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Z OBSAHU:Ešte len... alebo už?
Čo všetko sme už stihli v tomto roku. A niečo nestihli,

ale nevadí− veď sme ešte len v polovici roka...Ešte len
alebo už? Niekomu čas letí, niekomu sa vlečie, ale i tak
utečie, pretože čas nie je možné zastaviť. Jún je ako pred−
zvesť dovolenkového obdobia, jeho posledným dňom sa
končí školský rok a preto sa nemožno diviť tomu, že ško−
láci majú tento mesiac a z neho ešte ten posledný deň
úplne najradšej! Ale ešte pred tým nás zákon o voľbách
pozýva k urnám− voľba zákonodarného zboru patrí určite
k dôležitej vymoženosti našej novodobej demokracie. Vý−
sledky volieb určujú hlavné smerovanie štátu, našu budúc−
nosť a budúcnosť našich nasledovníkov. A v tomto prípade
je pojem „smerovanie štátu“ naozaj veľmi široký, budúc−
nosť bude vyžadovať um i umenie zorientovať sa a „zara−
diť“ v zložitom svete. Ani lepšia budúcnosť každého z nás
v našom malom Slovensku nebude bezbolestná− na takéto
konštatovanie netreba ani politikov, ani ekonómov. A tak o
dôležitosti volieb netreba pochybovať, nech sú názory na
ne akékoľvek. A jarmok je už devätnásty rok tradičným
júnovým podujatím, myslím, že tým príjemnejším, hoci nie
pre všetkých. Nakoniec− čím sa dá vyhovieť všetkým?

 Prežite krásny, slnečný jún so všetkým príjemným, čo
k tomu tohtoročnému bude patriť...                         J.M.

Vľaňajšia jarmočná atmosféra...

12. jún − Voľby do Slovenskej národnej rady

5. jún − Ukážka živého boja− lub. kopanice, 13. 30

17.−23. jún − Svet očami súrodencov −
výstava, DK Javorina

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

26. jún − Country deň na Papradi

� Spomienka na koniec vojny

� Pocta Štefánikovi

� Deň matiek

� O rok jubilejný

� Ocenenie pre náš projekt!

� Aktivity ZŠ, MŠ, CVČ

� Jazdy historických vlakov!

� Základná škola Papraď− 7. časť

� Matrika, MsP, šport...
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Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny
Mesto Stará Turá si pripomína okrem výročia oslobode−

nia mesta aj skončenie najväčšieho ľudského utrpenia− II.
svetovej vojny. Pri príležitosti tohtoročného 65. výročia skon−

čenia vojny položili 7. mája 2010 predstavitelia mesta a ZO
SZPB kyticu kvetov k pamätníku na Námestí slobody.

Ján Mikláš

Milan Rastislav Štefánik je určite
osobnosťou našich dejín, patrí me−
dzi najvýznamnejšie. Spoluzaklada−
teľ ČSR a prvý minister vojny česko−
slovenského štátu, diplomat, vojak−
generál francúzkej armády, vedec−
hvezdár − to je iba niekoľko prívlast−
kov, viažucich sa k jeho menu.

Spomienky pri príležitosti 91. vý−
ročia sa v sobotu 8.5.2010 na

Bradle zúčastnili predseda NR SR
Pavol Paška, premiér slovenskej
vlády Róbert Fico, poslanci parla−
mentu, ministri vlády, členovia za−
hraničných misií, predstavitelia
územnej a miestnej samosprávy a
ďalší. Kyticu kvetov položila pri tej−
to spomienke aj primátorka nášho
mesta Ing. Anna Halinárová.

Ján Mikláš

Pocta Štefánikovi

Komisia pre sociálne veci a bývanie
pri MsZ Stará Turá vyhlasuje

HUMANITÁRNU ZBIERKU
• Letného a zimného oblečenia

(dámske, pánske, detské)

• Postelnej bielizne, ručníkov, utierok, záclon,
látkok (minimálne 1 m2)

• Peria, perových a vatových prikrývok a
podhlavníkov, diek

• Obuvi (nepoškodenej), hračiek

Zbierka sa uskuteční 3.6. − 4.6.2010
od 15.00 − 17.00 hod. v DK Javorina

V družobných Kunoviciach...
V dňoch 21. – 23. mája 2010 sa uskutočnila v

Kunoviciach tradičná Jazda kráľov. V rámci cezhra−
ničnej spolupráce bol vypracovaný projekt, na zá−
klade ktorého budeme rekonštruovať priestory DK
Javorina z prostriedkov EÚ . V zmysle tohto projek−
tu sa rozvíjajú aktivity medzi školami, kultúrnymi in−
štitúciami a športovými klubmi. Jednou z mnohých
akcií bola i účasť našich súborov Turančeka zo ZUŠ
a Veľkého dychového orchestra DK Javorina na
Jazde kráľov. Svojim pekným vystúpením a koncer−
tom reprezentovali naše mesto na Morave, za čo im
patrí veľká vďaka.                      Bc. Zuzana Zigová



Staroturiansky spravodajca č. 6 − jún 2010 www.staratura.sk 3.

Úcta k matkám
Druhá májová nedeľa patrila aj v našom meste matkám−

mamy, babičky i prababičky mali svoj sviatok. V tento deň sú
obdarované úctou a láskou svojich najbližších− viac, ako po
iné dni v roku je vyzdvihovaná ich nezastupiteľná úloha mat−

ky− darkyne života, ale i starostlivej ochrankyne budúcnosti
svojich potomkov.

Sála nášho domu kultúry v nedeľu 9. mája 2010 dýchala
takouto vzácnou atmosférou− deti staroturianskych škôl−
materskej, základnej a základnej umeleckej – slovom, pies−
ňou a tancom pozdravili tento krásny deň naozaj hodnotným
a pestrým programom. Vzácny hosť podujatia – ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová− nezabudla
pri neformálnom blahoprajnom príhovore k matkám pochváliť
aj predvedené výkony na pódiu...

Veľká vďaka tvorcom programu a všetkým účinkujúcim!
J. Mikláš

V tomto roku devätnásty a o rok jubilejný...Ani sa to nezdá, ako rýchlo ubehol čas
od obnovenia jarmočných tradícií v našom meste. Bolo to v roku 1992 pri príležitosti
600. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej. V piatok a sobotu− 18. a 19. júna
2010 − po devätnástykrát naše mesto ožije jarmočným ruchom, prípravy sú v plnom
prúde. Veríme, že prispejete aj vy, vážení spoluobčania. Dbajte, prosím, na pokyny
MsP a usporiadateľov už pri príprave jarmoku, pomôžete dôslednej príprave i hladkej
realizácii. Prispejete k tomu, aby sme sa tu dobre cítili my domáci i hostia, ktorí do
nášho mesta počas jarmoku zavítajú. Každoročne si toto podujatie vyžaduje určité
zmeny v parkovaní a organizácii dopravy, ale sú i zmeny v prevádzkach niektorých
zariadení, preložení zastávky SAD a pod. Žiadame vás o uvoľnenie určených parko−
vacích plôch, zastávka SAD pri OD bude preložená od štvrtka 17.6. od 17.00 do
soboty, 19.6.2010 do 22.00 pri Dom kultúry Javorina na Ul. gen. Štefánika.

Na námestí si oddýchnete pri kultúrnom programe, v priestore tržnice ochutnáte
rôzne špeciality, pripravené budú atrakcie pre deti

KULTÚRNY PROGRAM NA STAROTURIANSKY JARMOK:
Piatok 18. júna 2010
15.00 ČANČATÁ a tanečné súbory ZUŠ Stará Turá
16.00 IMPRES z Nového Mesta nad Váhom
16.30 hudobná skupina NICE a AREA zo ZUŠ Stará Turá
17.30 dychová hudby BUČKOVANKA
19.00 tanečná county skupina MARYLAND

Country kapela MUSTANG BAND
Sobota 19. júna 2010
11.00 BOROVIENKA z Lančára
13.00 dychová hudba LIESKOVANÉ
15.00 ľudová hudba POĽUN zo Starej Turej
17.00 Word music SPK z Nového Mesta nad Váhom
Veríme, že aj pričinením každého z vás prežijeme v pohode a bez mimoriadnych

udalostí dva jarmočné dni.
Za organizačný výbor Ján Mikláš, riaditeľ jarmoku

O rok jubilejný!

Kalendárium - jún 2010

HAIKU
Krehučký púčik
do iného dokvitne,
v iné odkvitá.

NAŠE TRVALKY
Filip Červenka (17.4.1844 − 12.6.1900 Stará Turá), sta−

roturiansky pedagóg a organista. Na Starú Turú nastúpil r.
1867. Založil a viedol miestny rímskokatolícky spevokol, za−
ložil detský divadelný krúžok, ktorý vyvíjal činnosť takmer
sto rokov, organizoval detské divadelné predstavenia so
spevmi a chórmi. Hudobné vzdelanie u neho získala i Mária
Royová, skladateľka. Uplynulo 110 rokov od jeho úmrtia.

Martin Červeňanský (1859 Stará Turá − 26.6.1945 Stará
Turá), vlastenec, divadelný ochotník, syn Ondreja a Evy,
rod. Šoponovej, manželka Františka, rod. Deáková, dcéra
Františka. R.1902 založil Úverový spolok. Koncom r.1918
stal sa členom Národnej rady v obci a podrichtár. Založil 71.
zbor Slovenskej ligy. Postaral sa o licenciu na otvorenie kina
r.1932. Je tomu 65 rokov čo zomrel.

Ján Pavel Drobný (24.6.1880 Turá Lúka − 27.11.1930
Bratislava), evanjelický kňaz, vlastenec, spisovateľ. Študo−
val na Gymnáziu v Skalici, teológiu v Bratislave, vysvätený
r.1902. Od r. 1913 do 1925 farár na St. Turej. Zaslúžil sa o
výstavbu meštianskej školy, vymohol „Rezbársku školu“,
po vzniku ČSR zorganizoval miestnu Slovenskú národnú
radu, oživoval miestne kultúrne spolky. Od jeho narodenia
uplynulo 130 rokov.

Ján Mačica (21.6.1920 Petrovec, Juhoslávia − 9.9.1944
Handlová, telesné pozostatky na St. Turej), vlastenec. Po
maturite na Priemyselnej škole v Bratislave základná vojen−
ská služba a škola dôstojníkov v zálohe v Bratislave. Bol
účastník SNP. 8.9.1944 bol zákerne prepadnutý Nemcami v
slovenských uniformách. Ako ťažko raneného ošetrovala ho
Eleonóra Hlubocká. V handlovskej nemocnici skonal. Tento
mesiac by sa dožil 90 rokov.

Spracoval Gustáv Rumánek

Veľká dychovka DK Javorina koncertuje
na Jazde kráľov v Kunoviciach
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Príroda sa opäť „pripomenula“
Neustále prehánky v mesiaci máj potešia samozrejme

nielen záhradkárov, poľnohospodárov, ale v neposlednom
rade i lesníkov. To čo nás však postihlo predposledný májo−
vý víkend určite neočakával nikto z nás.

Dlhotrvajúci dážď a po ňom nasledujúci silný vietor, v
mnohom pripomenul situáciu v r. 1999, kedy takmer v rov−
nakom čase vplyvom dažďa a vetra skončilo na zemi viac
ako 50 000 metrov kubických drevnej hmoty.

Rovnaký scenár sa našťastie nezopakoval, ale len čo sa
týka množstva vyvrátených stromov.

Odhadnúť množstvo drevnej hmoty, ktorá sa nachádza
na zemi, bolo zatiaľ vzhľadom na vietor a podmáčaný terén
komplikované, ale s určitosťou vieme, že opäť boli viac po−
škodené listnaté dreviny.

Lesotur už v týchto dňoch pracuje na čo najrýchlejšom
odstránení kalamitného dreva a jeho umiestnenie v drevospra−
cujúcich závodoch, pričom sa dá očakávať, vzhľadom na
kalamitu po celom území Slovenska, pretlak drevnej hmoty a
neschopnosť spracovateľov dreva prijať veľké množstvo ka−
lamitnej drevnej hmoty.

Zároveň chceme vyzvať občanov mesta Stará Turá a
okolia, aby pri pohybe v lese a jeho blízkosti boli obzvlášť
opatrní, jednak vzhľadom na značne podmáčaný terén a
nahnuté stromy, ktoré i vplyvom malého vetra môžu kedy−
koľvek padnúť, aby boli opatrní na padajúce haluze a hlavne
aby sa nepohybovali v blízkosti častí, kde bude prebiehať
ťažba kalamitného dreva.

Ing. Monika Hluchá, Lesotur s.r.o.

Mesiac máj 2010 je konečným ter−
mínom (predĺženým z pôvodného 12/
2009)) ukončenia realizácie projektu
rozšírenia a modernizácie technoló−
gie pre zhodnocovanie kompostova−
teľného odpadu a realizácia nároč−
ného diela začína naplno. Nielen
naplnenie litery zákona, ale predo−
všetkým potreba a pohľad do budúc−
nosti viedlo naše mesto k využitiu
nemalých nenávratných prostriedkov
EÚ (EÚ: 830 820 eur, mesto: 54 730
eur) na rozsiahly projekt. V jeho dru−
hej etape sa dokončila kompostáreň,
ktorej súčasťou je: zaizolovaná, vyspá−
dovaná, vodohospodársky zabezpe−
čená plocha , fermentačná linka (ae−
robný fermentor, dopravník chladiaci

sklad, veľkokapacitný drvič kuchyn−
ského odpadu), k tomu sme v rámci
projektu mohli dokúpiť techniku: čel−
ný nakladač, drviaci voz SEKO, osie−
vač SEKO a ramenový nakladač.

Kapacita kompostárne je pri fer−
mentačnej linke 2000 t bioodpadu
ročne, máme vydané rozhodnutie z
OÚŽP na 800 t / rok, čo je vzhľadom
na možnosti vstupov dostačujúce.

