostred Černochov Vrch.

Kraj pestrý, malebný, tu kopec, tu
dolina s potokom alebo aspoň jarčekom,
na dne doliny trávnaté lúky, zalesnené
Bunech vŕšky, po svahoch švihlíky ko−
paničiarskych roličiek popretínané poľný−
mi cestami a chodníkmi. A po týchto ces−
tách a chodníčkoch sa vo voľných chví−
ľach, obyčajne v nedeľu popoludní, vy−
berali do okolitých kopaníc naši učiteľskí
manželia. Vedeli, že v týždni by sa pra−
covití kopaničiari nemali čas baviť s nimi
a oni chceli poznať ľudí, s ktorými mali žiť
a spolupracovať pri výchove detí. A urči−
te boli aj trochu zvedaví, z akého prostre−
dia pochádzajú ich žiaci.

Boli to krízové tridsiate roky minulého
storočia a na kopaniciach takmer nebolo
chalupy, z ktorej by niekto neodišiel za
prácou do cudziny. Poštár pán Galbavý
nosil sem listy z Ameriky, Kanady, Ar−
gentíny. Nebolo zriedkavosťou, že odišli
obaja rodičia a deti zostali doma s bab−
kou a dedkom. A detí bolo na kopani−
ciach neúrekom – v každom dome as−
poň štyri, päť, ale boli rodiny aj s ôsmimi
deťmi. Drobizg pásol ovce, husi, väčší
varovali menších, ale našiel sa čas aj na
spoločné hry po dvoroch a sadoch. Vie−
te si predstaviť, ako to vyzeralo, keď
niektorý chlapec pri stodolách na Čer−
nochovom Vrchu zbadal, že hore Hlbo−
kou cestou sa blíži naša učiteľská dvoji−
ca? Stačilo zavolať: „Učitelia idú!“ Keď
do kŕdľa vrabcov hodíte kamienok, roz−
pŕchnu sa na všetky strany. Takisto sa
správali vtedy kopaničiarske detváky.
Bohchráň sa stretnúť s učiteľom mimo
školy. Bolo to z prílišnej autority, zo stra−
chu či jednoducho z nezvyku stretávať
sa s inakšími ľuďmi ako boli vlastní ko−
paničiari?

Zato dospelí či už boli rodičmi žiakov
alebo nie, považovali si za česť podať
ruku pánovi učiteľovi a pani učiteľke a
prehodiť s nimi pár slov.

Veľkonočné pracovné popoludnie
pre deti a rodičov

„Vzduch nasýtený vôňou zeme, ľúbozvučný spev
vtákov, prvé výhonky snežienok a bledúľ...“

Slniečko svojimi lúčmi pohládza prebúdzajúcu sa príro−
du a víta sviatky Jari – Veľkú noc. Týmito slovami možno
priblížiť pracovné popoludnie pre deti a rodičov, ktoré sa
uskutočnilo 22. marca 2010 v 2. triede Slniečok v MŠ na
Hurbanovej ulici 153/62.

Pani učiteľky Danka Bahníková a Erika Mlynárová pri−
pravili deťom a rodičom nielen možnosť zhotoviť rôzne veľ−
konočné vajíčka a dekorácie podľa fantázie, čo bolo hlav−
nou náplňou pracovného popoludnia, ale zároveň i priblí−
ženie veľkonočných ľudových zvykov v spojení s plete−
ním korbáčov na Veľkú noc.

Pani učiteľky a hostia pracovného popoludnia pán Vi−
liam Harušťák s vnučkou Kristínkou privítali všetkých prí−
tomných v ľudových krojoch. Pán Viliam Harušťák sa dlhé
roky venuje udržiavaniu ľudových zvykov v našom podja−
vorinskom kraji, o ktorých nám v krátkosti porozprával.
Kristínka bola oblečená vo sviatočnom ľudovom kroji, v
akom v minulosti mladé dievky šibáčov očakávali.

Našim malým deťom sme sa snažili emocionálnym vní−
maním a zážitkovým učením priblížiť bohatstvo uložené v
ľudových tradíciách.

Pracovné popoludnie detí s rodičmi obohatené o plete−
nie korbáčov, ľudové kroje a zvyky sme ukončili sladkou
odmenou pre každého, zdobenými medovníkovými vajíč−
kami, na ktorých si detičky pochutnali.

Veľkonočné korbáče, ktoré pán Harušťák názorne i spolu
s rodičmi uplietol, veľmi pekné, nápadité a kreatívne veľ−
konočné výrobky zhotovené deťmi s rodičmi, hrdo zdobia
interiér našej chodby.

Sú dôkazom šikovnosti, aktivity a tvorivej spolupráce
rodičov s našou MŠ.

Erika Mlynárová, učiteľka MŠ na Ul. Hurbanova

Raz sa Olšákovcom stala zaujímavá
príhoda. Tu musím povedať, že do verej−
nosti sa nedostala od učiteľov, ale „po−
chválila sa“ samotná Anička. Pätnásťroč−
ná bola najstaršia z troch detí. Obidvaja
rodičia odišli za more a ona sa starala o
celú domácnosť, o mladších súrodencov
a k tomu aj o staručkého dedka. Anička
bola právom hrdá na to, že robí gazdinú
a podľa toho sa aj správala. Ona nemala
čas na hry s kamarátkami, a preto keď
jej najmladší brat školák s vytreštenými
očami oznámil to magické – učitelia idú –
nebežala sa schovať, ale usmiata im
vyšla v ústrety a privítala ich ako dospe−
lá. Učitelia jej podali ruky a Anička celá
šťastná a zapýrená ich pozvala do domu.

