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Z obsahu:Dvadsaťkrát jarmok
Ani sme sa nenazdali, prešiel rok a opäť je

tu jarmok! Ten tohtoročný bude trochu iný, ju−
bilejný. Mnohí z Vás sa obávali, že sa revitali−
zácia centrálnej mestskej zóny dotkne organi−
zácie jarmoku, ale až na menšie zmeny bude
výročný 20. ročník Staroturianskeho jarmoku
prebiehať rovnako ako ten minuloročný. Iba
predajné stánky sa posunú o nejakú tú ulicu
ďalej a detský smiech z kolotočov bude počuť
z iných miest. Veríme, že aj sťažená situácia s
parkovaním sa s menšou dávkou trpezlivosti
nakoniec vyrieši. V júnovom čísle Staroturian−
skeho spravodajcu Vám prinášame informácie
o kultúrnom programe, obmedzeniach v dopra−
ve, parkovaní a zmenách v autobusovom spo−
jení počas jarmoku, a tiež informácie o uliciach,
na ktoré budú presunuté predajné stánky.

Organizátori pre Vás pripravili príjemný
program, niečo pre mladšie i staršie generácie
a tiež adrenalínovú sprievodnú akciu. Dúfame,
že počasie nám bude naklonené a všetci preži−
jú jarmok v dobrej nálade a budú si z neho
odnášať iba pozitívne zážitky.

Mgr. Lívia Boorová

Národná transfúzna stanica

oznamuje dobrovoľným

darcom krvi, že uskutoční

odber krvi 15. júna 2011

v Dome kultúry Javorina

od 8.00 do 10.00 hodiny.

Fúriková olympiáda v materskej škole
(k článku na str. 12)

1. jún – Medzinárodný deň detí, Námestie Slobody, 14.00 h

3. jún – Podjavorinské ľahkoatletické hry, štadión, 9.00 h

5. jún – Cesta rozprávkovým lesom, areál Dubníka I., 10.00 h

17. – 18. jún – 20. ročník Staroturianskeho jarmoku

25. jún− Country deň Papraď, 14.00 h

26. jún – Koncert bratov Nedvědovcov, DK Javorina, 19.00 h

Okrúhle výročie jarmoku!

Z rokovania MsZ

Kalendárium

Mestská polícia má výročie

Novinky zo ZŠ

Z Centra voľného času

Turistická Podjavorinská päťdesiatka

Materské centrum Žabka

Spomienka na ukončenie 2. s. v.

Revitalizácia CMZ – otázky a odpove−

de0Matrika, kultúra, šport
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Revitalizácia CMZ je naďalej veľ−
mi aktuálnou témou. Vychádzajúc z
otázok občanov sme sa rozhodli po−
skytnúť odpovede na to, čo ich naj−
viac zaujímalo. Odpovede nám po−
skytol Ing. Emil Vlado z Oddelenia
výstavby, ÚP a ŽP mesta Stará Turá.

Kto robí pri revitalizácií CMZ
dozor?

Stavebný dozor robí pani Mária
Bahníková − BA−MA s.r.o., ktorá bola
vybraná v zmysle zákona o verej−
nom obstarávaní a s ktorou máme
uzatvorenú Mandátnu zmluvu č. 8/
2010 zo dňa 14. decembra 2010 na
činnosť stavebného dozoru.

Prečo sa chodník viackrát skla−
dal a znovu rozoberal? Sú pracov−
níci dostatočne kvalifikovaní?

Mesto Stará Turá platí len za sku−
točne vykonané práce. To zname−
ná, že platíme za už hotovú časť −
podľa schváleného rozpočtu. My ako
investor nemôžeme zasahovať do
pracovných postupov zhotoviteľa: to
znamená, že my neplatíme za to, že
sa pracovníci „opierajú o lopaty“,
respektíve znovu búrajú to, čo už
bolo hotové alebo nehospodárne
nakladajú s materiálom (dlažbou)
atď. To je v réžii zhotoviteľa stavby,
ktorým je stavebná firma Strabag
s.r.o.. Firma bola vybratá vo výbe−
rovom konaní v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní (Zákon č. 25/
2006 Z.z. v znení neskorších pred−
pisov). Ona garantuje odbornú spô−
sobilosť svojich pracovníkov a ona
garantuje, že práce sú vykonávané
v zmysle platných STN , Európskych
noriem a technologických postupov.