(Za minulý rok bolo spracovaných
cca 550 t bioodpadu, teda kompos−
tovateľného odpadu z úprav verej−
nej zelene − konáre stromov, tráva− a
domácností − odpad pri spracovaní
zeleniny, skosená tráva a odpad z
úpravy stromov pri rodinných do−
moch). Do zberu je zapojených cca
2 600 domácností a odpad sa zberá
do 120 l hnedých nádob − rodinné
domy, 660 l nádoby − sídliská.

 Veľa sa urobilo v osvete a získa−
vaní občanov pre tento projekt, po−
stupne badať ich stále väčší a seri−
óznejší záujem, hoci je to − ako sa
hovorí − beh na dlhšiu trať.

Aktivity nášho mesta si mnohí všim−
li, mnohí chodia „na skusy“. Seminár
k tejto problematike a konkrétne k or−
ganizácii zberu a technológii spra−

covania, ktorý sa konal v rámci pro−
jektu v Starej Turej 6. mája 2010
navštívili aj starostovia okolitých obcí
a dokonca aj zástupcovia z mesta
Prievidza. Účastníci si po odbornej
prednáške a diskusii pozreli techno−
lógiu spracovania bioodpadu priamo
v kompostárni.

Naše aktivity si všimli aj Priatelia
Zeme − SPZ a v súťaži 3 Z − o najväč−
ší prínos v znižovaní odpadov bolo
5. mája 2010 v Banskej Bystrici
mesto ocenené 3. miestom a čest−
ným uznaním v rámci Slovenska.
Citácia z hodnotenia SPZ:

Počas sledovaného obdobia nás
zaujalo:

− komplexnosť systému odpado−

vého hospodárstva pre všetkých pô−
vodcov odpadu (IBV, KBV, podnika−
telia a školy)

− komfort systému separovaného
zberu odpadov pre pôvodcov odpa−
du

− zavedenie zberu biologicky roz−
ložiteľných odpadov u všetkých pô−
vodcov odpadu a ich kompostova−
nie

− informačná kampaň
Dobrá vec sa podarila, sme na

konci realizácie projektu, ale na za−
čiatku jeho komplexného uplatňova−
nia v praxi a čas určite potvrdí, že
sme sa rozhodli správne. Vďaka pre−
dovšetkým Technickým službám Sta−
rá Turá, príspevkovej organizácii
mesta, za realizáciu projektu a jeho
postupné uplatňovanie.

Vďaka patrí aj Lesoturu, s.r.o.,
materskej a základnej škole a CVČ
Stará Turá a všetkým ostatným, ktorí
boli a ešte budú nápomocní. Verí−
me, že aj v zavedení do praxe obča−
nia Starej Turej pochopia význam a
účel tohto diela a prispejú k realizá−
cii diela potrebnou disciplinovanos−
ťou pri separovaní odpadu.

Ján Mikláš, MsÚ Stará Turá

Zber bioodpadu v našom meste začína naplno!

Cena združenia PRIATELIA ZEME− SPZ

Zahataná cesta do Súša (foto TS ST)

Vietor klátil stromy ako zápalky (foto Lesotur)

Voda v Bielčikovej Doline (toto TS ST)
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Počas roka sa mnohí občania
Starej Turej púšťajú do rôzneho pre−
rábania, upratovania a zvelaďova−
nia svojich domov a okolia. Prob−
lémom pri takomto prerábaní a
upratovaní sa môže stať aj odpad.

Kam s ním v meste ?
Technické služby majú zriadený

zberný dvor na Holubyho ulici ( are−
ál bývalej tehelne).

Odpad môže občan doviesť na
spomínaný zberný dvor počas pra−
covných dní od 7:00 do 13:30, a v
stredu od 7:00 do 17:00, kde od
neho odpad prijmeme a zodpoved−
ný pracovník zaeviduje a určí , kde
odpad uložiť.

Zberný dvor je k dispozícii oby−
vateľom mesta (nie pre organizá−
cie a podnikateľov), bývajúcich v ro−
dinných domoch , bytových do−
moch.

Obyvateľ mesta môže do zber−
ného dvora v prevádzkovej dobe
(nie pred zatvorenú bránu) uložiť
bezplatne sklo, plasty, papier, ná−
pojové kartónové obaly (tetrapak),
kovy, vyradené elektrické a elektro−
nické zariadenia obsahujúce ne−
bezpečné časti, ak sú v komplet−
nom stave (nesmú chýbať časti, kto−
ré sú súčasťou dodávky, napr. práč−
ka bez elektromotora a iné.), baté−
rie a akumulátory, žiarovky, žiariv−
ky, pneumatiky, oleje, bioodpad.

Každý občan Starej Turej má ná−
rok v rámci poplatku za komunálny
odpad 1 x ročne odovzdať zdarma
200 kg na osobu veľkorozmerného
odpadu (nábytok, koberce, a iné.)
alebo odpad z drobných staveb−
ných úprav, udržiavacích a rekon−
štrukčných prác vykonávaných ob−

čanom s trvalým pobytom v Starej
Turej (nie podnikateľským subjek−
tom).

Ak občan mesta nemá možnosť
vykonať odvoz odpadu vlastným do−
pravným prostriedkom, môže vyu−
žiť služby našej spoločnosti.

Takýto odpad vyloží občan pri
kontajnerové státie alebo pred svoj
dom počas víkendu, najneskôr pon−
delok do 6:00 hod. Odvoz odpadu
si musia občania objednať na tele−
fónnom čísle 776 32 15. Táto služ−
ba je spoplatnená podľa príslušné−
ho cenníka , ktorý je uverejnený na
www.tsst.sk. Odpad, ktorý nenahlá−
site alebo vyložíte v iný deň, tech−
nické služby neodvezú a jeho pô−
vodcu bude pokutovať mestská po−
lícia. Našim cieľom je predchádzať
vytváraniu neporiadku a k správne−
mu nakladaniu so stavebným a
veľkorozmerným odpadom, čo ve−
die k ochrane životného prostredia.
Preto ešte raz prosíme všetkých
občanov, aby dodržiavali dni od−
vozu nahlásenia odpadu a zbytoč−
ne nevytvárali neporiadok okolo
kontajnerových státí. Za pochope−
nie ďakujeme.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
ZBERNÉHO DVORA:

Pondelok 07.00 hod. − 13.30 h
Utorok 07.00 hod. − 13.30 h
Streda 07.00 hod. − 17.00 h
Štvrtok 07.00 hod. − 13.30 h
Piatok 07.00 hod. − 13.30 h
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené
S prípadnými nejasnosťami a

otázkami sa obráťte na Technické
služby Stará Turá, tel. č. 776 32 15

Technické služby Stará Turá

KAM S ODPADOM? − NA ZBERNÝ DVOR!!!
Ešte o cyklistoch...

(dokončenie z minulého čísla)

V zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zme−
ne a doplnení niektorých zákonov v § 55 sa uvádza:

Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre

cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde
cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa
pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani ne−
obmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vo−
zovky.

(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí
pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja
cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú
ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie
jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť
počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera
a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo
ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde
musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľ−
nosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky ale−
bo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda via−
cerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným se−
dadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako
10 rokov.

(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s vý−
nimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty
a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby
staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby
na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiava−
nie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista
idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane
vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú
opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva zna−
menie o zmene smeru jazdy doprava.

(6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov
označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie
ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má
oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyk−
listi povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri
obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchá−
dzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z
nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohy−
bujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na
obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani
neohrozí cyklistov.

(8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista
musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.
Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľa−
dom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozi−
diel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti
jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

(9) Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo
obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou pril−
bou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne chce ďalej
upozorniť cyklistov na to, že výbava bicykla, predovšetkým
svetlá a odrazové sklá podstatnou mierou zvyšujú bez−
pečnosť cyklistov za zníženej viditeľnosti a preto budú
policajti v nasledujúcom období pri vykonávaní dohľadu
nad bezpečnosťou cestnej premávky venovať zvýšenú
pozornosť kontrole výbavy bicyklov s cieľom eliminácie
vzniku kolíznych situácií a závažných následkov na zdra−
ví cyklistov.

mjr. Mgr. Pavol Kudlička
zástupca hovorkyne KRPZ v Trenčíne

(áš)foto TS ST
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Od 12. marca do 15. apríla sa zú−
častnili tretiaci našej školy základného
plaveckého výcviku. V tomto školskom
roku sme však po prvýkrát necesto−
vali do plavárne v Myjave, ale sme na−
vštevovali plaváreň v Starej Turej.

Do tohto výcviku sa zapojilo 74 žia−
kov. Deti boli rozdelené do družstiev a
cvičili pod odborným vedením inštrukto−
rov, Mgr. Dunajčíkovej, Mgr. Michalca a
Mgr. Denka. Získanie základov pláva−
nia a zdokonaľovanie plaveckých štý−
lov bolo rozdelené do 20 vyučovacích
hodín. Tie boli spestrené zaujímavými

hrami, z ktorých mali deti veľkú radosť.
Na záver medzi sebou súťažili v pla−

veckých pretekoch. Tu dokázali, že sa
mnohí zdokonalili nielen v technike plá−
vania, ale aj v rýchlosti plávania a za−
čiatočníci všetkých presvedčili, že sa
s vodou spriatelili a naučili sa základy
plávania. Všetci boli odmenení diplomami
a peknými darčekmi.

Poďakovanie patrí nielen inštrukto−
rom, ale aj pani učiteľkám 3. ročníka,
ktoré svojou prácou prispeli k bezpeč−
nému a kvalitnému priebehu plavecké−
ho výcviku.       S.H. Základná škola

V lese s Lesoturom
„Sme časťou tohto sveta. Nevieme žiť bez košatých stro−

mov a radostí, ktorú v nás prebúdza jar zelenými pupencami
a štebotom lastovičiek. Sme časťou tohto zázraku.“

Takúto krásnu jarnú atmosféru pretkanú teplými slneč−
nými lúčmi sme si v mesiaci apríl užili vďaka obetavým
ľuďom z Lesoturu. Autobus nás vyviezol do Topoleckej a
spolu s pracovníkmi Lesoturu sme sa vydali na náučný
výlet. Spoznávali sme stromy, kríky, oboznamovali sme

sa so živočíchmi, ktoré v tejto oblasti žijú, pozorovali sme
mravce pri práci. Na vrchole stúpania na nás čakali pra−
covníci, ktorí vysádzali ihličnaté stromčeky. Zrazu nás
prekvapilo stádo srniek, ktoré sme vyplašili. Po náročnom
výstupe sme si oddýchli a opäť pokračovali v ceste. Videli
sme prameň vyvierajúci v lese, krásnu kobylku Zuzku,
ktorá je pomocníčkou pri sťahovaní dreva a už naše kro−
ky smerovali na slnkom zaliatu lúku, kde na nás čakalo
občerstvenie. Plný zážitkov a radosti z krásne prežitého
dopoludnia sme sa vrátili domov. Za toto všetko patrí pra−
covníkom Lesoturu veľká vďaka.

Žiaci 1.A,B,C, Mgr. Dana Pribišová

Výsledková listinas streleckej súťaže
žiakov CVČ a ZŠ Stará Turá 24.4.2010

Strelnica ŠSK v Starej Turej, malokalibrová puška
ZKM−451, samopal vz.−58
1. Klčová Kristína 142
2. Orgoník Simon 140
3. Durec Pavol 135
4. Bunová Evička 133
5. Košťál Nikolas 121
6. Stančík Patrik 116
7. Sewald Lukáš 115
8. Hrubý Matúš 102
8. Stančíková Adriana 102
9. Medňanský Matúš
10. Vaňo Martin 98
11. Andel Lukáš 41
Preteky sa konali pod záštitou Nadácia Život v Starej Turej

za krásneho slnečného počasia spojeného s opekačkou.
Na organizácii spolupracovali: Milata Peter ,Michal Denk,

Milatová Ľubica, Kostelný Ján
Hlavný rozhodca: Milata Peter A−209

PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 3. ROČNÍKA ZŠ.

Anglický jazyk opäť znel v dňoch 26.
– 29.04.2010 v Aule Univerzity Konštan−
tína Filozofa v Nitre na 11. ročníku Dra−
matického festivalu žiakov ZŠ a SŠ.

Téma tohtoročného festivalu bola „Li−
terárne postavy na divadelných do−
skách“. Našu školu reprezentovalo 15
žiakov, ktorí sa predstavili divadelnou hrou
pod názvom „Holka Polka“. Príbeh sa
odohrával v rozprávkovom svete, v kto−
rom sa stretli čarodejnici, víly, Popoluška
a jej dve zlé sestry, Pinokio, Vlk a Čer−
vená čiapočka, krásny princ ako aj Vaj−
ce v úlohe súkromného detektíva. Po−
čas 25 minútového vystúpenia bojovalo
dobro so zlom, lámali sa predsudky o
kladných a záporných postavách, ktoré
sme všetci získali čítaním detských roz−
právok. Príbeh vyvrcholil víťazstvom
dobra ukrytého v zlej čarodejnici a paž−
ravom vlkovi nad zlom krásnej víly a jej
partnera.

Festival mal svoju porotu, ktorá spo−

medzi všetkých vystúpení vyhlásila tie
najlepšie podľa niektorých kritérií. Naši
žiaci si vybojovali ocenenie „Najlepší sce−
nár“. Porota osobitne ocenila množstvo
textu, ktorý sa žiaci naučili, veľmi dobrú
úroveň angličtiny, autentickosť dialógov,
ako aj vtipné vsuvky s odkazom na iné
rozprávky.