Hoci nezvykli chodievať do chalúp, ten−
to raz nechceli uraziť mladú gazdinkú, čo
len pred rokom vyšla zo školy. Ba boli aj
trochu zvedaví, ako to dievča zvláda bez
rodičov. Kuchyňa s hlinenou podlahou bola
zametená, posteľ pod oknom postlaná, v
kachľovom sporáku sa kúrilo, v hrnci sa
čosi varilo, na peci nad sporákom sa vy−
hrievala mačka a na zemi pod sporákom
bol maľovaný tanier so zvyškom polievky.
Hostia sa usadili na lavice pri stole a Anič−
ka sa začala zvŕtať okolo sporáka. Zo šte−
láže vybrala masť a panvicu a celkom
zručne rozbila na ňu štyri vajcia. Praženi−
ca bola raz dva hotová. Keď ju odstavila
na kraj sporáka, zodvihla zo zeme už spo−
menutý tanierik, otvorenými dverami vy−
šplechla obsah na dvor, hrnčekom vody
tanier opláchla a utrela ho rubom nie práve
najčistejšej fertušky. Zdesení i pobavení
učitelia s obdivom sledovali šikovné ruky
dievčiny: veď sa ani nenazdali a tanier s
praženicou stál pred nimi na stole. Prav−
daže chuť na ňu veru nemali a raz neve−
deli, ako sa majú zachovať. Pani učiteľka
Olšáková však bola taktná a múdra aj ako
žena a keďže vedela, že Aničku nemá kto
poučiť, čo a ako treba, vysvetlila jej, akú
chybu spravila. Anička sa priznala, že viac
tanierov doma nemajú, ba aj tento dostali
od handrára za staré handry. Vtedy sa
ešte v mnohých domoch jedávalo zo spo−
ločnej misy.

Anička sa neurazila, ba cítila sa poc−
tená, že jej pani učiteľka poradila ešte aj
všeličo iné.

A praženicu zjedli sami na večeru a
chutila im.

Šteláž – polica na kuchynský riad
Alžbeta Cibulková

POZOR, IDÚ UČITELIA!

Sila ktorá skrotila fašizmus
V týchto dňoch si budeme pripomínať

65.výročie ukončenia 2. svetovej vojny.
Vojny ktorá priniesla vyvražďovanie, pus−
tošenie a vyháňanie. V poslednej dobe
akoby sa zabúdalo že najväčšie obete
pri konečnej porážke fašistického Nemec−
ka priniesli národy Sovietskeho Zväzu.
Sovietsky Zväz stratil vo vojne asi 20
miliónov ľudí čo sa rovnalo asi 40 per−
centám všetkých ľudských obetí za celú
svetovú vojnu. Červená armáda prešla
strastiplnú cestu, aby v závere vojny
zviedla urputný boj o Berlín – hlavné
mesto nacistického Nemecka. Sfanatizo−
vané nemecké vojská kládli tuhý odpor,

o čom svedčia aj veľké straty Červenej
armády. V bitke o Berlín ich padlo vyše
102 000. Dnes akoby ľudia zabúdali a
zatiaľ čo o hroby padlých nemeckých
vojakov sa vzorne starajú rôzne krajan−
ské spolky a tieto udržujú, hroby pad−
lých Červenoarmejcov veľakrát zaras−
tajú burinou a často sú z nich odstraňo−
vané symboly kosák a kladivo. Potom
sa nemožno čudovať, že sa znova zmá−
hajú rôzne neonacistické organizácie.
Postojme v týchto dňoch pri hroboch pad−
lých osloboditeľov a vzdajme im potreb−
nú pietu a udržujme miesta ich posled−
ného odpočinku.                  Ján Blaško

Iveta RADIČOVÁ
pozýva občanov mesta Stará Turá

na stretnutie dňa 10. mája 2010 o 10,00 h

do klubu dôchodcov na Ul. M. R. Štefánika.

Rada vám odpovie na vaše otázky.
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl − 6. pokračovanie

Štátna škola v Durcech Doline
Evanjel ická

cirkev v Starej
Turej vedela, že
prvú kopaničiar−
sku školu musí
postaviť na Pap−
radi. Bolo tam i v
okolí najviac oby−
vateľstva, a teda
i najviac detí. Už
po pár desaťro−
čiach škola ne−
postačovala a cir−
kev pristavila
ďalšie dve triedy.
Ale stále muselo

veľa detí dochádzať do školy z veľmi vzdialených osád: z Černochovho
Vrchu, Durcech, Bielčikovej a Drgonovej Doliny a od Vankov. Cirkev i
obec Stará Turá to vedeli. V protokoloch obecného výboru zo dňa 7.10.1901
sa píše, že obec dáva zo svojich lúk stavebný pozemok 600 siah pre
stavbu evanjelickej školy v Drgonovej doline. Vie sa však, že k stavbe
nedošlo. Ale mala tam byť postavená evanj. škola nebyť župného uzavre−
tia v r. 1913, ktoré zrušilo materiálnu pomoc, a túto chcela obec cirkvi a

škole poskytnúť. A tak sa situácia v škole na Papradi neustále zhoršova−
la, žiaci pribúdali a triedy boli stále čoraz viac preplnené. Obec Stará Turá
to musela nejako vyriešiť postavením novej školy v tejto oblasti. Rozhod−
nutie padlo na Durcech Dolinu. Lenže obec Stará Turá bola práve vtedy
veľmi zadlžená stavbou meštianskej školy. Zriadila teda školu núdzovo v
Durcech Doline v prázdnom dome Ondreja Myjavčina.