Ľudia sa sťažujú, že chodníky
nemajú rovný povrch. Bude sa s
tým ešte niečo robiť?

Rôzne vady resp. nerovnosti
chodníkov budú počas preberacie−
ho konania odstraňované, nehovo−
riac o tom, že v zmysle Zmluvy o
dielo máme na práce záruku 60
mesiacov (5 rokov).

Kto sleduje kvalitu práce robot−
níkov?

Kvalitu sleduje stavebný dozor,
ktorý zabezpečuje odberateľskú čin−
nosť investora a samozrejme aj my z
oddelenia výstavby (Vlado, Mináriko−
vá) a technické služby (Straka, Vráb−
lová), pretože spolu riešime problé−
my, ktoré sa pri takýchto rekonštrukč−
ných prácach určite vždy vyskytnú.
Ostatne Technické služby, m.p.o.,
Stará Turá budú prevádzkovateľ CMZ
a budú sa starať o údržbu chodníkov
a zelene, takže tiež im to nie je ľaho−
stajné. Verte, že všetci robíme, čo je
v našich silách, hoci nie všetko je
ideálne podľa našich predstáv, lebo
aj tu rozhodujú peniaze, ktorých veru
nemáme nazvyš.

Prečo robotníci pracujú aj cez
víkend? Neporušujú protihlukové
pravidlá?

Práce cez víkend boli dohodnuté
s mestom Stará Turá v takom roz−
sahu, aby zbytočne nerušili obyva−
teľov, to znamená, že zhotoviteľ by
nemal používať kompresor, elektric−
ké vŕtačky, rezačky, jednoducho
náradie a stroje, ktoré vytvárajú nad−
merný hluk. Prosíme občanov, aby
boli ešte nejaký čas tolerantní, lebo
čím viac sa bude robiť, tým skôr to
bude hotové. V ZoD je realizácia
dohodnutá na 8 mesiacov, ale my
sme so zhotoviteľom ústne dohod−
nutí, že v závislosti od počasia za 5−
6 mesiacov práce ukončí.

Ďalej dôležitý faktor, ktorý pod−
statne ovplyvnil lehotu výstavby bol
ten, že sa konečne do prác pustili aj
plynári (upozorňovali sme ich už
pred vyše rokom, aby si dali svoje
siete do poriadku). Západosloven−
ská energetika robila presun vzduš−
ného vedenia do zeme – káblova−
nie. PreVaK výmenu šupákov a zem−
ných súprav na vodovode... preto sa
stále „vŕtame v zemi“. Jednoducho
sme z našej strany vyvinuli maximál−
ne úsilie, aby sa zrevitalizované plo−
chy zbytočne o niekoľko rokov zno−
va nerozkopávali.

Ing. Emil Vlado
a Mgr. Lívia Boorová

Odpovedáme na otázky občanov

k revitalizácií CMZ
Spomienka na ukončenie

II. svetovej vojny
Mesto Stará Turá si pripomína okrem výročia oslo−

bodenia mesta aj ukončenie najväčšieho utrpenia v
dejinách ľudstva − II. svetovej vojny. Pri príležitosti
tohtoročného 66. výročia ukončenia vojny položili 6.
mája predstavitelia mesta a členovia ZO Slovenské−
ho zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá kyti−
cu kvetov k pamätníku na Námestí slobody.

Mgr. Lívia Boorová

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 17.5.2011 sa uskutočnilo VI. zasadnutie Mestského za−

stupiteľstva Stará Turá.
Prítomných bolo všetkých 13 poslancov.
Hlavným dôvodom mimoriadne zvolaného zasadnutia bolo

prerokovanie I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá ako i preroko−
vanie spôsobu financovania investičných akcií Rekonštrukcia DK
Javorina, Centrálna mestská zóna a ZUŠ. Na financovanie uve−
dených akcií poslanci schválili uzatvorenie úverovej zmluvy s

VÚB do výšky 700 000 eur. Schválený bol i návrh 1. zmeny
rozpočtu pre rok 2011.