Festival v anglickom jazyku bol vý−
bornou príležitosťou pre žiakov precvičiť
si anglický jazyk v priateľskom prostre−
dí, prežiť atmosféru plnú napätia pred
vystúpením a zároveň sa zabaviť ne
predstaveniach iných skupín. Ďakujem
Nadácii Život so sídlom v Starej Turej za
poskytnutie finančného príspevku, ktorý
bol využitý na dopravu do Nitry a vede−
niu školy za možnosť zúčastniť sa pre−
hliadky. Taktiež ďakujem všetkým zú−
častneným žiakom za usilovnú prípravu,
zodpovedný prístup a vzornú reprezen−
táciu našej školy a mesta.
PhDr. Ľubica Bajjaniová, učiteľka AJ

Dramatický festival v anglickom jazyku

„Bolo to super“ tak to boli slová detí,
ktoré odchádzali v jedno jarné dopolud−
nie z CVČ–ka. Presne 22.4. 2010 sme
dostali pozvanie do CVČ v našom mes−
te. A hneď po príchode sme mali veľa
práce. Ako vstupenky nám poslúžili vy−
zdobené plastové fľaše, z ktorých o chvíľu
vznikol na plote krásny dlhý had. Netr−
pezlivo sme čakali, čo bude ďalej. No
pohľad na ihrisko bol trošku smutný.
Samé plastové fľaše, škatule z mlieka a
džúsov, staré papiere – no hotové sme−
tisko! To sme ešte nevedeli, že za ok−
nom na nás čaká smutné slniečko, kto−
ré potrebovalo pomoc. Rozdelili sme sa
podľa tried a išlo sa na vec. Čakali na

nás rôzne súťaže a úlohy o ochrane našej
prírody a Zeme. Za každú správnu od−
poveď dostali naše pani učiteľky „ krabi−
cu“. Z nich nakoniec vznikla elegantná
„krabicová“ sukňa ako z najnovšej mód−
nej kolekcie. Po všetkých súťažiach zo−
stalo ihrisko krásne upratané, za čo nám
poďakovalo aj slniečko a odmenilo nás
sladkosťou.

Že to bolo „fakt super“ svedčí aj to,
že mnohí sme sa vybrali na hada pozrieť
aj popoludní s rodičmi. Za všetkých pr−
vákov ešte raz „jedno veľké ĎAKUJE−
ME“!!!

Prváci ZŠ
Mgr. Andrea Majtánová

Jedno veľké ĎAKUJEME!

Milí kamaráti, kamarátky, milí rodičia. Ako každoročne, aj tento rok chystá−
me letný tábor pre deti zo základnej školy:

NEKONEČNÝ PRÍBEH
Termín 18. – 25. júl 2010

Miesto tábora: Lúka pri potoku Jordánec neďaleko rieky Dunajec, ktorá
preteká Pieninským národným parkom. Je to medzi obcami Majere
a Červený Kláštor.
Cena tábora: Registrovaní v klube Pathfinder: 60 eur, neregistrovaní: 67 eur
Doprava: cca 15 eur (upresníme neskôr)
Informovať alebo prihlásiť sa môžete u Stana Slamku:
stanoslamka@gmail.com
Mobil: 0905 763 903 alebo pevná: 032 776 42 25
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice apríla do polovice mája 2010?
• CVČ pripravilo ku Dňu Zeme (22.4.) niekoľko zaujímavých akcií. Prvou z

nich bol zber tetrapakových obalov z mlieka a džúsov (21.4.). Je síce pravda,
že sa veľa ľudí do zberu nezapojilo, no tých pár, ktorí prispeli (a ktorým veľmi
pekne ďakujeme), nám svojou aktivitou pomohli zabezpečiť materiál (obaly) na
činnosti s deťmi zamerané na ekológiu. Tieto sme využili hneď na druhý deň
(22.4.), keď do CVČ zavítalo takmer 150 detí – predškolákov a prvákov, pre
ktorých sme pripravili Netradičnú tetrapakovú olympiádu. So škatuľami sa hral
futbal, hokej, behalo sa, skákalo sa, hádzalo sa. Nezaháľali ani pani učiteľky.
Pomáhali deťom riešiť špeciálne znalostné úlohy a zahrali sa i na modelky, kto−
rým deti z tetrapakových obalov „šili“ sukňu. Okrem olympiády sa prváci pokúsili
vytvoriť i najdlhšieho hada Petáka z petfliaš, ktoré predtým krásne vyzdobili a
vymaľovali. Dĺžku hada – 19 metrov a 20 centimetrov zapíšeme do kroniky CVČ
ako rekord a ten bude platiť až dovtedy, kým ho niekto prekoná. Z CVČ si deti
odnášali nielen pekné zážitky, za hrsť nazberaných vedomostí ale i pekné ceny,
ktoré nám pomohol zabezpečiť hotel LIPA (moc ďakujeme!). Do povedomia ve−
rejnosti sme dali i zber alobalu pod názvom Vytvorme najväčšiu guľu z alobalu.
Je síce pravda, že to nebola jedna guľa ale tri menšie a nie až také obrovské,
ako sme čakali, ale vôbec si z toho ťažkú hlavu nerobíme, pretože si ich pone−
cháme v CVČ a budeme pokračovať v ich nabaľovaní počas celého roka.

• V sobotu 24.4. sme v spolupráci so streleckým krúžkom p. Milatu zorgani−
zovali na strelnici v Starej Turej strelecké preteky. Deti si vyskúšali streľbu z
malorážky a zo samopalu. Po urputnom boji zvíťazila Kristínka Klčová.

• Environmentálne oddelenie CVČ Stará Turá usporiadalo pre deti v piatok
7.5. exkurziu do psieho útulku Nádej do Nového Mesta nad Váhom. Zúčastnilo
sa ho takmer 20 chlapcov a dievčat. V útulku ich srdečne privítala p. Búziková –
správkyňa útulku, ktorá deti oboznámila s prevádzkou a životom psíkov v útulku
a ochotne odpovedala deťom na ich všetečné otázky.

• V piatok 7.5. sa v CVČ uskutočnilo i ďalšie zasadanie Detského mestského
parlamentu a 12.5. prijala parlament na pôde mestského úradu primátorka mesta
Ing. Anna Halinárová.

• Ku Dňu Európy (9.5.) CVČ v spolupráci so ZŠ zorganizovali pre deti od 10
rokov zábavno−vedomostnú súťaž. Do súťaže sa zapojilo takmer 40 účastníkov,
ktorí sa snažili nájsť odpovede na 30 otázok o Európskej únii. Na prvom a
druhom mieste s rovnakým počtom bodov skončilo družstvo z 5.B a geografický
krúžok, ktorí vyhrali sladké pohostenie v reštaurácii Salamander. Za fantastické
palacinky a zmrzlinové poháre moc ďakujeme.  Na 3. mieste sa umiestnila 5
členná skupinka detí a rodičov z 5.C. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a
všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. V prípade záujmu ponúkame zoznam
otázok a úloh i širokej verejnosti. Môžete sa otestovať zo znalostí o Európe.)

• V sobotu 15.5. využilo CVČ atraktívnu ponuku železničnej spoločnosti Slo−
vensko a 24 detí a mládeže do 20 rokov sa vypravilo do popradského AQUACI−
TY, kde prežili fantastický deň v termálnych bazénoch, vírivkách, tobogánoch a
iných vodných atrakciách parku.

Čo pripravujeme v mesiaci jún 2010?
• Vo štvrtok 3.6. pripravujeme pre deti MŠ tradičný karneval.
• Posledné zasadanie detského parlamentu v tomto roku sa uskutoční v pia−

tok 4.6.2010.
• Oddelenie environmentálnych aktivít organizuje pre deti ZŠ súťaž Moje naj−

milšie zvieratko. Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže môžu prísť so svojimi
miláčikmi do CVČ v piatok 4.6. o 14.30 hod. Zo súťaže sú z dôvodu bezpečnosti
detí a zvierat vylúčené psy, mačky, jedovaté hady a pavúky.

• Oddelenie pohybových aktivít pozýva v piatok 18.6. nádejných futbalistov
ale i laikov (deti ZŠ) na súťažné podujatie Kopanie jedenástok. Akcia sa uskutoč−
ní na vedľajšom ihrisku na štadióne, kde je i zraz − o 15.00 hod. Kopačky nie sú
podmienkou.

• V piatok 25.6. oficiálne zakončíme krúžkovú činnosť opekačkou, ktorá sa
uskutoční na Dubníku. Opekačky sa môžu zúčastniť všetci členovia záujmových
krúžkov. Zraz v CVČ je o 15.00 hod. Treba si zobrať „pitie“, športové oblečenie
a obuv. Špekáčky a iný „proviant“ pre deti budú zabezpečené.

OZNAM:
Krúžková činnosť sa v CVČ v tomto školskom roku končí 17.6., po tomto

dátume pripravujeme letnú činnosť. O letnej činnosti budeme verejnosť informo−
vať v Staroturianskom spravodajcovi č. 7., a už od mesiaca jún na webových
stránkach CVČ i mesta, v káblovej televízii a na plagátoch.

Za všetkých pracovníkov CVČ ďakujem malým i veľkým návštevníkom CVČ
za priazeň v školskom roku 2009/2010 a želám všetkým krásne prázdniny.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Absurdnosti okolo nás
Žiadne iné slovo ako absurdnosť ma nenapadlo, keď sme

nedávno kúpili do CVČ špeciálnu (a mimo iné − nie lacnú)
žiarivku pre jedno z exotických zvierat a pri platení nám bolo
oznámené, že záruka na žiarivku síce je, ale nevzťahuje sa
na svietivosť. Doma som nad touto skutočnosťou veľmi tuho
rozmýšľala, no priznám sa, že iná vec ako svietivosť, pre
ktorú by som išla žiarovku reklamovať, ma nenapadla. Troš−
ku mi to pripomenulo moju minuloročnú kúpu plaviek, kedy
som sa v pokynoch pre užívateľa dočítala (okrem iných ne−
uveriteľných skutočností), že plavky nemôžem používať v
slanej ani v chlórovanej vode a že pokiaľ ich budem mať na
sebe, nemám striedať vlhké prostredie s priamym slnečným
žiarením. Nuž čo, dnešná doba je plná absurdít. Treba sa
prispôsobiť.

Alebo nie?!                                   Věra Tepličková

Správy z Detského parlamentu
V piatok 7.5. sa v CVČ uskutočnilo už piate zasa−

danie Detského parlamentu mesta Stará Turá. Vý−
bor pre školské záležitosti informoval parlament o
riešení problému s hygienou v školskej jedálni. Situ−
áciu pomohla riešiť riaditeľka školy a vedúca škol−
skej jedálne, ktoré naše podnety prijali a boli ochot−
né naše problémy riešiť. Od vedúcej školskej jedál−
ne sme dostali i písomnú reakciu s prosbou o vzá−
jomnú spoluprácu. Všetci členovia parlamentu sa
zhodli na tom, že požiadavky detí boli z veľkej časti
splnené.

Výbor pre životné prostredie informoval ostatných
členov parlamentu o príprave špeciálnych hliadok
parlamentu zameraných na informovanie Starotura−
nov− psíčkarov o ich povinnostiach, ktoré sa v Starej
Turej veľmi zanedbávajú. Naplánovali si i termín pr−
vej obchôdzky a materiálne zabezpečenie tejto hliad−
ky. Výbor pre voľný čas navrhol zorganizovať konco−
ročnú diskotéku.

Po diskusii predseda poďakoval prítomným za
účasť a zasadanie ukončil.

12.5. sme sa boli predstaviť primátorke mesta. Ing.
Anna Halinárová nás prijala spolu s vedúcou škol−
ského úradu s Mgr. Soňou Krištofíkovou na pôde
mestského úradu. Oboznámili sme ich s činnosťou
nášho parlamentu, rozprávali sme o našich nápa−
doch, ktoré sa pani primátorke veľmi páčili. Veľa sme
diskutovali i o našom meste. Predostreli sme jej i
naše návrhy, čo nám v našom meste chýba. Roz−
právali sme sa i o mestskom rozpočte a pani primá−
torka navrhla, že by sme mohli mať i svoju vlastnú
„kasu“ a učili by sme sa rozhodovať o príjmoch a
výdavkoch. Čas na úrade veľmi rýchlo uplynul a táto
príjemná návšteva sa chýlila ku koncu. Rozlúčili sme
sa a rozišli so želaním všetkého dobrého.

V. Tepličková a P. Tomisová, hovorkyňa DP

Školská družina má 60−tku
Dňa 20.5.2010 sa konala beseda pri príležitosti 60

výročia ŠKD na ZŠ Hurbanovej u. v Starej Turej s bý−
valými zamestnancami ŠKD. Zúčastnili sa jej p. So−
ukupová, Kovačovicová, Kaššová a p. riaditeľka ZŠ Mgr.
Chmurová. Deti si v besede pripravili zaujímavé otáz−
ky z činnosti ŠKD, na ktoré im pani vychovávateľky
odpovedali. Oživili si spomienky na svoje bývalé časy
s prácou s deťmi.                                             Ľ. M.
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na jún 2010

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

Naši jubilanti v mesiaci jún 2010

Matričné okienko

Streda 2. júna 19.00 h
DOKTOR OD JAZERA HROCHOV

Ďalšia typicky česká komédia legendárneho Zeňka Trošku podľa rov−
nomenného románu Miroslava Švandrlíka.Hrajú: Jaroslav Šmíd, Eva
Holubová, Betka Stanková, Jiří Langmajer, Bohulim Klepl, Miroslav Vla−
dyka, Jana Šulcová.
Vstupné: 2 eura 102 min. MP od 12 rokov

Streda 9. júna 19.00 h
PESTÚNKA V AKCII

USA akčná komédia, v ktorej agent CIA zistí, že byť špiónom je vlastne
zábavkou v porovnaní so zložitou úlohou − postrážiť tri deti. Hrajú: Jackie
Chan, Lucas Till, Biely Ray. Český dabing.
Vstupné: 2 eura 92min. MP od 12 rokov

Nedeľa 13. júna 16.00 h
ARTUR A MALTAZARDOVÁ POMSTA

Francúzsky rodiný animovaný film.Český dabing.
Vstupné: 2 eura � 93 min. Mládeži prístupný

Streda 16.júna 19.00 h
SAMEC

USA komédia. Je to svieži, vtipný a osobitný pohľad na životnú cestu.
Hrajú: Asthon Kutcher, Anna Heche, Margarita Levieva… Český dabing.
Vstupné: 1,50 eura 97min. MP od 15 rokov

Streda 23. júna 18.00 h
DAŽĎOVÁ VÍLA

Česká klasická romantická rozprávka o dobre a zle. Dažďová víla
chodí po krajine prezlečená za chudobnú ženu. Zistí, že ľudia začali
myslieť hlavne na peniaze a vytráca sa medzi nimi dobro a láska.
Hrajú: Eva Kerekesová, Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vla−
sáková, Petr Nárožný, Martin Dejdar…
Vstupné: 2eura� 100 min. Mládeži prístupný

Streda 30. júna 19.00 h
OKO VE ZDI

ČR/SR thriller. Príbeh bez hraníc natočený na motívy poviedky Oko
spisovateľky Ivy Hercíkovej. Hrajú: Karel Roden, Soňa Valentová, Cson−
gor Kassai a i.
Vstupné: 2 eura � 80 min. MP od 12 rokov

− autobusový zájazd do Bojníc 11. júla 2010. Poplatok: 8 eur
− autobusový zájazd do ZOO v Lešnej 18. júla 2010. Poplatok: 7,50 eura
− Dom kultúry Javorina organizuje 26. júna 2010 autobusový zájazd do

Vamperku na výstavu paličkovanej čipky. Poplatok 15 eur

DK Javorina Vás pozýva do kaviarne na I. poschodí na výstavu

Svet očami súrodencov
výstava maľby Blanky Markušovej a fotografie Miroslava Suska.
Výstava bude otvorená v dňoch 17. – 23. júna 2010 od 8.00 do

17.00 hodiny. V sobotu 19. júna od 9.00 do 13.00 hodiny.