Vyučovanie sa začalo 1.2.1926. Prvým učiteľom sa stal Šimon Struhá−
rik z Lubiny. Ďalšie tri roky tam učili Alžbeta Púlová, Bedriška Bartošová z
Paprade a Martin Švrlinga. V šk. roku 1929 bolo zapísaných 80 detí a
musela sa zriadiť ďalšia trieda v dome u Štefana Klimáčka. Jeho dcéra
Ľudmila Klimáčková zo Starej Turej bola ešte malé dieťa a pamätá si, že

trieda bola umiestnená v ich najväčšej izbe, dlhej asi 6 m, a chodilo sa do
nej cez ich kuchyňu. Okrem toho mali pre seba i ďalšiu izbu, komoru a
dom bol podpivničený. Okná mali preto pomerne vysoko a cítila sa v
dome bezpečne. Bohužiaľ, tento dom vyhorel a dnes už neexistuje. Mohla
som vyfotiť iba miesto, kde dom stál. Našťastie mi ho pani Ľudmila Klimáč−
ková nakreslila. Tento šk. rok tam učili Martin Švrlinga a Mária Wintrová.
V šk. roku 1930/31 sa učilo opäť iba v jednej triede. Za správcu školy
nastúpil Jozef Olšák a trocha neskôr i jeho manželka Anna. V lete 1930
sa už začala stavať nová škola. Veľký problém bol kúpiť vhodný poze−
mok. Ani to sa nepodarilo, škola sa musela postaviť na prudkom svahu,

čo predražilo stavbu školy a aj novostavba školy trpela usádzaním. Bola
to však veľmi pekná škola i s bytom pre správcu školy. Myslím, že práve
teraz je vhodné uviesť, že školy, ktoré sa stavali po r. 1919, boli skutočne
veľmi pekné, priestranné, svetlé a aj architektonicky zaujímavo riešené.
Škola v D. Doline je tam doteraz najkrajšia budova, tak isto škola v Súši.
Dokonca budova mešť. školy v Starej Turej pôsobí dodnes majestátne a
je hlavným poznávacím znakom Starej Turej.

V novej škole v D. Doline sa začalo učiť po novom roku 1931, aj keď
boli ešte vlhké steny. V šk. roku 1931/32 navštevovalo školu už 97 žia−
kov. V máji 1932 bola veľká povodeň na lúkach okolo potoka Kostolník,
deti z Černochovho vrchu boli upozornené, aby do školy nešli. Našli sa
však odvážlivci, ktorí prešli vodou, tá im siahala až do pása. Uč. Olšák ich

za to v lete odfotografoval a dal im fotografiu ako pamiatku na svoj odváž−
ny čin.

V šk. r. 1932/33 bolo prihlásených do školy na Papradi veľa žiakov,
takmer 200. Správca Jurány žiadal cirkev o rozšírenie školy na štvor−
triednu. Evanj. školská stolica to však nepovolila z finančných dôvodov.
Vzniknutú situáciu vyriešila obec takto: v evanj. škole na Papradi obec
prenajala jednu učebňu, v ktorej sa striedali pri vyučovaní dve triedy štát.
školy z D. Doliny. Takto vznikla na Papradi pobočka− expozitúra št. školy
v D. Doline

Dve triedy papradskej školy učili manželia Jurányovci, dve triedy v D.
Doline učili manželia Olšákovci a do expozitúry nastúpili učitelia Jozef
Páleš a Libuša Vacková (neskôr vydatá za miestneho veterinárneho leká−
ra v Starej Turej Fialu), ktorá tam učila 7 rokov. V šk. r. 1933/34 vystriedal
Jozefa Páleša Ján Šimovič a o rok neskôr Peter Uhlík zo Starej Turej. Učil
tam 6 rokov, odtiaľ odišiel na mešt. školu do Starej Turej. Po dva roky tam

Šk.r. 1938/39, uč. Anna Olšáková a (asi) Alžbeta Uhlíková, starší žiaci

Šk.r. 1938/39, uč.Anna Olšáková, mladší žiaci

Šk.r. (asi) 1934/35, uč. Anna Olšáková

Šk.r. (asi)1936/37, uč. Jozef Olšák
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ešte učili Pavel Froľo a Margita Šustová. V šk. r. 1941/42 bola táto expo−
zitúra zrušená. Z kroník školy Papraď i D.dolina vyplýva, že spolunažíva−
nie štátnej i evanjelickej školy v jednej budove bolo dobré.

Šk. roky 1931/32 až 1937/38 učili v škole v D. Doline manželia Olšá−
kovci spolu. Potom Jozefa Olšáka preložili do meštianskej školy v Starej
Turej a pani Olšáková tam učila ešte 8 ďalších rokov a mnohokrát i sama,
keď tam niektoré učiteľky odmietli nastúpiť. Popri riaditeľke Olšákovej učili
ešte tieto učiteľky: Alžbeta a Anna Uhlíková, Anna Hučková a Anna Hru−
šovská. Po odchode Anny Olšákovej nastúpil Samuel Gavorník.

V štyridsiatich rokoch sa postupne znižoval stav žiakov. Katolícke deti
z detských domovov, tzv. „Rimani“, o ktoré sa starali rodiny na kopani−
ciach, museli odísť z evanj. rodín a niektoré tieto deti sa odtrhnutím južné−
ho Slovenska stali maďarskými občanmi a museli sa vrátiť na „maďarské

územie“. Škola sa stáva jednotried−
nou. Tri roky tam učila Božena Bu−
nová (dcéra richtára Bunu). Napriek tomu, že vyučovanie na kopaniciach
nebolo ľahké (učilo sa totiž doobeda i poobede) a mnohí učitelia dochá−
dzali peši zo Starej Turej, väčšina učiteľov si našla čas na nacvičovanie
divadelných hier, hlavne uč. Olšáková.