Ďalej poslanci vzali na vedomie materiál „Informácia o stave
hospodárenia mesta Stará Turá ako i materiál „Informácia o
uskutočnenej zmene názvu predmetu podnikania v Zakladateľ−
skej listine spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá.“

Schválený bol návrh zmeny plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta na I. polrok 2011.     Mgr. Ľubica Klimáčková

Foto Ján Mikláš
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Stredná odborná škola v Starej
Turej pripravila prostredníctvom na−
dácie EkoPolis študijný odbor, ktorý
bude pripravovať mladých ľudí na

prácu v dynamickom segmente s
veľkým potenciálom a s ohľadom na
životné prostredie – vo fotovoltike.
Fotovoltika laicky znamená priamu
premenu energie
slnečného žiare−
nia na elektrinu.
Na streche školy
a v priestoroch
školy je nainšta−
lovaný solárny
systém, ktorý do−
dáva škole elek−
trickú energiu. K
19. máju vytvori−
lo fotovoltické za−
riadenie SOŠ 2,
472 kWh, čo je
elektrická energia približne za 445
eur. Vďaka projektu „Príprava mla−
dých fotovoltických operátorov“
môže škola plnohodnotne pripravo−

vať odborníkov pre slnečné elektrár−
ne a študenti môžu ľahšie nájsť
uplatnenie v praxi. „Kladieme dôraz
na moderné technológie a vítame

možnosť, že štu−
denti nebudú o
predmete výučby
iba počuť, ale
môžu s ním reál−
ne pracovať,“ po−
vedal r iaditeľ
školy Milan Du−
roška. Nezane−
dbateľné je aj
šetrenie životné−
ho prostredia.

Projekt prípra−
vy fotovoltických
operátorov bol
s c h v á l e n ý

prostredníctvom schémy „Živá ener−
gia“ nadácie EkoPolis. Jeho dôleži−
tým partnerom je aj občianske zdru−
ženie Enviromentálny inštitút, ktoré

pôsobí vo funkcii odborného konzul−
tanta a propagátora projektu.

Dňa 19. mája sa v budove Stred−
nej odbornej školy v Starej Turej usku−

točnila konferencia pri príle−
žitosti uzatvorenia projektu.
Okrem zástupcov školy sa
tlačovej konferencie zúčast−
nil predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja
MUDr. Pavol Sedláček, ria−
diteľ nadácie EkoPolis Pe−
ter Medveď, výkonný riadi−
teľ Enviromentálneho inšti−
tútu Andrej Vilim, poslanci za
náš okres a zástupkyňa pri−
mátora mesta Stará Turá
Mgr. Soňa Krištofíková. Po
krátkych príhovoroch o fun−
govaní zariadenia a o jeho
uplatnení v praxi, uviedol
predseda TSK a riaditeľ ško−
ly oficiálne fotovoltické zaria−
denie do života symbolickým
prestrihnutím pásky.

Mgr. Lívia Boorová

Tlačová konferencia o fotovoltických

operátoroch
HAIKU
Drevo pňa hustne
na strome, ktorý rastie
na planej pôde.

Kalendárium
Peter Pavel Bartoš (11.6.1901 Stará Turá −

18.12.1975 Bratislava), pedagóg, matematik, vedec,
publicista, autor učebníc, syn Pavla Bartoša. Študo−
val na Evanjelickom lýceu v Bratislave, maturoval na
Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, vyštudoval mate−
matiku a fyziku v Brne. Ako stredoškolský učiteľ učil v
Rimavskej Sobote, Tisovci, Banskej Bystrici. Bol vy−
znamenaný medailou J. A. Komenského. Je tomu 110
rokov čo sa narodil. (V uplynulých dňoch by sa doží−
val okrúhlych 110 rokov)

Eva Ryjáčková (24.8.1923 Stará Turá – 11.6.1981
Bratislava), novinárka, prispievateľka do detských
časopisov. Matka Mária, rod. Hlubocká, otec Ondrej
Košnár. Prvý manžel Herzán. Študovala pedagogiku
a novinárstvo v Bratislave. Bola redaktorkou a šéfre−
daktorkou detských a mládežníckych časopisov. Od
jej smrti uplynulo 30 kokov.