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Eliška Augustínová, Oliver Svorad, Matej Jankovič, Lukáš Valenta,
Anežka Dunajčíková, Šimon Ondrejka, Matej Stuchlý, Radúz Gajdošík,
Dušan Dávid Havrila

UZATVORILI MANŽELSTVO
MUDr. Jozef Galbavý z Beluše a Ing. Zuzana Vychlopeňová zo St. Turej
Aleš Tomis zo Starej Turej a Monika Lukáčová zo Starej Turej
Ján Filipčík z Bratislavy a Erika Roháčková zo Starej Turej
Peter Hložka z N. Mesta n/V. a Ing. Zuzana Hudáková zo Starej Turej

ROZLÚČILI SME SA
Štefan Matušák, Božena Janovicová, Pavel Ilušák, Jaroslav Sadloň, Juraj
Zábojník, Emília Krajčovicová, Pavel Búzik, Anton Čulák, Gustáv Janovic

70.r. − Pavel DUREC, Viktor HOJSTRIČ, Jozef BLAHO, Anna ZBYVA−
TEĽOVÁ, Anton KOLLÁR, Alžbeta MIŠKOVICOVÁ, Ján LUKÁČ
75.r. − Miloslav GREGOR, Emília RUBANINSKÁ, Helena VALENČÍKOVÁ
80.r. − Emília HARUŠŤÁKOVÁ, Irena ZÁMEKOVÁ, Mária DURCOVÁ
81.r. − Anton VALLO 82.r. − Anna HARUŠŤÁKOVÁ
83.r. − Anna FRNOVÁ
84.r. − Zuzana BIELČIKOVÁ, Emília MEDŇANSKÁ, Anna SAMEKOVÁ
85.r. − Ľudmila KLIMÁČKOVÁ 86.r. − Eva DARANSKÁ
88.r. − Anna KOVÁROVÁ 89.r. − Helena SADLOŇOVÁ
90.r. − Anna MOLCOVÁ 93.r. − Pavlína LAŠÁKOVÁ

DUBNÍK A JA
Na Dubníku pri Starej Turej som bola prvýkrát ako malá štvrtáčka

základnej školy. Bola skorá jeseň a otec „zabehával“ naše prvé auto. To
bola skvelá príležitosť na rodinné výlety za krásami a pamiatkami západ−
ného Slovenska. Aká škoda, že nám dnešné autá zabehajú už vo fabrike.
Z toho dňa mi navždy utkveli v pamäti dva obrazy: majestát Štefánikovej
mohyly na Bradle a pokojná krása údolia, v ktorom dielu prírody pomohla
priehrada k ešte väčšej harmónii.

Rybárov som si na Dubníku začala všímať až o niekoľko rokov ne−
skôr, keď sme sa už ako chalupári stali jeho pravidelnými návštevníkmi.
Vnímala som, ako spozorneli, keď moje tempá smerovali k ich loviskám −
a snažila sa nezavadzať. Občas sme sa pozdravili, keď som popri nich
prebehla v rámci kondičných kolečiek okolo Dubníka. Kým ma neoslovili
ako poslankyňu NR SR, netušila som, že aj v ich športe existujú zákulisné
napätia a presadzovanie rôznych záujmov. Myslím, že netreba byť exper−
tom v rybárčení, aby človek pochopil, že je nespravodlivé keď to čo sa
smie v súkromných revíroch, je zakázané v revíroch, ktoré obhospodaru−
jú dobrovoľníci. S kolegyňou Jarkou Tkáčovou sme navrhli novelu rybár−
skeho zákona, ktorá by nastolila rovnaký meter. Pokúsili sme sa o to
dvakrát, zatiaľ bez úspechu. Na moje veľké prekvapenie proti nášmu
návrhu tlačilo najmä vedenie Rybárskeho zväzu. Svet sa však mení, čo
bolo dnes, nemusí byť zajtra. Ak budem poslankyňou aj po voľbách, určite
budem záujmy rybárov na Dubníku presadzovať až do úspešného konca.
Aj preto, lebo si veľmi vážim ich vzťah k prírode, ktorý preukazujú tým, že
sa dohodli na režime „chyť a pusť“.

Tatiana Rosová, poslankyňa NR SR, foto: archív autorky

Pri príležitosti 65. výročia SNP organizuje obec Lubina,
Trenčiansky samosprávny kraj a Klub vojenskej histórie
Slovenska  na lubinských kopaniciach− osada Kopcové

ŽIVÚ UKÁŽKU BOJA
sobota − 5. júna 2010 o 13.30 h

vstup voľný − občerstvenie zabezpečené

Služby občanom
Pošta Stará Turá poskytuje kopírovacie služby počas pracovných

dní od 07.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 07.30 hod. do 09.30
hod. Bližšie informácie na pošte Stará Turá pri ktorejkoľvek priehrad−
ke. Tel. kontakt: vedúca pošty: 7763048, peňažná priehradka:7763680.
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Smútočná spomienka
Oči sa zalievajú slzami, srdce sa zviera bôľom,
už boli tomu 3 roky, čo sme Ti dali posledné zbohom.
Dňa 2.5.2010 uplynuli 3 roky ,čo sme sa rozlúčili s mojim
manželom, našim otcom, dedkom a príbuzným
Bohumírom BENOM.

Zároveň sme si 3. mája pripomenuli 24. výročie smrti môj−
ho svokra, dedka a pradedka
Gustáva BENU.
Kto ste ich poznali a mali radi, spomínajte na nich spolu
snami.

S láskou a úctou celá smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 3.6.2010 si so smútkom v srdci pripomíname 1. výro−
čie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána MALÁRIKA
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo−
mienku.

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

Smútočné poďakovanie
Odišiel si rýchlo a nečakane, ako keď vietor stromy láme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale zato v našich srdciach budeš stále žiť.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našim otcom, dedkom a pradedkom
Štefanom MATUŠÁKOM,
ktorý nás náhle opustil dna 20.4.2010 vo veku 83 rokov.
Zároveň si 23.6.2010 s úctou pripomíname 4.výročie smr−
ti našej mamy, babičky, prababičky a príbuznej
Oľgy MATUŠÁKOVEJ.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im snami tichú
spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Smútočné spomienky
Len kytičku kvetov Vám z lásky na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok Vám vrúcne priať
a s bolesťou v srdci na Vás spomínať.
Dňa 18.5.2010 uplynulo 8 rokov čo nás navždy opustila
naša mama, babička a svokra vo veku 58 rokov
Viera BUNOVÁ

Dňa 28.6.2010 si pripomenieme 1.výročie chvíle kedy nás
navždy opustil vo veku 71 nás otec ,dedko a svokor
Gustáv BUNO

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 5.6.2010 uplynie 1 rok, čo tíško odišla moja sestra,
matka a babička
Katarína BUNČIAKOVÁ rod. Stachová
Odišla tíško, nie je medzi nami, ale v našich srdciach stále
žije s nami.

Sestra Elena a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 28.6.2010 by sa bol dožil 75 rokov. Dňa 20.5.2003
uplynulo 7 rokov čo nás navždy opustil môj manžel, otec
a starý otec
Ivan BUNO.
To že sa rana zahojí je len klamné zdanie, v srdci nám
bolesť zostala a tiché spomínanie.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Smútočná spomienka
More lásky ste so sebou vzali, hory bolesti tu zanechali.
Prázdno je tam, kde znel Váš hlas,
no spomienka na Vás zostane navždy v nás.
Dňa 25.5.2010 sme si pripomenuli smutných 8 rokov a
dňa 26.6.2010 smutných 28 rokov čo nás predišli do več−
nosti naši rodičia, starí a prastarí rodičia pani
Mária TRUHLÍKOVÁ
a pán
Ambróz TRUHLÍK

S láskou spomína syn Anton
a dcéra Anna s rodinami

Smútočná spomienka
Ty už nie si medzi nami, si tam, kde patria všetci anjeli, si
tá najjasnejšia hviezda na nebi. Čierna zem Ťa pohltila do
seba, my však nikdy nezabudneme na Teba...
Dňa 17.6.2010 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil
manžel a otec
Jozef FÁBER
S láskou a úctou spomína manželka Helena, syn Jozef  a
dcéra Zuzana s rodinami  a dcéra Helena

Smútočná spomienka
Dňa 11. júna uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil man−
žel, otec a starý otec
Eduard LUKÁČIK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka a deti

Smútočná spomienka
Dňa 1.6.2010 uplynie 7 rokov čo nás navždy opustil man−
žel, svokor, otec a starý otec
Miroslav MAJTÁN.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 27. júna 2010 uplynú tri roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamička a babička
Zuzana MICHALCOVÁ z Černochovho Vrchu.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel a synovia s rodinami

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s
Ivanom DURCOM,
ktorý nás navždy opustil 15. marca 2010 vo veku 55 rokov.

Smútiaca manželka, deti, mama,
brat a sestra s rodinou

Smútočné poďakovanie
Odišiel tíško, prestalo srdce biť, hoci chcel tak veľmi žiť.
Tá rana v srdci veľmi bolí, zabudnúť nedovolí.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého brata, uja,
švagra
Pavla BÚZIKA
ktorý nás navždy opustil dňa 30.4.2010 vo veku 61 rokov.
Úprimne ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Už nepočujeme Tvoj hlas, už neprídeš medzi nás. Čas ply−
nie rýchlo ako sen a Ty, mamička, snívaš svoj večný sen
Opustila si nás, rana v srdci stále bolí,
Zabudnúť na Teba nikdy nedovolí...
Dňa 6. júna 2010 uplynú tri smutné roky, čo nás nevždy
opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Jarmila VRBOVÁ

S láskou spomína dcéra Ema s rodinou
a syn Laco s rodinou

Životu možno porozumieť iba dozadu, ale žiť sa musí dopredu.
(Kierkegoard)
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HAIKU

Nie si tým čo ti
naložili, no ako
si s tým naložil.

Napísať niečo o pánovi Jarosla−
vi Tomaníkovi je predovšetkým pí−
sať vety  o skromnom človeku, ná−
ročnom však v hudbe na seba a
na svoje okolie. On, v tomto svete
kakafónie, iste trvale si nosil vo
vlastnom fluide ticha popevky vša−
kovakých skladieb s ktorými mu
bolo dobre, ktoré si občas pripra−
voval i znotovať a ktoré nám
všetkým v správny okamih podával
či už ako hudobník či kapelník. Bol
skromný ako väčšina tých, ktorý od
Pána Boha dostali čosi navyše, čo
si to uvedomujú a akosi chcú to i
rozvíjať. Trvale zveľaďoval muzikál−
ne diania v sebe a vôkol seba ako
služobník nekonečnej štafety jej ve−
ličenstva múzy Euterpe, ochranky−
ne hudby. Šťastný je človek, ktorý
vie a vyhľadáva žiť v tom, čo ho robí
šťastným!

Náš jubilant narodil sa otcovi Jo−
sefovi, rodákovi od neďalekého mo−
ravského Slavičína a matke Márii,
rod. Kýškovej dňa 1.6.1933 v Sta−
rej Turej. Základné vzdelanie, ako
i zisk výučného listu strojného zá−
močníka získal vo svojom rodisku.
Vo svojej odbornej profesii praco−
val iba do r.1973, odvtedy sa ve−
noval profesionálne hudbe. Poďme
však po poriadku.

Životom Jaroslava Tomaníka sa
prepletá zlatá ratolesť lásky k hud−
be. Muzika razom sa mu stáva
ušľachtilou drogou − každý kto raz
jej prepadne to pozná, len ťažko
odoláva a vie o čom píšem. Ani táto
pravda právd však nijako neprekry−
je lesk jeho muzikantského pôso−
benia. Už v učňovských rokoch,
vďaka cielenej výchove prof. R.
Schindlera, učí sa hrať na viacero
hudobných nástrojoch, ako trúbku,
tenor či barytón. Začal hrať v Mlá−
dežníckej dychovej hudbe Závod−
ného klubu n. p. Presná mechani−
ka a ako dvadsaťročný zúčastňuje
sa so súborom Svetového festivalu
mládeže a študentstva v Bukurešti,
kde získali najvyššie ocenenie –
Laureát festivalu!

Následne nastupuje na Základ−
nú vojenskú službu do Hodonína k
vojenskej kapele.

V r.1956 sa oženil so slečnou
Valériou, rod. Kvasnicovou zo Zá−
blatia, ktorá mu povila tri deti: Evu,
Jaroslava a Valiku.

Profesne pracuje v endoskopic−
kej dielni cechu zdravotníckych prí−
strojov tunajšej Presnej mechani−
ky, kde zhotovujú náročné vyšetro−
vacie náradie a pomôcky. Najväč−
šiu časť svojho voľna venuje však
aktívnemu hudobnému dianiu v
dychových súboroch Podjavorinské−
ho výrobného družstva, Presnej
mechaniky, neskôr premenované−
ho na súbor Domu kultúry Javori−
na a hlavne od r.1973 stáva sa
kapelníkom dychového súboru Slo−
venskej armatúrky na Myjave až do
doby odchodu do dôchodku.