V šk. r. 1950/51 sa škola stáva opäť dvojtriednou a nastupujú noví

učitelia: Mikuláš Polonský a o pár mesiacov Mária Kubiňanová. Riad. M.
Polonský okamžite rozbieha nebývalú kultúrnu činnosť. Bol veľmi plodný
režisér, dokázal v jeden šk. rok nacvičiť viacero hier s dospelými, študen−
tami alebo so žiakmi. Za zisk z týchto hier sa vždy zakúpilo niečo potebné
pre školu alebo divadlo ( stoličky, oponu, rozhlas do tried a pod.). Okrem
kultúrnej činnosti viedli učitelia žiakov i k školskému sporeniu, zberu odpa−
dových surovín, zberu liečivých bylín a lesných semien. Učitelia i žiaci tu
boli nielen aktívni, ale i nadaní. Fedor Ides a Ivan Polonský zhotovili v šk.
r. 1955/56 najkrajšie rebrináky v súťaži tvorivosti mládeže, Anička Bunčia−
ková (moja spolužiačka na ZDŠ i v 1. roč SVŠ) a Stanislav Polonský boli
v šk. roku 1959/60 veľmi úspešní v recitácii. S riaditeľom Polonským učili
ešte Júlia Zacharová, Mária Tinková, Vlasta Miklášová zo Starej Turej,
Elena Pagáčová a Marta Kukučková. Po M . Polonskom v šk. r. 1959/60
nastúpila učiť jeho dcéra Oľga Polonská. Učila tu 2 roky, rok s Oľgou
Tŕpkovou a rok s Vlastou Bunovou zo Starej Turej.

V šesťdesiatych rokoch sa tu
vystriedalo ešte dosť učiteľov: Eva
Miškechová, Ľudmila Dlhá, man−
želia Baránkovci, Jarmila Biesiko−
vá a Jolana Strohnerová. Aj títo
menovaní učitelia nacvičovali s
deťmi kultúrne programy na rôzne
významné sviatky, občas i nejaké
divadielko, tiež poriadali zbery, sú−
ťaže, rôzne exkurzie do JRD,
múzea v N.M.N.V ,do skleníka.
Zaujalo ma, že boli na exkurzii v
tehelni, ktorej výrobná činnosť v tom
čase bola zastavená.

Na konci kroniky v D. Doline
sa popisuje zdravotný stav žiakov
školy. Najhoršie to bolo asi cez
vojnu, keď mnohé deti trpeli nedo−
statkom potravy. Neskôr sa zdrav.
stav detí zlepšoval vyššou život−
nou úrovňou rodičov i lepšou zdra−
votnou starostlivosťou a častými

prehliadkami u lekárov.
Ako každá kopaničiarska škola v Starej Turej i táto zanikla v dôsledku

klesajúceho počtu žiakov. Šk. r. 1967/68 bol posledný. v D. Doline sa
vyučovalo celkom 42 rokov.

PRAMENE:
Kronika školy v Durcech doline
Spomienky a fotoarchív: Ľudmila Klimáčková zo Starej Turej
Mgr. Anna Michalcová, rod. Bunčiaková, z Myjavy, p. Srnková
a Jitka Pospíšilová, rod. Fialová, z Karlových Varov
Žitavský: Pamätík slov. školstva, r. 1937

Domáca škola v Drgonovej Doline
Keď bola tuhá zima alebo bolo veľa snehu, najmenší žiaci nešli do

vzdialených škôl, ale sa schádzali v nejakom súkromnom dome, kde sa
za prítommnosti učiteľa alebo ľudového učiteľa učili. Takto to bolo i v
Drgonovej Doline. V dokumentoch evanj. cirkvi sa spomína domáca škola
i Za Brezinami, ale pravdepodobne ide o tú istú domácu školu, lebo v
obecných dokumentoch o prečíslovaní domov sa používal názov Za Bre−
zinami i pre veľkú časť Drgonovej Doliny.

Teda asi pred 115 rokmi, približne na konci 19. storočia vyučoval vo
svojom dome menšie deti Ján Buno. Odvtedy tejto rodine hovoria „učiteľo−
vých“, „u učiteľových“. Chodili sem deti z Černochovho Vrchu, Drgonovej
Doliny a od Vankov. Učili sa čítanie, písanie, rátanie a spev. V tomto dome
neskôr býval jeho syn Adam Buno so svojou rodinou. V r. 1971 bol dom
predaný susedovi, ktorý ho zbúral a pozemok spojil so svojím.

Považujem za úžasné, že toľkí obyvatelia kopaníc boli ochotní vzdať sa
pohodlia a poskytli svoje izby či celé domy na dočasné alebo domáce
školy. A obdivujem i túžbu našich predkov po vzdelaní, keď už v detstve
boli ochotní prekonávať vzdialenosti, brehy, fujavice, dokonca i záplavy,
len aby sa dostali do školy.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

PRAMENE:
Spomienka na minulosť, Mgr. Anna Chmúrová, Starotur. Spravodajca,
10/1993
Pamiatke 200. výročia postavenia toler. evanj. kostola na Starej Turej
Spomienky Mgr. Kataríny Valenčíkovej, rod. Bunovej a Milana Zemana

 Šk.r.1953/54, uč. Mikuláš Polonský

Šk.r. 1959/60, uč. Oľga Polonská

Šimon Struhárik učil v r. 1926 Martin Švrlinga
učil v šk.r. 1928/29, 29/30

Libuše Fialová, rod. Vacková
učila v r. 1932 až 1939
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ZZO OZ KOVO pri CHIRANA−PREMA
Stará Turá už tradične organizovala aj v
roku 2009 STRETNUTIE DÔCHODCOV,
ktoré sa uskutočnilo v dňoch 13., 14. a
15.10.2009.