Viliam Paulíny−Tóth (3.6.1826 Senica – 6.5.1877
Martin), spisovateľ, novinár, redaktor, kultúrny a osve−
tový činiteľ, podpredseda Matice slovenskej, od r. 1869
čestný občan Starej Turej. Študoval v Modre, na evan−
jelickom lýceu v Bratislave. Prešiel viacero povola−
niami, patril medzi najplodnejších novinárov 19. sto−
ročia. Od jeho narodenia uplynulo 185 rokov.   −gek−

I. žiacka konferencia o cestovnom ruchu

v našom regióne
Vo štvrtok 28. apríla sa v priestoroch penziónu

Adam v Podkylave konala I. žiacka konferencia o ces−
tovnom ruchu v podjavorinsko−podbradlanskom kraji.
Išlo o podujatie organizované študentmi štvrtého roč−
níka Súkromnej hotelovej akadémie v Starej Turej v
rámci ich ročníkovej práce, čím si v praxi sami na
sebe odskúšali, čo všetko znamená celková príprava,
zabezpečenie a priebeh takéhoto podujatia. Kongres
sa konal za účasti, nielen domácich pedagógov, ale
aj hostí zastupujúcich okolité obce, miestnu samo−
správu a viaceré spolky a združenia aktívne v oblasti
cestovného ruchu. SHA v Starej Turej chce takýmito

podujatiami napomáhať nielen rozvoju cestovného
ruchu, podchytiť talenty z radov študentov, no chce
nadchnúť aj mladú generáciu pre túto oblasť, a tak
napomáhať rozvoju nášho kopaničiarskeho regiónu.
Na záver chceme poďakovať všetkým študentom za
vysoko profesionálny prístup, hosťom za účasť a zvlášť
našim sponzorom Penziónu Adam v Podkylave a My−
javskej pekárni, s.r.o. za ich materiálnu pomoc a spon−
zorský príspevok.

text a foto Študentský manažérsky tím SHA ST
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Mestská polícia oslavuje 20. výročie

svojho vzniku
História mestskej polície v našom meste siaha až

do roku 1991. Vznik polície je priamo spojený s vše−
obecným záväzným nariadením o zriadení Mestskej
polície, ktoré bolo schválené 8. februára 1991. Už v
marci toho roku bolo uskutočnené výberové konanie
na prvého člena Mestskej polície Stará Turá. Konkurz
vyhral Štefan Tanglmayer a 2. mája 1991 nastúpil
ako prvý policajt do práce na staroturianskom odde−
lení. V roku 1991 boli do mestskej polície postupne
prijatí Miroslav Dolník, Jana Vaváková, Radoslav Ne−

dorost, Ľubomír Málek a Ernest Koukal. Dnes mest−
ská polícia zabezpečuje verejný poriadok v meste,
spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a majetku
obyvateľov a mesta. Dbá tiež o ochranu životného
prostredia, o dodržiavanie poriadku v uliciach, usku−
točňuje rôzne akcie pre mládež a deti zamerané na
prevenciu a udeľuje pokuty za priestupky. V roku 2004
bol v Starej Turej úspešne spustený projekt Nočné
havrany, kde sa na preventívnych akciách zúčastňujú
aj občania. Za dvadsaťročnou prácou mestskej polí−
cie stojí vytrvalosť a chuť pomáhať občanom a odhod−
lanosť chrániť mesto, občanov a ich majetok. K okrúh−
lemu výročiu vzniku im gratulujeme a veríme, že budú
naďalej hájiť záujmy občanov a mesta.

Mgr. Lívia Boorová

MsP z roku 2009

História jarmokov v Starej Turej
má už dlhodobú tradíciu. 17. a 18.
júna sa uskutoční už 20. ročník Sta−
roturianskeho jarmoku, jedného z
najvýznamnejších podujatí nášho
mesta. Aj keď dianie v centre mesta
spôsobilo prípravnému výboru zopár
organizačných a technických prob−
lémov, veríme, že občania mesta i
návštevníci jarmoku z okolia pocho−
pia určité nevyhnutné zmeny.