Ako dôchodca bol ešte niekoľko
rokov kapelníkom v našej dychovke.

Nie je v možnostiach tohto struč−
ného životopisu obsiahnuť celú jeho
aktívnu muzikantskú činnosť, ako
spoluprácu so slovenskými,  zahra−
ničnými kapelami, vymenovávanie
výmenných koncertov či jeho iných
bohatých aktivít.

Ozdobou nášho jubilanta stala
sa jeho hudobná tvorba. Skladal i
upravoval. Komponoval najmä
polky, pochody, valčíky. Známe sú
jeho polky Záblaťanka, Žofka, Evič−
ka či pochod Mofém. Pre dychové
orchestre upravoval najmä ľudové
piesne, vianočné koledy, smútoč−
né pochody. Poznáme aj jeho
úpravu piesne „ Čo to tam šuchorí
pod Javorinu“.

Jaroslavovi Tomaníkovi bola dy−
chová hudba celoživotnou srdeč−
nou záležitosťou. Robil ju s láskou
a s entuziazmom.

Zomrel po dlhšom ochorení vo
veku dožitých 75 rokov.

V snahe uchovať pamiatku na
hudobníka a skladateľa a vytvoriť v
jeho rodisku novú, trvalú hudobnú
tradíciu, konal sa minulý rok prvý
koncert pod názvom „Tomaníková
nota“. Vystúpili na nej tri súbory.

I tohto roku opäť sa uskutoční ta−
kýto koncert v Starej Turej dňa
4.7.2010. Zatiaľ je zaistená účasť
dvoch súborov. Srdečne Vás
všetkých poslucháčov a priaznivcov
dychovej hudby pozývame!

Organizátori sa domnievajú, že
táto nová tradícia obohatí hudobný
život v našom meste!

Ján Lacho, Gustáv Rumánek

Spomienka na hudobnú osobnosť
Jaroslav Tomaník (1.6.1933 Stará Turá− 13.6. 2008 Stará Turá)

Stará Turá a Trója
Pri prácach na prehlbovaní zemného zárezu v r.

1932, v rámci rekonštrukcie pozemnej komunikácie
do Nového Mesta n. Váhom, tesne za železničným
podjazdom pri výjazde zo Starej Turej, bol priebež−
ne uskutočňovaný i geologický prieskum. Zúčastnil
sa ho o. i. i akademik Dmitrij Andrusov.

S odstupom času rozmeňme na drobné, čo môžu
mať spoločné dva zemepisné pojmy – Stará Turá a
Trója – uvedené v názve článku s osobnosťou tu
spomenutého akademika Dmitrija Andrusova.

Trója (Ílios) – bola staroveké grécke mesto v zá−
padnej Malej Ázii. K nej sa viaže homérska tradícia,
najmä trójska vojna. R. 1871 začal s jej archeolo−
gickým výskumom Henrich Schlieman (1822 – 1890,
nemecký obchodník a archeológ), neskôr i ďalší.
Odkryli deväť kultúrnych vrstiev, s homérskym mes−
tom možno stotožniť vrstvu označenú T VII približne
z rokov 1300 – 1260 pred n. l.

Akademik Dmitrij Andrusov (1897 – 1976), bol slo−
venský geológ a tektonik, zakladateľ dnešného Ge−
ologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave (1940),
zakladateľ modernej slovenskej geológie.

Rodina Andrusovová pochádzala z významnej
ruskej rodiny, ktorá podobne ako mnohé iné, muse−
la po Októbrovej revolúcii emigrovať zo Sovietskeho
Ruska. Andrusovovci dali vede a najmä geológii
mnohé významné osobnosti. Takou bol i akademik
Dmitrij Andrusov. Nie veľa z nás vedelo a vie, že
práve on bol vnukom slávneho nemeckého objavi−
teľa Tróje, Henricha Schliemana.

Autor článku sa nádejal (čas písania december
2009), že túto tému môže obohatiť osobné svedec−
tvo mineralogičky a geologičky, pani Galiny Andru−
sovovej − Vlčekovej (1928), asistentky na Katedre
mineralógie a petrografie UK v Bratislave, dcéry
Dmitrija Andrusova, ktorá kráčala v stupajach otca.
Občania Pezinka ju poznali i ako zanietenú propa−
gátorku skautského hnutia. Žiaľ, podľa informácií z
Internetu, 5. februára 2009 vydýchla naposledy!

Dejiny regiónov či štátov robia osobnosti. Histó−
ria neurčuje, aké by oni mali byť. Po všetkých tu
ostávajú výsledky ich včerajšej práce a táto sa pre−
lieva do dneška, ako všetko, čo plynie a plynie a
plynie.

Ak sme všetci atómami molekúl tohto spoločen−
stva, domnievam sa, že Stará Turá a Trója predsa
len akosi patria k sebe! I to nás môže povznášať!

Gustáv Rumánek

Mesto Stará Turá i región má šancu získať priame
zastúpenie v NR SR. Využime túto šancu v nastávajú−
cich voľbách. Ďakujem za Vašu dôveru, podporu a odo−
vzdané hlasy.                                    Radovan Ammer
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Nostalgické jazdy začnú v júni!
Začiatkom júna sa v prihraničných regiónoch západného

Slovenska a južnej Moravy začne sezóna plná železničnej
nostalgie. Počas víkendu 5. a 6. júna 2010 na trať medzi
Veselím nad Moravou a Starou Turou vyjde motorový vozeň
M 262.007, aby symbolicky otvoril jazdy historických vlakov
pod hrebeňom Bielych Karpát. Tie sú výsledkom realizácie
projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Zvýšenie atrak−
tivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vla−
ku“ podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Projekt ešte v roku 2008 pripravilo Združenie obcí kopa−
ničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v spolupráci so
Společností železniční Výtopna Veselí nad Moravou. Na za−
čiatku stála myšlienka pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti
na jedinečnú železnicu spájajúcu Moravu s Novým Mestom
nad Váhom, oživiť jej zašlú slávu železničnou nostalgiou a
zároveň vytvoriť nový prvok individuálneho cestovného ru−
chu v prihraničných regiónoch počas letných mesiacov, na
ktorom by bolo možné stavať aj v budúcnosti.

Pôvodne sa jazdy mali realizovať už v roku 2009, ale
náročný proces verejného obstarávania a nekonečná admi−
nistratíva ich posunuli o 12 mesiacov. A úprimne povedané,
nebyť niektorých obetavých ľudí z Múzejno−dokumentačné−
ho centra ŽSR, zo slovenských i českých železníc či jed−
notlivých klubov prevádzkujúcich historické železničné vozi−
dlá, len ťažko by sme to celé dotiahli do konca. Ak vôbec...
Našťastie sa to podarilo a počas mesiacov jún, júl a august
2010 sa v úseku trate č. 343/SŽDC – č. 121/ŽSR medzi
Veselím nad Moravou a Starou Turou uskutoční celkovo 17
jázd s 9 vozidlami (okrem vagónov). Stručný harmonogram
vyzerá nasledovne:

5. − 6.6.2010 M 262.007+vozeň 2 jazdy tam a späť
18. − 20.6.2010 464.001+vozne, 3 jazdy tam a späť

T 444.0055
3. − 4.7.2010 M 131.1443+vozeň 2 jazdy tam a späť

10. − 11.7.2010 475.196+vozne, 2 jazdy tam a späť
T 679.1168

17. − 18.7.2010 475.196+vozne, 2 jazdy tam a späť
T 679.1168

7. − 8.8.2010 M 274.004+vozeň 2 jazdy tam a späť
14. − 15.8.2010 M 274.004+vozeň 2 jazdy tam a späť
28. − 29.8.2010 331.037+vozne, 2 jazdy tam a späť

T 444.0060
Na kopanice zavíta aj „Šľachtičná“ − parný rušeň 475.196

zo Spolku Výhrevne Vrútky.

(Na fotografii vpravo.)
Takže vás všetkých počas leta srdečne pozývame na

kus železničnej romantiky a už čoskoro sa ohlásime s infor−
máciami o jazdách prievidzskej „Ušatej“, ktorá sa v našom
kraji ukáže počas myjavského folklórneho festivalu a staro−
turianskeho jarmoku...

www.myjava.sk, www.staratura.sk                         J.M.

Na kopaniciach sa nedá hovoriť o ra−
dovej zástavbe. Tam chalupa, tu chalu−
pa, tam dve tri spolu, ale vždy má takéto
stavanie aspoň kúsok sadu a v tom sade
stromy. Samozrejme ovocné. Len sever−
nú stranu stodôl chránili lipy. No lipa mala
pre kopaničiarov rovnako veľký význam
ako ovocné stromy. Pri dome obyčajne
rástla čerešňa, aby si ju domáci ustrážili
pred „cudzími detyskámi“. Rozkonárené
jablone rodili dnes už neznáme druhy ja−
bĺčok: kočice, Skaličanky, homôlky, cit−
rónky, kožúšky. Tí, čo ich sadili, už druhé
storočie spia svoj večný sen a netušia,
že my dnes kupujeme jablká privezené
z Grécka, Španielska a bohvie odkiaľ. V
sadoch nechýbali hrušky šemendzije a
niekde pri plote sa košatil orech.

No najčestnejšie miesto v kopaničiar−
skych sadoch patrilo vždy slivkám. Tým
podlhovastým modrofialovým so špicatou
kôstkou v sladkej dužine. Šťavnatejšie a
sladšie od nich boli ich guľatejšie nevlast−
né sestry durandzije. Čo všetko sa dalo
z jedných i druhých pripraviť: makové či
tvarohové guľky, slivkové koláče s po−
sýpkou, dlhé „koblihy“ cez celý plech, sliv−
kový lekvár, čo sa dal krájať nožom a
vydržal aj niekoľko rokov, sušené slivky
boli výbornou pochúťkou v zime, ale varili
sa z nich perky a pridávali sa aj do via−
nočnej kapustnice. Mnohoraké použitie
mali slivky, ale to najdôležitejšie sme ešte
nespomenuli. Životný údel sliviek sa napl−
nil, až keď vykvasili v dubovom sude a
keď sa voňavý kvas zmenil na ešte vo−
ňavejšiu slivovičku. Pálenie slivovice doma
zakazoval každý režim. No kopaničiari
vedeli prejsť cez rozum žandárom, četní−
kom i financom každého režimu. Pravda,
ak sa nenašiel domáci udavač. Veď aj
Krista zradil vlastný učeník.

Sady našich známych susedov boli
tiež bohato vysadené slivkami a tie rok
čo rok stačili zásobiť aj kuchyňu aj napl−
niť demižóny oboch gazdov. Kým ešte
žil nebohý Juro, Kečin muž, spolu so
strýkom Štefanom zmajstrovali takú ma−
šinku, že z nej kvapkala slivovička „jak
almázija“. Pomáhali si jeden druhému s
plnými sudmi, spolu presedeli nejednu

noc pri aparáte, prikladali polienka, dá−
vali pozor, aby sa kvas nepripálil, aby
slivovica mala svojich aspoň 52 kopani−
čiarskych stupňov, spolu koštovali, čo
navarili a spolu potom po celý rok štrn−
gali pohárikmi pri každej príležitosti. A tých
príležitostí sa našlo vždy dosť: bolo Jura,
bolo Štefana, Kataríny či Zuzany, bola
zabíjačka, bola mlatba či pomoc pri telení
kravy.

Dlhé roky takto premieňali tuhý stav

sliviek na kvapalný. Až kým... kým chu−
dák sused Juro, no škoda spomínať, dnes
sú už všetci na pravde božej.

Ale od vtedy strýko Štefan zostali na
všetko sám. Slivky zarodili ako obyčaj−
ne, súdok plný kvasu, mašinka pripra−
vená, keď tu zrazu nečakaná a nevítaná
návšteva − žandári. Aparát našli, zobrali,
vypísali pokutu, ešteže kvas nevykydli.
Darmo si domáci lámali hlavu, kto ich
mohol udať. Nech hútali jak hútali, vy−
chádzalo im to len na susedu tetku Kaču.
„Závidzela, že já bych si napálil slivovi−
ce, lebo ona si v jeseni svoje slivky pre−
dala. Šak keby mala kvas, já bych jej ho
aj ščilejky bol vypálil, báraj bez Jura.“

„Nevieš isto, či to ona udala, nezaťa−
žuj si dušu hriechom“, krotili si muža tet−
ka Zuzka.

„Kdo má škodu, má aj hriech, zafilo−
zovali strýko Štefan.“Aspoň že kvas mi
ostal. Hneď ho idem prihlásit do páleni−
ce. Bude to stát pekné penáze. Šlak ho
trafil“, zakliali a odpľuli si. A odvtedy na−
stalo medzi susedmi obdobie studenej
vojny, prihrievané žalobami a nadávka−
mi.

Zla však nikdy nebýva dosť.
Koncom februára prišiel rad na strý−

kov kvas. Na voz naložil súdok, suché
polienka a prútím opletaný 10 litrový de−
mižón. S prázdnym vozom sa vrátili do−
mov ak večeru sa pešo vybrali do
mestečka, aby si v pálenici postrážili svoj
kvas. Aby mi ho nepomiešali s nejakú
hnusobu. Nepomiešali. Slivovička mala
rovných 52, ako doma, demižón naplnili
až po štupeľ, vyplatili, ajltakces“ nechali
za unuváciu.

Demižón zaviazali do trakovej plach−
ty, páleničiar im ho pomohol vyložiť na
chrbát a spánombohom. Strýko sa so
svojím pokladom vybrali pešo domov, na
kopanice. Sneh sa už topil, ale v noci ešte
mrzlo. Na cestách a na chodníkoch zo−
stali kúsky ľadu, nazývané „zmrazky“. No
a na takomto jednom zmrazku sa strýko−
vi pošmykla noha, stratili rovnováhu, veď
čosi v tej pálenici aj popili, ťažký demižón
ich prevážil dozadu a nešťastie bolo hoto−
vé. Prútený obal demižóna zaprašťal, sklo
zarinčalo a vzácna draho zaplatená teku−
tina presakovala cez plachtu na cestu. A
to už bol takmer doma! V tej chvíli celkom
vytriezveli a s čistou hlavou si uvedomili,
čo sa vlastne stalo. Tvrdý chlap, ale keď
doma skladali z pliec slivovicou nasiak−
nutú plachtu a v nej zmrzáčený demižón,
slzy mali v očiach a vtedy povedali tú
svoju povestnú vetu:

„Radšej mohla na kostele veža span−
nút!“                     Alžbeta Cibulková

Susedia 10. časť

Radšej mohla veža spadnúť...