Dňa 13.10.2009 boli pozvaní dôchod−
covia zo spoločnosti CHIRANA T. INJEC−
TA, a.s. – bývalý cech IV a VI, dňa
14.10.2009 – dôchodcovia zo spoločností
SENSUS Slovensko – bývalý cech vodo−
merov, CHIRANA T. Náradie, s.r.o. – Ná−
strojáreň, CHIRASYS s.r.o. – výpočtové
stredisko, JASEK – prevádzka Nové Mesto
nad Váhom a administratíva. Dňa
15.10.2009 boli pozvaní dôchodcovia zo
spoločností ELSTER s.r.o. – bývalý cech
plynomerov a PREMATLAK a.s. – z výro−
by tlakomerov. Celkom bolo pozvaných
580 dôchodcov. Naši dôchodcovia sa veľmi
radi stretávajú, niektorí – pokiaľ im to zdra−
votný stav a okolnosti dovolia, nevynechajú
ani jedno stretnutie. Okrem chutného obe−
du, kultúrneho programu a príhovoru zo
strany predsedu našej odborovej organi−
zácie p. Stískala, zástupcu zamestnáva−
teľa a tiež zástupcu z Vašich radov, čakal
aj tento rok všetkých pozvaných hostí malý
darček..

Touto formou oslovujeme našich dô−
chodcov, ktorí sa STRETNUTIA nemohli
zúčastniť či už zo zdravotných alebo osob−
ných dôvodov, aby si darček prišli pre−
vziať na sekretariát ZZO OZ KOVO – v
areáli CHIRANY, v budove SPOLDOMu
osobne alebo prostredníctvom Vám blízkej
osoby.

Členský príspevok od roku 2010 sa
zvýšil na 3,00 eura na rok. (doteraz to
bolo 2,04 eura).

Pre ubúdajúci počet členov – dôchod−
cov sa VZO OZ KOVO na svojom zasad−
nutí dňa 30.9.2009 schválila organizovanie
STRETNUTIA DÔCHODCOV nasledovne:

V r. 2010 sa STRETNUTIE DÔCHOD−
COV neuskutoční a v r. 2011 budú pozvaní
všetci naši dôchodcovia. K týmto opatreniam
sa pristúpilo z dôvodu nerovnomerného roz−
delenia. V čase keď sa robilo toto rozdelenie
do 2 skupín sme mali ešte cca 1400 členov –
dôchodcov, dnes je to cca 900. Od roku 2011
sa budú STRETNUTIA DÔCHODCOV or−
ganizovať každé 2 roky.

Mnohí z Vás už čakajú na májové vy−
danie STAROTURIANSKEHO SPRAVO−
DAJCU, v ktorom už tradične uverejňuje−
me termíny obľúbených 1−dňových zájaz−
dov pre našich dôchodcov:

23.6.2010 (streda) poznávací zájazd
– Česká republika – zámok v LEDNI−
CIACH + okolie (presný harmonogram tra−
se bude určený), potrebný je platný OB−
ČIANSKY PREUKAZ a České koruny na
vstupenky

14.7.2010 (streda) termálne kúpalisko
VEĽKÝ MEDER

ODCHOD AUTOBUSU na obidva zá−
jazdy je o 7.00 hod. spred administratívnej
budovy CHIRANY. Záloha pri prihlasovaní
– 2,00 eura, ktorá bude vrátená pri nástu−
pe do autobusu. Podmienkou účasti na
zájazdoch je zaplatenie členského príspev−
ku na rok 2010.              ZZO OZ KOVO

ODBORÁRSKE OKIENKO

Cyklisti sú tiež v pozornosti polície a podľa
štatistík nehôd, počtu zranených a usmrte−
ných zrejme asi právom... Málokto z cyklis−
tov pozná povinné vybavenie bicykla a pre−
to sme požiadali o informáciu najpovolanej−
ších− KR PZ Trenčín. V budúcom čísle sa
dozviete niečo viac...    J. M.

Krajský dopravný inšpektorát Kraj−
ského riaditeľstva Policajného zboru v
Trenčíne za účelom zvyšovania právneho
vedomia hlavne nemotorových účastníkov
cestnej premávky /cyklistov/ a zvýšenia ich
bezpečnosti, upozorňuje širokú motoristic−
kú verejnosť na Vyhl. MDPaT SR č. 464/
2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrob−
nosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách, ktorá nadobu−
dla účinnosť dňa 20.novembra 2009. Pred−
metná vyhláška o.i. upravuje povinnú vý−
bavu bicykla, bicykla s pomocným motor−
čekom, kolobežky, vozíka na prepravu
osoby s telesným postihnutým, ručného
vozíka, jednonápravového traktora s príve−
som... V zmysle § 22 cit. vyhl. bicykel musí
byť vybavený:

− dvoma na sebe nezávislými účinnými
brzdami s odstupňovateľným ovládaním
brzdného účinku; bicykle pre deti predškol−
ského veku vybavené voľnobežným ná−
bojom s protišliapacou brzdou nemusia byť
vybavené prednou brzdou,

− zadným odrazovým sklom červenej
farby, pričom toto odrazové sklo môže byť
kombinované so zadným svietidlom s čer−
veným svetlom alebo nahradenými odra−
zovými materiálmi podobných vlastností;
zadné odrazové sklo môže byť nahrade−
né odrazovými materiálmi umiestnenými na
odeve alebo obuvi cyklistu,