Stánky budú tak ako každý rok,
umiestnené od kruhového objazdu
smerom k ZUŠ, pred ZUŠ budú môcť
jarmočníci prejsť cez mostík na dru−
hú stranu potoka. Predajné stánky
sa po nútených zmenách premiest−
nia aj na ulicu SNP pred „zetko“ a
budú smerovať na jednej strane k
Mestskému úradu a na druhej stra−
ne k bývalému pivobaru a odtiaľ k
Mierovej ulici. Ulica na druhej stra−
ne potoka, pri bývalej pergole bude
uzatvorená, z dôvodov revitalizácie
centrálnej mestskej zóny. Tak ako
po minulé roky, bude v termíne jar−
moku presťahovaná zastávka SAD
od Tesca k Domu kultúry Javorina.
Pre najmenších jarmočníkov sú pri−
pravené detské atrakcie a kolotoče
na parkoviskách OD Tesco, OD BIL−
LA a na Jiráskovej ulici. Občanov
žiadame o trpezlivosť pri parkovaní.

V predajných stánkoch si budú
môcť návštevníci opäť kúpiť rôzne
drobnosti do domácnosti, ľudové

výrobky, ale aj oblečenie či vybranú
zeleninu a ovocie. Na svoje si prídu
aj najmenší. Už tradične bude na
tržnici pripravená ponuka lahodných
jarmočných jedál a dobrého pitia,
ktoré si môžu návštevníci vychutnať
v kruhu priateľov a známych. Počas
dňa budú otvorené verejné toalety
na Námestí Slobody. Návštevníkom
budú k dispozícií i mobilné toalety.
Budú umiestnené pri Dome služieb,
za tržnicou a pri bývalom Pivobare.
Upozorňujeme, že práve v čase jar−
močného zhonu praje šťastie drob−
ným krádežiam. Preto si dávajte
pozor na peňaženky, kabelky a mo−
bily a nenechávajte nič bez dozoru.
Samostatnou kapitolou sa bohužiaľ
stávajú stratené deti. Snažte sa pre−
to malých zvedavcov udržať pri sebe.
Ak sa dieťa predsa len stratí z vášho
dohľadu a nemôžete ho dlhšiu dobu
nájsť, kontaktuje mestskú políciu na
pevnej linke 776 00 77 alebo na
mobilnom telefóne 0907 772 868.

Organizátori pre Vás pripravili
príjemný kultúrny program, niečo pre
mladšie i staršie ročníky a tiež adre−
nalínovú sprievodnú akciu. Môžeme
len dúfať, že jubilejný 20. ročník jar−
moku bude naozaj výnimočný a zo−
stane v mysliach návštevníkov na
dlho zapísaný ako príjemná spo−
mienka na naše mesto, tradície a
kultúru.

Mgr. Lívia Boorová

KULTÚRNY PROGRAM
XX. Staroturianskeho jarmoku

PIATOK 17.6.2011

15.00 mažoretky zo Sobotišťa

15.30 detské spevácke zbory, tanečné skupiny hip−hop
a Čančatá zo ZUŠ

17.30 dychová hudba BODOVANKA

19.00 rocková kapela HRANA zo Starej Turej

20.00 kapela SLNIEČKO z Piešťan

SOBOTA 18.6.2011

10.00 rocková kapela THE NARCIS z Nového Mesta nad Váhom

11.00 rocková kapela LUKAS BAND zo ZUŠ Stará Turá

13.00 country kapela DOSTAVNÍK z Bánoviec nad Bebravou

14.30 dychová hudba TEXTILANKA

16.00 dychová hudba DRIETOMANKA

Sprievodné podujatie: vyhliadkový pohľad z balóna – ihrisko pri ZŠ
Sobota 18.6. od 18.00 do 19.00 hod.
Poplatok: dospelí: 4 eurá, deti: 2 eurá

Okrúhle výročie jarmoku!