Oznam
Rozhodnutím Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom zo dňa

22. apríla 2010 bolo zrušené pracovisko Obvodného úradu Nové

Mesto nad Váhom so sídlom v Starej Turej, Ulica družstevná č. 2

dňom 22. apríla 2010
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl − 7. pokračovanie

Na Papradi bola posta−
vená nielen prvá kopani−
čiarska škola Starej Turej,
ale i posledná. Vyučovalo
sa v nej do r. 1968, ale
posledných 10−15 rokov

tam vyučovanie nebolo prí−
jemné pre žiakov ani pre učite−

ľov. Budova školy z 19. storočia
bola v nevyhovujúcom stave, čo

sa týka hygieny i bezpečnosti. A kvalite výuky nepripievalo ani striedavé
vyučovanie. Riaditeľ školy Ján Poláček písal každoročne žiadosti o posta−
venie novej školy. Po mnohých odmietnutiach, po ktorých p. Poláček nere−
zignoval, patričné úrady žiadosti vyhoveli. O stavbu školy sa veľmi zaslúžil
i Štefan Durec, vtedajší predseda rodičovského združenia.

Oficiálny začiatok stavby školy− slávnostný výkop sa konal 1.10.1966.
Obyvatelia na stavbe odpracovali tisíce hodín brigádnickej práce. Koncom
r. 1967 bola stavba skolaudovaná a 5.2.1968 sa v škole začalo vyučovať.

Pri škole bola postavená i dvojbytovka pre učiteľov. Spočiatku boli problé−
my s vodou, ale i to sa zásluhou riaditeľa neskôr vyriešilo. Učiteľský
kolektív spolu s rodičovským združením postupne dobudovali i okolie ško−
ly. Škola bola pôvodne päťtriedna. V šk. roku 1967/68 bolo v škole 109
žiakov a päť učiteľov: riad. Ján Poláček, Emília Cibulková, Darina Bedná−
rová, A. Naďová a Mária Mikulcová. V šk. roku 1969/70 sem miesto
Naďovej a Cibulkovej nastúpili Valenová a Strohnerová. V ďalšom šk. r.
bolo asi najväčšie striedanie a zastupovanie učiteľov (Trstenský, Marko−
vičová, Kováčová, Medzayová okrem stálych učiteľov).

V r. 1971 odchádza riad. školy J. Poláček na zaslúžený odpočinok.
Bol to „pán učiteľ“. Po ňom nastúpila na riad. miesto miestna rodáčka
Mária Mikulcová, rod. Koštialová, ktorá na Papradi učila už od r. 1956.
Rovnako ako manželia Poláčkovci i ona zasvätila svoj život učiteľskej
práci a bola skutočne „výhrou“ pre svoju školu. V r. 1986 odišla i ona na
dôchodok a na riad. poste ju nahradila Zuzana Valenová. Poslednou riadi−

teľkou školy bola Mgr. Viera Biesiková od r. 1944 do r. 2002. Od r. 2002
do r. 2004 škola na Papradi už podliehala Mgr. A. Chmúrovej, riad. školy
v Starej Turej. Až do zrušenia školy v r. 2004 tu pôsobilo veľa učiteľov a
výchovných pracovníkov: M. Miklášová, E. Michalcová, Hazuchová, B.
Drtinová, A. Zemanová, I. Boorová, L. Bašnárová, A. Krčová, M. Viskupo−
vá, R. Sika, Z. Bielčiková, V. Bačová, M. Bednárová, D. Vašková, D.
Pribišová, A. Bunová, S. Gajdošová a D. Kontinová.

Základná škola Papraď

Šk. rok 1956–57, uč. Mária Mikulcová – učila v starej i novej škole

Šk.rok 1988, učit. Zuzana Valenová

Šk.rok 1993−94, 1.roč. uč. Mgr. Viera Biesiková

Bolo obdobie, keď sa triedy pre malý počet žiakov spájali, ale i obdobie,
keď sa vyučovali 4 ročníky− dochádzali tam totiž žiaci zo St. Turej. V r.
1983 bola v budove školy otvorená i materská škôlka.

Bývalé učiteľky, rodičia i deti veľmi radi spomínajú na svoju školníčku
Máriu Ďurčovú, ktorá „svojich žiakov, učiteľov i prácu“ milovala a bola pri

všetkých akciách činná a obetavá.
Riad. školy Mária Mikulcová v r. 1973 zriadila v škole Izbu revolučných

tradícií, ktorá bola na takej vysokej úrovni, že ju navštevovali ľudia z
celého Slovenska a i zo zahraničia. Obsahovala i veľa vecí muzeálneho
charakteru (kroje, domáce náčinie, nábytok a pod.). Vznikom škôlky bola
zrušená a jednotlivé exponáty prešli do okolitých múzeí.

V „novej“ škole na Papradi sa učilo 36 rokov a na Papradi celkom 152
rokov. V súčasnosti je budova stavebne prispôsobená na Domov dô−
chodcov a dom sociálnych služieb Domicile, n.o.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Nieko¾ko neznámých fotografií uèite¾ov staroturianskych kopanièiarskych škol
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Aby aj dobrí permoníci pomáhali...
Po roku 1990 je tunel Turecký

vrch 37. tunelom, na ktorom pra−
cuje fa Skanska SK. A ani pri tejto
stavbe nevynechali tradičný „rituál“
posvätenia sošky sv. Barbory, pat−
rónky tunelárov a baníkov. Aby aj
dobrí permoníci svätej Barbore po−
máhali− nezabudol popriať kňaz, kto−
rý vykonal vo štvrtok 20. mája 2010
posvätenie asi 60 cm vysokej soš−
ky, uloženej do špeciálneho výklen−
ku v stene tunela. Státisíce metrov
kubických vybranej horniny, desiat−
ky tisíc m3 betónu a tisícky ton

železa, množstvo tzv. vynútených prác v neľahkých geolo−
gických podmienkach, pretože každý tunel je špecifický...Tento
tunel s dĺžkou 1775 m je súčasťou rozsiahleho diela− moder−
nizácie železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom−
Púchov (58, 6 km) na rýchlosť vlakov 160 km/ hod. a je
najvýraznejším prvkom I. etapy diela na úseku Nové Mesto
n/ V.− Zlatovce (17, 7 km). Okrem neho budú na tomto úse−
ku vybudované dva nové železničné mosty a šesť cestných
mostov. Rekonštrukcia čaká i desať existujúcich železnič−
ných mostov, tri podchody pre cestujúcich v žel. staniciach,
priepusty a podchody pre verejnosť

Keď sa budete po starej ceste vracať z Trenčína do No−
vého Mesta nad Váhom určite neprehliadnete stavby, ktoré
menia nielen dopravnú situáciu, ale aj vzhľad krajiny na tejto
strane. A stavebný ruch okolo tunela Turecký vrch dominuje
na severnom ( Tr. Bohuslavice) i južnom (Nové Mesto nad
Váhom) portáli. Tunel s dvoma pármi koľajníc by mal byť
dokončený do leta 2012.                                 Ján Mikláš

Ak sa vás týkala povinnosť podať roč−
né zúčtovanie zdravotného poistenia, mali
ste tak urobiť do konca marca. Ak vám
v zúčtovaní vyšiel nedoplatok, máte po−
vinnosť ho zdravotnej poisťovni uhradiť
do konca júna. Zdravotná poisťovňa má
zase povinnosť vám v rovnakom termí−
ne uhradiť vzniknutý preplatok. Uhrádza
sa len nedoplatok alebo preplatok, ktorý
dosiahol sumu tri eurá a viac.

Najvhodnejšou formou je úhrada ne−
doplatku bezhotovostným prevodom ale−
bo formou poštovej poukážky. Čísla úč−
tov nájdete na stránkach zdravotných
poisťovní.Spôsob, akým vám zdravotná
poisťovňa vráti vzniknutý preplatok, ste
si uviedli na podanom tlačive ročného
zúčtovania.

Ak ste ročné zúčtovanie podali po le−
hote alebo ste mali povinnosť ho podať a
vôbec ste tak neurobili, zdravotná poisťov−
ňa je povinná nahlásiť vás Úradu pre do−

hľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten
rozhodne, v ktorých prípadoch a v akej
výške uloží pokutu. Jej maximálna výška
môže u poistencov dosiahnuť sumu 165
eur a u platiteľov až 3 319 eur. Ak ste
náhodou zistili v už podanom tlačive chy−
bu, podľa zákona musíte podať dodatočné
ročné zúčtovanie. Nedoplatok alebo pre−
platok je splatný do troch mesiacov od
podania dodatočného ročného zúčtovania.

V prípade, že vám daňový úrad po−
volil odložiť si daňové priznanie, mali ste
povinnosť oznámiť túto skutočnosť zdra−
votnej poisťovni do konca marca. Živ−
nostníci, ktorí od 1. januára 2010 zmenili
zdravotnú poisťovňu a podávali ročné
zúčtovanie do predchádzajúcej zdravot−
nej poisťovne, musia svojej novej zdra−
votnej poisťovni podať odpis z ročného
zúčtovania za rok 2009.

Informácie poskytla ZP DÔVERA, viac
aj na www.dovera.sk                     J.M.

Nezabudnite na úhradu nedoplatkov z ročného zúčtovania

Nie poriadať, ale usporiadať,
organizovať

Nielen v hovorených, ale aj v písa−
ných jazykových prejavoch sa môžeme
stretnúť s používaním slovesa poriadať
napr. v spojeniach poriadať súťaž, poria−
dať kurzy, poriadať prednášky. Sloveso
poriadať sa v našich slovníkoch označu−
je ako nesprávne a namiesto neho sa
odporúča používať slovesá usporiadať,
usporadúvať, prípadne organizovať, teda
usporiadať súťaž, usporadúvať kurzy,
organizovať prednášky. Ten, kto uspo−
radúva súťaže, kurzy či prednášky, je
usporiadateľ, resp. organizátor.

Zmluva o diele, nie o dielo
V jazykovej praxi sa niekedy používa

slovné spojenie zmluva o dielo, v ktorom
sa slovo zmluva spája s predložkou o a s
akuzatívom podstatného mena dielo. Také−
to spájanie slova zmluva však nie je správ−
ne, správna je väzba s predložkou o a s
lokálom podstatného mena dielo, teda zmlu−
va o diele. Rovnako je to pri spájaní slova

zmluva s inými podstatnými menami. Po−
známe napríklad termíny zmluva o pôžičke,
zmluva o nájme, zmluva o obstaraní veci a
pod. Väzba s predložkou o a s lokálom
podstatného mena je aj pri slovách dohoda
a dohovor, napr. dohoda o vykonaní práce,
dohovor o právach dieťaťa.

Dodržiavajme správne vykanie
Gramatická chyba pri vykaní v slo−

venčine, zdá sa, má tuhé korene. Je pre−
kvapujúce, že aj niektorí príslušníci mlad−
šej generácie, ktorí vyšli zo školy už v
samostatnej Slovenskej republike, si osvo−
jujú jazykový zlozvyk v podobe nespráv−
neho vykania typu vy ste nebol doma, vy
ste mala vystúpiť. Takéto vykanie von−
koncom nemá oporu v slovenských ná−
rečiach a je veľmi netvorivým napodob−
nením českého vykania. V slovenčine
vykáme výlučne s pomocou slovesného
tvaru v množnom čísle, t. j. vy ste neboli
doma, vy ste mali vystúpiť.

Zdroj: Dr. Matej Považaj, Slovenčina
na slovíčko, SRo                  Vybral áš

Niečo zo slovenčiny

V snahe zlepšiť niektoré sociálne zruč−
nosti a návyky svojich členov a poskyt−
núť im príležitosť pre oddych a zdravot−
nú rehabilitáciu pripravila základná orga−
nizácia Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska Nové Mesto nad Váhom v po−
slednom aprílovom týždni v hoteli Magu−
ra v Ždiari pobytový kurz sociálno−zdra−
votnej rehabilitácie. V tejto organizácii sú
registrovaní oj občania mesta Stará Turá.

Dôležitou podmienkou pre
úspešnú integráciu zrakovo
postihnutých je uvedomelý a
prirodzený rozvoj osobnosti a
zaradenie sa do spoločen−
ského života, k čomu výraz−
nou mierou prispievajú práve
takéto spoločné pobyty. Sme
radi, že toto pochopili aj pra−
covníci Mestského úradu v
Starej Turej a v Novom Mes−
te nad Váhom, ktorí sa spolu
s viacerými obecnými úradmi
a sponzormi poskytnutím fin.
príspevku podieľali na usku−
točnení kurzu. Svojim uvedo−

melým postojom a pochopením objektív−
nych potrieb zrakovo postihnutých spo−
luobčanov umožnili účasť na kurze aj tým,
ktorým by ich sociálna situácia nedovo−
lila zúčastniť sa pre nich tak potrebnej
akcie. Všetkým, ktorí svojim šľachetným
činom prispeli na usporiadanie tohto kur−
zu si dovoľujeme touto cestou vyjadriť
naše úprimné poďakovanie.

Ing. Pavol Strechay, predseda ZO

Jarnú únavu sme premáhali v Ždiari
Zázračné uzdravenie

Príbeh päťročného dievčatka, ktoré bolo choré na lymbskú
boleriózu. Jej mamička je lekárka a tak i dieťatko bolo liečené
klasickou medicínou, ale nič jej nepomáhalo. Dieťa bolo viac
v nemocnici ako doma a jej matka už strácala nádej.