− predným odrazovým sklom bielej far−

by; predné odrazové sklo môže byť na−
hradené odrazovými materiálmi umiestne−
nými na odeve alebo obuvi cyklistu,

− odrazovými sklami oranžovej farby na
oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá
môžu byť nahradené odrazovými materi−
álmi umiestnenými na obuvi alebo v ich
blízkosti,

− na lúčoch predného a zadného kole−
sa najmenej jedným bočným odrazovým
sklom oranžovej farby na každej strane
kolesa, tieto odrazové sklá môžu byť na−
hradené odrazovými materiálmi na bokoch
kolesa alebo na bokoch plášťov pneuma−
tík, či na koncoch blatníkov, alebo boč−
ných častiach odevu cyklistu,

− spoľahlivo zaslepenými voľnými kon−
cami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, ru−
koväťou,

− maticami nábojov kolies, ak nie sú
krídlové, rýchloupínacie alebo v kombiná−
cií s krytom konca náboja.

Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí
byť bicykel vybavený týmito zariadeniami na
svetelnú signalizáciu a osvetlenie:

− svietidlom svietiacim dopredu bielym
svetlom; ak je pozemná komunikácia do−
statočne a súvislo osvetlená, môže byť
svietidlo nahradené svietidlom s prerušo−
vaným svetlom bielej farby,

− svietidlom svietiacim dozadu červe−
ným svetlom. Zadné svietidlo s červeným
svetlom môže byť kombinované so zad−
ným odrazovým sklom červenej farby;
zadné svietidlo s červeným svetlom môže
byť nahradené svietidlom s prerušovaným
svetlom červenej farby,

− zdrojom elektrického prúdu.
Mjr. Mgr. Pavol Kudlička, zástupca ho−
vorkyne Krajského riaditeľstva PZ v TN

Cyklisti pozor!Kultúrny dom Papraď

srdečne pozýva nielen strednú generáciu na

RETRO TANEČNÚ ZÁBAVU
70. – 80. rokov

dňa 8. mája 2010 o 20.00 hod.

Hudba: NON  STOP z Myjavy

Vstupné: 2,90 euro

Vhodné je štýlové oblečenie 70. – 80. rokov,

typické občerstvenie tanečnej zábavy

je zabezpečené.

Možnosť rezervácie vstupeniek u E. Adámko−

vej, tel. 0908748983, alebo v DK Javorina

Stará Turá, tel. 032/7763366
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Z Kroměříža so zlatom
Mladšie mini basketbalistky MBK Stará Turá sa zúčastnili

počas Veľkonočných sviatkov 2.−4.4.2010 turnaja starších
mini v Kroměříži. Zo svojimi súpermi sa popasovali nadmieru
úspešne. Okrem družstva Kroměříža dievčat „A“, kde hrala
jedna hráčka nar. v r. 1996 a viac dievčat roč. 1997 / hrali
len mimo konkurencie/, zvíťazilo vo všetkých ostatných stret−
nutiach. V každom stretnutí zvádzali o víťazstvo tvrdé súboje
zo skúsenejšími a o rok staršími súpermi. Odmenou za ich
dobrý výkon počas celého trojdňového turnaja im bolo umiest−
nenie. Získali pohár a zlaté medaile za 1.miesto, z čoho mali
veľkú radosť. Ako najlepšia strelkyňa celého turnaja bola
ocenená naša hráčka Simona Majtásová. Dúfame, že im
tieto náročné zápasy pomôžu uvedomiť si svoje schopnosti,
zvýši sa im zdravé sebavedomie, čo využijú v posledných
dvoch majstrovských stretnutiach, v tréningovom procese a
na záver predovšetkým vo finále Majstrovstiev Slovenska v
dňoch 28.−30.5.2010, ktoré usporiada náš klub v športovej
hale na štadióne a k čomu speje celé snaženie družstva.

Výsledky: MBK Stará Turá – Kroměříž „A“ 37:81 /16:34/,
BŠM Brno /vlaňajší víťaz v Juhomoravskej oblasti/ 40:34 /24:13/
, Brandýs n. L. /druhé miesto v skupine Praha/ 48:29 /24:21/,
Kroměříž „B“ /chlapci roč. nar. 1999/ 77:8 /47:5/. V nedeľu mali
zohrať ešte dve stretnutia mini turnaja, ale vzhľadom na fyzickú
a psychickú únavu, pretože vo všetkých stretnutiach hrali s
maximálnym nasadením a navyše mali hrať dve stretnutia za
sebou, tak sa dohodlo zo súpermi, že zohrajú s každým len
polčas. Výsledky: MBK Stará Turá – Brandýs n. L. 32:22 a
BŠM Brno 18:7.                   Milan Šustík MBK Stará Turá

Výsledky družstiev MBK Stará Turá
Družstvá dievčat MBK Stará Turá si opäť počínali vo svo−

jich súťažiach úspešne i keď staršie žiačky získali len polovi−
cu bodov. Najskôr doma vyhrali obe stretnutia, ale nevydarili
sa im stretnutia v Košiciach. Tie však neovplyvnia celkový
výborný dojem z dosiahnutých výsledkov počas celej sezóny
a už pred posledným kolom môžeme vysloviť spokojnosť z
ich krásneho tretieho miesta v Slovenskej lige. Plný úspech
dosiahli ďalšie družstvá v majstrovských stretnutiach.
Staršie žiačky − predposledné kolo finálovej skupiny Slov. ligy:
MBK Stará Turá – MBK Ružomberok 84:61, Poprad 70:51,
Cassovia Košice – MBK Stará Turá 117:42, Abovia Košice −
MBK Stará Turá 80:53.
Oblastná súťaž – žiačky:
MBK Stará Turá – Ivanka p.D. 70:34 a 56:27.
Vo svojej kategórii sú zatiaľ na 4. mieste.
Mladšie žiačky:
MBK Stará Turá − Piešťany 73:39 a 69:49, Petržalka – MBK
Stará Turá 22:67 a 44:63. Družstvo je bez prehry na 1. mieste.
Mladšie mini:
Petržalka – MBK Stará Turá 14:88 a 18:61, Levice – MBK
Stará Turá 19:58 a 26:54. Družstvo je bez prehry na 1. mieste.