 K článku „Odpovedáme na otázky občanov k revi−
talizácií CMZ“ na str. 2        foto Mgr. Lívia Boorová

foto Ján Mikláš
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PORTRÉT

Ján Mikláš
Človek, ktorý je so Staroturianskym

spravodajcom spojený takmer dve
desaťročia. Človek, ktorý podjavorin−
skej kultúre zasvätil celý svoj život. V
minulom mesiaci oslávil Ján Mikláš
okrúhle 60. narodeniny a po dlhoroč−
nej práci pre mesto a kultúru sa roz−

hodol odísť na zaslúžený dôchodok. Aj touto cestou
mu chceme za redakciu zaželať všetko najlepšie k
životnému jubileu a veľa oddychu a spokojných dní
na zaslúženom dôchodku.

Ján Mikláš aktívne pracoval v rôznych záujmových
združeniach a inštitúciách. Viac ako 10 rokov pôsobil
ako spevák, scenárista a moderátor v Staroturanskej
kapele. Po roku 1995 nastúpil na post zástupcu pri−
mátora mesta a tu zotrval 12 rokov. Pracoval najmä v
oblasti kultúry, školstva a športu. Od roku 1995 za−
stával funkciu šéfredaktora Staroturianskeho spravo−
dajcu a prinášal informácie o našom meste do väčši−
ny staroturianskych domácností. Tu však jeho činnosť
vonkoncom nekončí. Kultúra je spätá s jeho životom,
po celý život sa zaujíma o široké spektrum aktivít.
Spoluorganizoval a stále sa podieľa na organizácií
najvýznamnejšieho podujatia podjavorinského kraja
– Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.
Bol 16 rokov riaditeľom a hovorcom Staroturianskeho
jarmoku. Venuje sa tiež činnosti v zbore pre občian−
ske záležitosti, predovšetkým občianskym obradom a
spolupracuje pri vydávaní propagačných a prezentač−
ných materiálov o našom kraji a blízkom okolí. Bol
jedným zo zostavovateľov monografie Stará Turá –
naše mesto. Pán Mikláš nám zodpovedal aj pár krát−
kych otázok.

Ktoré reportáže (príspevky) Vám boli srdcu naj−
bližšie?

Počas celého pôsobenia som nerozlišoval príspevky
po stránke obsahovej. Vzhľadom na charakter časo−
pisu som považoval všetky príspevky za dôležité a
viac menej rovnocenné. Je treba vždy mať na mysli,
pre koho je časopis určený a akú plní úlohu aj v
dnešnej dobe internetu, káblovej televízie a mestské−
ho rozhlasu. Veril som, že každý článok, informácia si
nájde svojho čitateľa a všeobecne sme celý redakčný
kolektív nadobudli presvedčenie, že časopis je veno−
vaný predovšetkým staršej generácií, a preto sme sa
snažili tejto vekovej skupine v značnej miere aj pri−
spôsobovať.

Keď sa povie dôchodok, na čo sa najviac tešíte?
Osobne nerád používam výraz dôchodok. Je to

podľa mňa iba jedna zo životných etáp každého člo−
veka. Celý svoj život – 44 rokov pracovnej činnosti
(včítane školy) – som v podstate pracoval s ľuďmi na
rôznych pozíciách a v rôznych pracovných odvetviach
a nie je potrebné zdôrazňovať, že to vždy bola neľah−
ká práca. Aj z tohto dôvodu sa teším na pokoj a po−
hodu pri veku primeranom zdraví, na druhej strane
však chcem pokračovať v niektorých aktivitách.

Čo by ste popriali svojim dlhoročným čitateľom?
Všetkým čitateľom, ale aj obyvateľom Starej Turej

aj touto cestou ďakujem za podporu, porozumenie a
pomoc, ktorá ma vždy motivovala v mojej každoden−
nej práci. Všetkým prajem, aby aj naďalej nachádzali
v našom mestskom informátorovi svoje obľúbené témy,
aby boli nielen čitateľmi, ale aj dopisovateľmi, a tým
sa stávali spolutvorcami nášho mesačníka.