Práve keď bolo dievčatko v kritickom stave, konečnom
štádiu choroby, dostali sa jej bezradnej matke do rúk pro−
dukty Dr. Nony. Všetko bolo Riadenie Božie. Matka dieťatka
už nemala čas premýšľať a bez váhania začala liečbu pro−
duktmi Dr. Nona. Sú to vedeckým spôsobom pripravené
fytoprodukty zo soľami z Mŕtveho mora a vzácnou archea−
baktériou, ktorá ako jediná žije v mŕtvom mori.

Postupne sa v priebehu jedného roka zdravotný stav
dieťatka zlepšoval, až sa úplne vyliečila. Dnes je z nej už
školáčka a je zdravšia ako jej spolužiaci.

Toto zázračné uzdravenie prekvapilo všetkých lekárov,
ktorý dievčatko dovtedy liečili. Chcela by som povedať že
nádej končí posledná. Treba vyskúšať všetky možnosti. Keď
človek vloží s vierou a dôverou záležitosti do Božích rúk,
riešenie sa vždy nájde.                Ľubica Weiss (Idesová)

Ak neviete ako ďalej, môžete sa obrátiť na nás. Novootvore−
ná poradňa zdravia vás srdečne pozýva. Môžeme sa pokúsiť
spoločne riešiť Vaše problémy, i tie najzávažnejšie, i predope−
račné stavy. Dôležité je začať už dnes, zajtra by mohlo byť
neskoro. PORADENSTVO BEZPLATNE. Objednávky len tele−
fonicky 0905 451 555, Dom špecialistov, 1.posch. č. dveri 25.

Kultúrny dom Papraď a Neffe s.r.o.
Vás srdečne pozývajú na

COUNTRY DEÒ Papraï
v sobotu 26. júna 2010 od 14.00 hod.

PROGRAM:
14.00 hod. – program pre deti – jazda na koni,
na koči, skákajúci hrad, rôzne súťažné disciplíny
19.00 hod. – country zábava so skupinou Colo−
rado
občerstvenie – pečené prasiatko, grilované ku−
riatka, pečená klobása, čapované pivo, kofola...
Vstup voľný
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V dňoch 26. − 30.4.2010 sa uskutočnil medzinárodný fut−
balový turnaj Slovakia cup 2010 do 18 rokov. Turnaj organi−
zoval SFZ v spolupráci so ZsFZ. Tohto roku prevzal nad
turnajom záštitu premiér Slovenskej republiky Róbert Fico.
Za predchádzajúce roky si turnaj vybudoval významné po−
stavenie medzi mládežníckymi turnajmi v celej Európe, čo
potvrdzuje aj fakt, že sa na ňom zúčastnila nejedna vyspelá
futbalová krajina so svojim reprezentačným výberom. Tur−
naj bol rozdelený do dvoch skupín po 4 účastníkoch.

A skupina: Slovensko, Belgicko, Chorvátsko a Rusko
B skupina: Česká republika, Dánsko, Ukrajina a Taliansko
Zápasy sa odohrali výhradne na štadiónoch trenčianske−

ho kraja. Dňa 27.4.2010 sa uskutočnil na štadióne MFK Sta−
rá Turá zápas skupiny B Ukrajina – Taliansko 0:1 (0:1).
Taliansko sa zároveň stalo víťazom celého turnaja. Tento
zápas bol spestrený počas prestávky folklórnym súborom
Turanček

Slovensko hralo o tretie miesto s Českou republikou. Zápas
skončil remízou 1:1, na pokutové kopy prehralo a skončilo
na štvrtom mieste.

Poďakovanie patrí výboru MFK a všetkým, ktorí sa po−
dieľali na príprave a organizácii.            Miroslav Adásek

XX. Ročník medzinárodného turnaja SLOVAKIA CUP 2010
V sérií článkov o kvalite potravín Mu−

síme všetko zhltnúť? som našiel jeden, z
ktorého uvádzam prevažnú časť.

Údenie mäsa a rýb je známe, odkedy
existuje ľudstvo na zemi. Už vtedy mali
udiarne a je zaujímavé, že v podstate sa
tento spôsob prípravy mäsa zachoval
dodnes.

Dobrí gazdovia na dedinách vedeli dať
mäsu i určitú arómu podľa druhu dreva
používaného pri údení, čo malo tiež klad−
ný ohlas v dedinskej pospolitosti. Použí−
valo sa drevo bukové, dubové, borovico−
vé šišky, borievkové bobuľky a vhodne
pripravené koreniny. Pri takomto prírod−
nom postupe mäso viselo v udiarni i nie−
koľko týždňov. Pri teplote asi 20°C pro−
dukt týmto stratil až 40% vody, čím sa
dosiahol aj dobrý konzervačný účinok.
Bolo to však časove veľmi náročné a
nehospodárne. V súčasnosti sa táto prí−
prava nahradila udiarenskými automatmi
a chemickým konzervovaním, ktoré pre−
brali aj úlohu zachovania trvanlivosti mä−
sových produktov. Moderný údiarenský
tunel je elektronicky riadený automat na−
stavený na požadovanú vôňu, ktorý v
krátkom čase produkty zaúdi bez väčšej
straty vody a technologicky pripraví na
predaj zákazníkovi. Zrýchlená metóda je
horúce údenie pri teplote 60 – 65oC, pri−
čom strata vody je minimálna. Pri tomto
postupe sa však stráca trvanlivosť, ktorá
sa nahrádza konzervačnými prísadami.
Podľa výskumov sa však na salámach a
šunkách ukázal podstatne vyšší nárast
benzpyrénu ako pri bežnom údení.

Ešte vyššie hodnoty sa nachádzajú
pri tzv. čiernom údení, pri ktorom sa pou−
žíva sadzový dym s čiastočne neprípust−
nými horiacimi materiálmi. Tieto v priebe−
hu minúty produkt zaúdia. Sadze na po−
vrchu sú znamením prítomnosti vysokých
dávok škodlivých látok. Pri tomto postu−
pe vznikajú polycyklické aromatické uh−
ľovodíky, ktorých karcinogénny účinok sa

Na fotografii organizátori turnaja s talianskym majstrom
sveta z roku 1982 Giancalom Antognonim.

Celkový víťaz turnaja mužstvo Talianska, ktorých na
ihrisko doviedli naši mladší žiaci MFK.

už dávnejšie jednoznačne potvrdil.
Mäso pri údení naberá na seba rako−

vinotvorné látky, ktoré sa nachádzajú aj
v tabakovom dyme. Napr. 10 dkg údenej
salámy obsahuje toľko benzpyrénu ako
40 vyfajčených cigariet. Mäso údené stu−
deným dymom pri 20 °C obsahuje 2 mg,
pri horúcom dyme až 12 mg benzpyrénu.
Vysoký obsah škodlivín má i mäso peče−
né na ražni i opekané špekáčky. Podob−
ne nebezpečné substancie vznikajú napr.
pri pečení šunkovej slaniny. Dym ako prí−
sada má byť vyznačený na obale výrob−
ku. Pri bežnom predaji spotrebiteľ vlastne
ani nezistí o aké údenie sa jedná.

V priemernej údenine je asi 40% tuku,
napr. 10 dkg salámy obsahuje 4 dkg ži−
vočíšnych tukov. V údeninách je bežný i
vysoký obsah soli, v uvedených 10 dkg
je 6 – 10 g soli, pričom človek potrebuje
len 2 g denne, ostatná soľ poškodzuje
zdravie. Údeniny majú vysoký obsah du−
sičnanov, ktoré sa pri úprave a zažívaní
viažu na aminokyseliny a vytvárajú ra−
kovinotvorné nitrosamíny.

Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) “doporučila“ max. denné množ−
stvo škodlivých látok v potravinách. Od−
kiaľ sa však dozvie, koľko ich znesie a
ako sa prejavujú, keď každý organizmus
inak reaguje na príjem toxických látok?

Za konzumáciou údených výrobkov
najmä živočíšneho pôvodu sa môže
skrývať zhoršenie nášho zdravotného
stavu, lebo v tele prebiehajú zložité me−
tabolické pre organizmus nepriaznivé
procesy, ktoré sa prejavia až v dlhšom
časovom horizonte. Absencia informácií
z tejto oblasti bola viditeľná i v Sloven−
skom rozhlase, keď nedávno v jednom
programe o zdravých potravinách upo−
zornili len niekoľkými slovami na škodli−
vosť údených mäsových produktov.

Z časopisu Zdravotný poradca 10/2003
prevzal Ján Lysý

SÚ ÚDENINY ZDRAVÉ?

Dňa 18.4.2010 sa v skorých ranných
hodinách zrejme názorovo nezhodli J. S.
zo Starej Turej a A. Ď. z Vaďoviec a
začali sa biť. Do svojej činnosti sa za−
brali tak, že si nevšimli privolanú hliadku
MsP a ani výzvu , aby od svojho kona−
nia upustili. Prestali až keď ich hliadka
MsP od seba odtrhla. Za svoje zápas−
nícke vystúpenie na verejnosti bola kaž−
dému z nich uložená bloková pokuta.

Dňa 30.4.2010 v čase o 17.50 hod.
zazvonila pri dverách MsP mladá slečna
B. M. zo Starej Turej a odovzdala služ−
bukonajúcemu policajtovi hotovosť 50 eur.
Uviedla, že šla použiť bankomat VUB a
peniaze našla zabudnuté v otvore pre
hotovosť. V blízkosti bankomatu nikoho
nenašla, preto peniaze vzala a odniesla
na MsP. Svojim dobrým skutkom doká−
zala, že i v dnešnej uponáhľanej dobe
plnej násilia a ľudskej nevraživosti žijú
slušní a poctiví ľudia. Hliadka následne
za pomoci vedenia banky a kamerových
záberov zistila majiteľku hotovosti L. Ž.
ktorá si ju prevzala dňa 3.5.2010 na slu−
žobni MsP.

Kolektív MsP aj touto cestou ďa−
kuje slečne B. M. zo Starej Turej za

poctivé vrátenie hotovosti majiteľke.
Dňa 1.5.2010 nezvládol svoje emócie

pod vplyvom alkoholu P. zo Starej Turej.
Cestu po našom meste si spríjemňoval
tým, že kopal do smetných nádob, vešal
sa po konároch stromov a snažil sa ohý−
bať dopravné značky na čo nemal na
šťastie dostatok sily. Toto všetko sledo−
vali náhodní svedkovia, ktorí telefonicky
privolali hliadku MsP. Pred tou sa snažil
mladík utiecť tak došlo i k naháňačke.
Za pomoci civilnej osoby bol mladík za−
držaný a predvedený na OO PZ k dy−
chovej skúške. Po jej absolvovaní ho
hliadka MsP odviedla domov a odovzda−
la rodičom. Priestupok proti verejnému
poriadku ho stál 20 eur, ktoré mu boli
uložené vo forme blokovej pokuty.

Dňa 2.5.2010 vyrušila v nočných
hodinách hliadka MsP ďalšieho mladí−
ka, ktorý si cestu domov spríjemňoval
demoláciou smetnej nádoby. Zrejme mu
množstvo skonzumovaného alkoholu
dodávalo veľké sebavedomie a silu. Za
poškodzovanie verejnoprospešného
zariadenia mu bola uložená bloková po−
kuta vo výške 15 eur.

MsP

Z denníka MsP

Kapela LYRA z Mainzu (Nemecko) koncertovala 22. mája
na Námestí slobody.                                     Foto J.M.
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Basketbalistky končia sezónu
Staršie žiačky si túto sezónu užívajú. V poslednom kole

Slovenskej ligy najskôr doma zvíťazili nad AŠK Slávia Trna−
va 84:64 /50:31/, v nedeľu prehrali s víťazom Slovenskej
ligy BK Petržalka 59:110 /32:68/. V priebehu základnej časti
vyhrali zo 16 stretnutí 12, vo finálovej skupine zo 14 stret−
nutí 9. Aj z tohto výpočtu je vidieť, že 3. miesto v náročnej
dlhodobej súťaži Slovenskej ligy je v správnych rukách a
plne zaslúžené. Bronzové medaily im budú pripomínať túto
úspešnú sezónu.

Čerešničkou na torte bolo však vystúpenie našich hrá−
čok v Slovenskom pohári v dňoch 7. − 9.5.2010 v Bratisla−
ve. Zúčastnilo sa ho 8 najlepších družstiev zo Slovenskej
ligy. Svojimi výsledkami a predovšetkým dobrou hrou ob−
hájili svoje tretie miesto zo Slovenskej ligy. Po výhre
v prvom zápase nad ŽBK Whirlpool Poprad 87:51 /42:19/
v semifinále podľahli po výbornom výkone predovšetkým
v druhom polčase Cassovii Košice, druhému družstvu
v Slovenskej lige 80:96 /34:69/ a v boji o tretie miesto
zvíťazili nad BKM Piešťany 78:70 /39:27/. Získali ďalšie
tretie miesto a potvrdili tak, že právom patria k špičke v
tejto vekovej kategórii na Slovensku. V druhej najlepšej
päťke bola na turnaji vyhodnotená a ocenená aj naša hráčka
Bianka Krajčušková.

O tento úspech sa zaslúžili hráčky Bajjaniová Gabrie−
la, Boorová Silvia, Čelešová Kristína, Dlouhá Magdaléna,
Držíková Miroslava, Krajčušková Bianka, Malková Micha−
ela, Masárová Barbora, Minárechová Kristína, Moravčíko−
vá Tatiana, Nedorostová Radoslava, Potúčková Andrea a
Tóthová Katarína pod vedením trenérky Mariky Mináre−
chovej a asistenta Radoslava Nedorosta, vedúceho druž−
stva Miloša Minárecha a za podpory rodičov−vodičov Šte−
fana Potúčka, Šara Bajjani, Jozefa Moravčíka a Jána Malka.

Ostatné družstvá MBK dosiahli v záverečných stret−
nutiach Oblastnej súťaže Západ tieto výsledky:

Žiačky Strojár Malacky – MBK Stará Turá 50:48 a 36:76.
Družstvo sa v konečnej tabuľke umiestnilo na 4. mieste.

Mladšie žiačky: MBK Stará Turá – Sereď 76:41 a 64:32.
Družstvo skončilo bez prehry na 1. mieste.

Mladšie mini: MBK Stará Turá – Klokani Ivánka p.D.
121:0 a 98:0.