Milan Šustík MBK Stará Turá

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ v spolupráci s mestom
Stará Turá Vás pozýva na diaľkový pochod na 10−15−25−30−35 km

na počesť 65. výročia oslobodenia a 66. výročia SNP

PODJAVORINSKÁ PÄŤDESIATKA
35. ročník − 15.5.2010

POCHOD JE ZARADENÝ DO KALENDÁRA IVV
TRASY:

P1 − 10 km − Stará Turá, Dubník, Stará Turá
P2 − 15 km − Strání − Květná (ČR) − Veľká Javorina − St. Turá
P3 − 25 km − Strání − Květná (ČR) − Veľká Javorina – Nárcie − St. Turá
P4 − 30 km − Nová Bošáca − Veľký Lopeník − Květná − Veľká Javorina − St. Turá
P5 − 35 km − Nová Bošáca − Veľký Lopeník − Květná − Veľká Javorina − Nárcie − St. Turá
P6 − 30 a 35 km Alternatíva k P4 a P5 z Bošáce cez Novú Horu
Pre horské bicykle: C1 − 65 km − Stará Turá − V. Javorina – Myjava – Bradlo − St. Turá

PREZENTÁCIA:
Na všetky trasy pred mestským úradom
6.45 − 7.20 P4, P5, P6 − odchod autobusu 7.20
7.00 − 8.00 P2−P3, cyklo − odchod autobusu 8.00
9.00 − 9.30 na P1

Majstrovstvá Slovenska u nás?!
Stará Turá, malebný kút pod Javorinou, sa hrdí nielen

svojou krásnou polohou v lone prírody, ale vyniká i svojimi
športovými výkonmi. Niečím, o čo sme sa zaslúžili i my,
ľudia. Vďaka zanieteným, športu oddaným ľuďom, sa rozvíja
v našom meste nielen futbalové, stolnotenisové a tenisové
družstvo, ale čo nás môže veľmi tešiť, slovo dostala i naša
mládež. Našou pýchou sú dievčenské basketbalové druž−
stvá, ktoré sú v západoslovenskom kraji na prvých prieč−
kach. Vážení rodičia, chcete, aby vaše dieťa žilo zdravým
životným štýlom bez drog, alkoholu a cigariet? Zmotivujte ho
k športu a tým mu vyplníte prázdne miesto vo voľnom čase.

Príďte sa pozrieť v dňoch 21.5.2010 – 23.5.2010 do bas−
ketbalovej haly na štadióne v Starej Turej na majstrovstvá
Slovenskej republiky v basketbale žiačok denne od 8.00 do
18.00 h. Zúčastnia sa najlepšie basketbalové tímy zo Sloven−
ska, 2 zo západného Slovenska (medzi nimi i Stará Turá), 2
zo stredného Slovenska a 2 z východného Slovenska.

Príďte povzbudiť aj so svojimi ratolesťami naše mladé ví−
ťazky a svojím deťom dajte správny vzor.

Prajeme dievčatám veľa úspechov a Vám veľký a príjem−
ný športový zážitok.     Výbor MSR v basketbale St. Turá

Už sa to stáva takmer pravidlom, že
Slovenská basketbalová asociácia /SBA/
v Bratislave poveruje náš basketbalový
klub usporiadaním finálových turnajov
majstrovstiev Slovenska v žiackych a mini
basketbalových kategóriách. V tejto se−
zóne sa náš najvyšší basketbalový or−
gán rozhodol poveriť náš klub usporia−
dať hneď dva finálové turnaje. Prvým bude
finále majstrovstiev Slovenska v kategó−
rii mladších žiačok v dňoch 21.−23.mája
2010

Tohto finále sa zúčastnia po dve naj−
lepšie družstvá z troch oblastných súťaží
– Západnú oblasť už jednoznačne vyhra−
la Stará Turá pred pravdepodobne Nit−
rou, zo Stredoslovenskej oblasti Banská
Bystrica a Zvolen, z Východoslovenskej
oblasti Abovia Košice a pravdepodobne
Danax Košice.

Tak ako finále mladších žiačok sa
uskutoční v športovej hale na štadióne
aj finále majstrovstiev Slovenska v kate−
górii mladších mini basketbalistiek v dňoch
28.−30. mája 2010 kde už má tiež istú
účasť aj naše družstvo ktoré tiež jasne
dominovalo vo svojej kategórii. Spolu s
ním postupujú aj Levice z druhého mies−
ta. Zo Stredoslovenskej oblasti postupu−
jú Banská Bystrica a Zvolen, z Výcho−

doslovenskej oblasti Abovia Košice a
pravdepodobne Danax Košice.

Basketbalový fanúšik a priaznivec
športu tak bude mať možnosť vidieť naj−
lepších šesť Slovenských družstiev hneď
v dvoch mládežníckych kategóriách.
Potešiteľná je predovšetkým skutočnosť,
že v hre o medaile budú aj naše dve
družstvá. Preto každá hlasivka, každý
potlesk a povzbudenie príde hráčkam
vhod v náročných stretnutiach..