Aj toto družstvo absolvovalo súťaž bez prehry na 1.mieste.
V priateľskom stretnutí privítali ml. mini chlapcov Victori

Žilina. Naše dievčatá sa tešili z víťazstiev 57:42 a 47:28.
Prípravka /roč. nar. 2000/ absolvovala jednodňový tur−

naj pre ročník nar. 1999 TUTA CUP v Kyjove. Výsledky
MBK Stará Turá – Lanžhot 13:50, Kyjov chlapci 4:91, Ky−
jov dievčatá 7:93.

V sobotu 8.5. pripravil klub pre naše dve družstvá /ml.
mini a prípravka/ jednodňový turnaj roč. nar. 1999. Vý−
sledky: V prvom stretnutí si zahrali dve kombinované druž−
stvá Starej Turej a žlté vyhrali nad modrými 42:40

MBK Stará Turá 99 – Lúky Bratislava dievčatá 124:13,
BSC Bratislava chlapci 114:14. MBK Stará Turá 2000 −
BSC Bratislava 16:62, Lúky Bratislava 10:42.

Pre mladšie mini to bola záverečná herná previerka
pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska a pre hráčky
prípravky stretnutia v Kyjove a na Starej Turej priniesli
ďalšie dôležité skúsenosti do budúcnosti.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Ďalší ročník kolkárskej súťaže je ukon−
čený, všetky kluby hodnotia svoje úspe−
chy i neúspechy. Inak to nie je ani v
prípade staroturianskeho mestského klu−
bu, ktorý má za sebou náročnú sezónu.
Hráči, hráčky, aj celé naše tímy majú
nad čím uvažovať, veď tohtoročné vý−
sledky nedávajú veľa príležitostí na ra−
dosť. Skôr spôsobujú úľavu, že zvládli
zachrániť príslušnosť v každej z líg, kde
hrali. Výsledky hovoria sami za seba.

Prvoligové „A“ mužstvo bojovalo celú
sezónu, o výsledky, o umiestnenie a,
bohužiaľ, i samo so sebou. Pod neúspech
v kľúčových zápasoch sa podpísala
,mimo iného, aj nedisciplinovanosť niekto−
rých nepoučiteľných hráčov, ktorá
ovplyvnila celkovú koncentrovanosť ce−
lého tímu. Výsledkom tohtoročných vý−
konov je celkové jedenáste miesto spo−
medzi 14 účastníkov ligy. A−tím dosiahol
priemer 3162 kolov, získal 21 bodov,
najlepší priemer jednotlivcov mal Tomáš
Janso.

Druholigový „B“ tím nedopadol o nič
lepšie. V konkurencii 14 družstiev obsa−
dil náš zástupca 12. priečku. Počet do−
siahnutých bodov je 18, priemer 3020
kolov.

Azda jediným tímom, ktorý môže byť
s tohtoročnou sezónou spokojný je „Céč−
ko“. V tretej lige bojovali hráči a hráčky o
prvenstvo do posledných kôl, napokon
z mikrosúboja s Uhrovcom vyšli víťaz−
ne. Pozitívom je i fakt, že takmer každý
domáci zápas znamenal prepisovanie ta−

buľky rekordov kolkárne na 4 x 120 Hz.
Naša výkladná skriňa – dorastenci

tento rok pocítili silu tvrdej konkurencie a
nezopakovali medailové úspechy posled−
ných dvoch rokov. Mohli, no nepresved−
čivé výkony v záverečných dvoch tur−
najoch ich odsunuli až na piate miesto.
Každopádne je úspechom postup do ce−
loslovenského finále, no i tak, tá nedo−
siahnutá medaila mrzí. Silná generácia
našich dorastencov vo svojej kategórii
končí, potrebujeme vyhľadať nové talen−
ty a hlavne udržať ich záujem o kolky.

Svoj záver oslávila i Mestská kolkár−
ska liga, jej víťazi už sú známi a ocenení.
Spomedzi všetkých zúčastnených tímov
suverénne zvíťazila INJEKTA, druhé
miesto obsadil ROTEX, tretie TECHNO−
TUR. Jednotlivcom tento rok kraľoval
Marek Uhlík z Hurbanstrasse, druhý
skončil V. Antálek z Injekty, a tretí R.
Čečot hrajúci za Rotex. Každoročným
pozitívom v mestskej lige je zlepšovanie
výkonov, zvyšovanie priemerov hráčov
i tímov.

V závere môžeme dodať len toľko, že
i keď sa mnohým nebude páčiť viac kri−
tiky než chvály, nedá sa inak. Realitou je
fakt, že na tohtoročných výsledkoch nie
je veľmi čo chváliť, azda to napravia jed−
notlivci na Majstrovstvách Slovenska.
Taktiež veríme, že si hráči vstúpia viac
do svedomia a skúsia zistiť, čo by na
sebe mohli zlepšiť, aby sa v budúcom
roku nemuseli len zachraňovať.

Zdenka Stejskalová

Kolkári ukončili náročnú sezónu

Klub slovenských turistov v spolupráci
s mestom Stará Turá, hlavným sponzo−
rom PREMARES plus, s.r.o. a sponzor−
mi Šport Pub, Molitex, vináreň Gažovič
usporiadal dňa 15.5.2010 XXXV.ročník
diaľkového pochodu „Podjavorinská päť−
desiatka“, ktorý je zaradený v medziná−
rodnom kalendári „Internationaler
Volkssportverband“ (IVV).

Usporiadatelia pochodu po upršaných
predchádzajúcich dňoch s obavou hľa−
deli na nebo aké bude počasie, či cel−
kom neohrozí pripravovanú najväčšiu
staroturiansku turistickú akciu roka. Ná−
ladu pred úradom podfarbovala hudba a
organizátori na prezentácii od 6.30 hodi−
ny očakávali prvých turistov. Organizá−
tori pochodu pripravili v 35. ročníku ná−
ročné trasy s výstupom na Veľký Lope−
ník a V. Javorinu od moravskej strany.
Rozmočený terén, veľká oblačnosť pri−
niesla turistom veľa námahy pri nároč−
ných výstupoch, zostupoch a na krásne
kruhové výhľady mohli len spomínať. Na
Javorine sa účastníci pochodu mohli ob−
čerstviť čajom alebo niečím silnejším a
nabrať sily na ďalšie kilometre. Pre drs−
né podmienky, čo nie je pre Javorinu ni−
čím nezvyklé sa však dlho nezdržovali
a pokračovali v pochode.

Náročné, ale krásne trasy z Květnej a
Novej Bošáce hodnotili účastníci v cieli

pochodu pri občerstvení v zariadení Šport
Pubu na štadióne v Starej Turej. Potešiteľ−
né je, že naše trasy zvládli turisti v širo−
kom vekovom rozpätí. Veď najmladším
účastníkom pochodu na 20km trasu bol
len 3,5 ročný Jožko Žákovic zo Starej
Turej. Na druhej strane najstarším účast−
níkom pochodu bol nestor turistiky na Sta−
rej Turej, 81 ročný Ing. Dušan Drnčířik,
ktorý zvládol trasu na 30 km . Ako organi−
zátorov pochodu nás to veľmi potešilo a
povzbudilo do ďalšej práce aktívne zapojiť
hlavne našich ľudí z najbližšieho okolia do
aktívneho pohybu v prírode a ukázať im
prostredníctvom pripravených turistických
trás krásu nášho podjavorinského kraja.

Účasť na jednotlivých trasách bola
nasledovná: 20km − 64 účastníkov, 30km
− 21 účastníkov, 50km − 9 účastníkov,
65 cyklo − 4 účastníci

Celkove sa pochodu zúčastnilo 98
spokojných turistov.

Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave jednotlivých
trás a pomohli zorganizovať pochod „Pod−
javorinská päťdesiatka“. Zvlášť chcem
poďakovať sponzorom nášho podujatia
mestu Stará Turá, PREMARES plus,
s.r.o., Šport Pub, Molitex a vináreň Ga−
žovič, ktorí sa pričinili o udržanie tradície
podjavorického diaľkového pochodu.

Ing. Vlastimír Čepela

Podjavorinská päťdesiatka 2010

PONUKA MASÁŽE
Ponúkam služby klasickej a reflexnej masáže

chodidiel − Dom špecialistov, č. d. 39, v júni

20% zľava.
Po − Pi: 15.00 − 20.00, So a Ne na objednávku.

Anna Koptáková, tel. 0915322098
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Záhradkárske okienko
Po nečakaných nízkych denných teplotách a dažďových dňoch

začiatkom mája nám poriadne ubralo z úrody, a tak sme museli
viacerí znova sadiť uhorky, cukety, patizóny... no takmer všetko.
Čo nezničila pleseň a slnečný úpal, to „dorazili“ slimáci.

Proti už prejavujúcim sa hubovitým chorobám − plesniam v po−
čiatočnom období je vhodné použiť hlavne systémové prípravky,
ktoré „preliečia“ celú rastlinu (Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ 68 WG,
42,5 WG...) a až v druhej fáze počas zberu používať kontaktné
prípravky s kratšou ochrannou dobou (Kuprikol 50, Champion 50
WP, Bravo 500, Kocide 2000, Cuproxad SD...).

Proti múčnatke (biely povrch listov) sa dá úspešne bojovať nie−
len preventívnymi postrekmi , ale i pri zistení prvých príznakov
(Discus, Baycor 25 WP, Thiovit Jet, Shavit F, Zao, Sulikol K...).

Nedostatok vápnika, hlavne u papriky, sa dá odstrániť postre−
kom na list s menej známym prípravkom Paralux. Patrí medzi eko−
logické prípravky a postrekovať môžeme i ovocné stromky koncom
leta, až do času zberu úrody. V tomto období sa dá úspešne použiť
i ako prevencia proti hubovitým chorobám na rajčinách a uhorkách.
V tekutej forme je to Vuxal – Ca s ochrannou dobou 14 dní.

Ochrana viniča je už dlhší − celoročný proces. Stálice v ochrane
viniča sú jednoznačne Kuprikol v striedaní so Sulikolom. Nové prí−
pravky sa menia a z najpoužívanejších možno spomenúť v súčas−
nosti Discus, Zato 50 WG, Schavit F, Ridomil...

Proti škodcom je dostatočný výber postrekov, no treba rozlišo−
vať, na aké plodiny sa používajú.

Najrozšírenejšie sú vošky. Postreky sú dlhodobé, s účinnosťou
niekoľkých týždňov (Nurelle, Actara, Karate Zeon), ale i krátko−
dobé, využívané pri priebežnom zbere (Calipso, Karate, Decis, Dia−
zol, Pirimor, Bi 58...). Na méru hruškovú je to (Nomolt 15 SC).

Slimáci začínajú byť celoročným problémom už na širšom teritó−
riu, ako to bolo v minulom roku. Keď už nefunguje jednoduchý lapač
– hrubšia doska uprostred záhona, ktorú každý deň zvlhčujeme
vodou a nájdených jedincov postupne likvidujeme, pristúpiť musíme
k likvidácii návnadami. Z prípravkov je v ponuke Mesurol alimax a
ekologický Ferramol Schneckenkorn.

Ferovit a Fytovit sú špeciálne prípravky , ktoré sa používajú pri
nedostatku železa – chloróze. Prejavuje sa žltým sfarbením listov
hlavne na broskyniach, nektarinkách a čiernych malinách...

Nezabudnime v tomto teplom období i na bežne sa vyskytujúcich
parazitov na sliepkach a holuboch. Dajú sa rýchlo zneškodniť vhod−
ným prostriedkom (napr. Almus ...).

Pri obľúbenom pestovaní kvetov a byliniek v bytoch treba veľmi
zvažovať opodstatnenosť použitia chemických prípravkov, vzhľa−
dom na veľkosť uzavretých priestorov a vetrateľnosť.

V špecializovaných predajniach Vám určite poradia pri správnom
výbere vhodných postrekov. Treba však čo najpresnejšie definovať
nežiaduceho škodcu a príznaky prejavujúcich sa chorôb na rastli−
nách.

tel.:7763485

Váš partner nielen pre záhradu

Rybárske preteky na Dubníku
Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa...
Keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa...
Keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom...

Jar prišla aj do našich chotárov, okolia. Plným priehrštím nám ponú−
ka aj svoje možnosti...Život okolo nás je plnohodnotnejší, veselší.

Roky sme už zvyknutí ,že akosi symbolicky jarnú sezónu v našom
meste otvárajú v prírode členovia MO SRZ v Starej Turej. Tak tomu
bolo aj v prvých májových dňoch, keď miestni rybári zorganizovali
rybárske preteky v areáli jazera Dubník.

Pri príchode na preteky nás privítala vôňa rybacích špecialít, na
ktorých si mohol každý návštevník pochutnať. Po skončení pretekov
bolo vyhodnotenie pretekov. Najväčšiu príťažlivosť mala už tradične
tombola, ktorá bola hodnotná a bohatá.

Najväčšie emócie prežívali pri žrebovaní deti a mládež. Boli aj takí
výhercovia ,ktorí vrátili vyhraté živé ryby, darovali im život.

Je chvályhodné, že členovia miestnej organizácie sa príkladne aj na
túto akciu pekne pripravili a tak umožnili návštevníkom mesta a široké−
ho okolia prežiť príjemné chvíle.

Pochvalne sa o tejto akcii vyjadrila aj obdivovateľka rybárskeho
športu riaditeľka ZŠ v Lubine, Erika Vrzalová: „S radosťou chodíme
sem na rybárske preteky celá rodina, veľkú radosť majú z týchto pek−
ných chvíľ aj naši synovia...“

Široké je pole pôsobnosti členov tejto 480 člennej organizácie. Pri−
pravujú každoročne i iné rybárske preteky, tiež veľkú pozornosť venu−
jú nádejným mladým rybárom. V nich vidia tiež budúcnosť života orga−
nizácie.

Všetci, čo sa podieľajú na organizovaní tejto záslužnej práci si za−
slúžia slová uznania a pochvaly. Sympatizujeme s nimi a tešíme sa na
pekné úspechy v ich práci .

Text: Vladimír Brezinský, foto MO SRZ