V oboch kategóriách sú zhodné za−
čiatky stretnutí našich družstiev:

V piatok o 08.30 hod. po ktorého skon−
čení bude slávnostné otvorenie MS a
večer o 17.00 hod.

V sobotu budú hrať naše družstvá
vždy o 11.30 hod a o 17.00 hod.

V nedeľu o 11.30 hod. po ktorom bude
slávnostné ukončenie MS. Prvé tri druž−
stvá dostanú pohár, medaile a diplom,
ďalej budú vyhodnotené a ocenené prvá
a druhá najlepšia päťka MS ako i ďalšie
ocenenia jednotlivkýň.

Organizačný výbor a tiež hráčky ve−
ria, že si do športovej haly nájde cestu
čo najviac priaznivcov a vytvoria tak ako
i po minulé roky výbornú a objektívnu
kulisu obidvom finálovým turnajom.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Dva finálové turnaje MS v Starej Turej

V nedeľu 18.4.2010 o 14.00 h v telo−
cvični ZŠ na Hurbanovej ulici sa usku−
točnil nultý ročník netradičnej súťaže v
autíčkach na diaľkové ovládanie. Zorga−
nizovalo ho OZ Klub Pathfinder. Zúčast−
nilo sa celkom 11 súťažiacich, z toho 9 v
kategórii HOBBY a 2 v kategórii PROFI.
Autíčka Hobby sú jednoduché modely s
navigáciou. Súťažiaci si priniesli rôzne
druhy áut, ktoré sa aj rôzne správali na
podlahe. Profi sú autá vyššej kate−
górie zvané RC modely. 10 chlap−
cov a 1 dievča súťažilo v dvoch
kolách. Prvé bolo okruh – bezpre−
kážková rýchlostná jazda. Druhé
bolo slalom – takisto rýchlostná
jazda, ale technicky zložitejšia kvôli
prekážkam. Diplom a sladkú odme−
nu si odniesli:

Víťazi súťaže v kategórii HOBBY
1. miesto Adam Švrčič, 2.

miesto Tadeáš Štrba, 3. miesto Mi−
chal Jedinák

Víťazi súťaže v kategórii PROFI

1. miesto Jaroslava Petrášová, 2.
miesto Peter Tupý

Program súťaže obohatil pán Ing. Ja−
roslav Petráš, ktorý nám priblížil, ako
vyzerá a funguje RC model.

Dokopy sa nás tam všetkých nad−
šencov zišlo okolo päťdesiat.

Ďakujeme vedeniu ZŠ za poskytnutie
priestorov telocvične na toto podujatie.

Za OZ Pathfinder Mária Slamková

NAŠTARTUJ SI AUTO
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Záhradkárske okienko
Jar prišla nečakane chladná, a tak nám mnohým zostalo viac času

na dôkladnú prípravu a doplnenie zásob na začínajúcu záhradkársku
sezónu.

Muškáty presádzame do osvedčených špeciálnych substrátov so
zapracovanými hnojivami a následne prihnojujeme podľa pokynov vý−
robcu na obale. Najskôr používame tzv. rastové hnojivá s vyšším
obsahom dusíka a postupne prechádzame na hnojivá s vyšším obsa−
hom draslíka. Surfíniam doprajeme špeciálnu ľahšiu pôdu s vyšším
obsahom perlitu a železa.

Trávnik – po vyhrabaní (napr. vertikutátorom) môžeme pri silnom
machu postriekať celú plochu Zelenou skalicou alebo posypať príprav−
kom Machstop a začať prihnojovať kombinovanými dusíkatými hnojiva−
mi (Travcerit, Expert, Kristalon trávnik...). Na ochranu proti nežiaducim
burinám môžeme po vyrastení použiť postrekové a posypové príprav−
ky (Bofix, Triton Duo, Lonstar...).

Zelenina a ovocie sa po vzídení v rastovej fáze prihnojujú kombino−
vanými dusíkatými hnojivami až do obdobia nasadenia kvetov. Bežne
používané sú granulované a kvapalné hnojivá s hnojením nielen cez
koreň, ale i cez list (NPK, Slovcerit, Cererit, Kristalon štart, Harma−
vit...). Tento rok zákazníci uprednostňujú hlavne prírodné humíniové
hnojivá, ako sú Humifyt, Darina a Humix.

Zemiaky po zasadení prihnojíme (síran draselný, draselná soľ, NPK...)
a po následnom prvom ohrnutí ošetríme postrekom proti burinám „te−
kutá motyka“ (Senkor, Afalon, Stomp...). Tento postup si v súčasnosti
s úspechom osvojuje čoraz viac záhradkárov.

Nežiaduce buriny v záhrade a na chodníkoch likvidujeme ešte pred
vysemenením v čase rastu buď vykopaním alebo postrekom na list
(Fondo, Roundup, Kaput...). Drobné nežiaduce malinčie, dreviny a strom−
ky môžeme úspešne, hlavne na jar, zlikvidovať postrekom na list, resp.
nanesením na odrezanú koreňovú časť (Garlon...).

I vy si chcete uľahčiť prácu v záhradke a zvažujete výber kosačky,
či iného motorového pomocníka ? Pri výbere je vhodné najskôr poznať
veľkosť Vašej záhradky, svahovú dostupnosť, dostupnosť elektrickej
energie, žiadané funkcie a v neposlednom
rade i predpokladaný čas používania. Na
základe týchto vopred známych paramet−
rov Vám určite radi poradia v špecializo−
vaných predajniach s výberom vhodného
motorového náradia.

Váš partner nielen pre záhradu

tel.:7763485