Mgr. Lívia Boorová

Tak sme sa dočkali! Aj v na−
šom mestečku dostalo zelenú vy−
tvorenie materského centra, za čo
ďakujeme všetkým poslancom
mestského zastupiteľstva, najmä
však p. Mgr. Soni Krištofíkovej,
za jej angažovanosť a konzultá−
cie spojené s vybavovaním MC.

Čo to vlastne je materské cen−
trum? Je to ďalšia škôlka či jasle ?

Nie je to ani škôlka ani jasle, ale
je to priestor, kde sa stretávajú de−
tičky s maminkami vo veku 0 – 6
rokov. Jedinečnosť MC je práve v
tom, že deti nie sú separované od
matiek, ale spoločne s nimi sa za−
pájajú do rôznych aktivít – cvičenia
s deťmi rôzneho veku, tvorivé diel−
ne, kurzy cudzích jazykov hravou
formou a mnohé ďalšie aktivity ale−
bo sa len prídu zahrať s ostatnými
deťmi. Maminky si oddýchnu a na−
čerpajú nové sily a informácie, keď−
že aj pre ne sa tu poskytuje laktač−
né poradenstvo (o dojčení), psycho−
profylaktická príprava pre tehotné
ženy – predpríprava na pôrod, rôz−
ne prednášky s odborníkmi, ukážky
ako manipulovať s novorodencom a
iné poradenstvá.

Aby sme predstavili MC aj po
právnej stránke, tieto organizácie sú
mimovládne neziskové organizácie,
fungujúce na báze dobrovoľníctva.

Prvé MC vznikli v Nemecku a vzišli
z myšlienky uľahčiť a spríjemniť chví−
le mamičkám na materskej dovolen−
ke, odstrániť spoločenskú izolova−
nosť, do ktorej sa matky počas celo−
dennej starostlivosti o deti dostáva−
jú, umožniť im ďalšie vzdelávanie a
prístup k informáciám, rozvíjanie ve−
domostí a zručností, výmenu skúse−
ností s inými mamičkami a v nepo−
slednom rade dať príležitosť deťom
naučiť sa hrať v kolektíve a spolupra−
covať s inými deťmi, aby prechod do
materskej škôlky zvládli čo najlepšie.
Matky si samy tvoria program, zhá−
ňajú financie, pozývajú prednášate−
ľov, pomáhajú si navzájom.

Materské centrá sú (napriek názvu)
otvorené nielen deťom a ich mamič−
kám, ale všetkým bez rozdielu veku,
spoločenského postavenia, rasy, po−
hlavia za symbolický poplatok.

Pre účely zriadenia Materského
centra v Starej Turej boli odsúhla−
sené priestory bývalých jaslí na Uli−
ci Jiráskovej. Tieto sa nachádzajú v
pôvodnom stave – nevyhovujúcom
pre okamžité využívanie deťmi. Nut−
né sú rekonštrukcie sociálnych za−
riadení, vymaľovanie priestorov, po−
loženie nových podláh, celkové vy−
bavenie hračkami, nábytkom a ma−
lou kuchynskou linkou.

Veľmi radi by sme v septembri
materské centrum otvorili pre verej−
nosť. Zakladajúce členky MC mo−
mentálne oslovujú všetky firmy so
žiadosťou o sponzorský dar, či už
finančný alebo vecný. Naplánované
sú brigády na vypratanie všetkého
nepotrebného, neskôr spojené aj s
úpravami priestorov. Uvítame akú−
koľvek pomoc! Ak máte záujem a
vôľu spraviť niečo pre tých najmen−
ších a najdôležitejších ľudí v Starej
Turej, môžete sa na nás kedykoľ−
vek obrátiť.

Kontaktná osoba: Bc. Veronika
Dingová 0905 148 712 (štatutárny
zástupca OZ)

Mail: mczabkast@gmail.com
Č. účtu: 2877972956/0200
Ostatné členky: Bc. Michaela

Mocková, Ing. Dagmar Lukáčová,
Adela Maláriková

Každá firma, prípadne fyzická
osoba, ktorá sa rozhodne podporiť
materské centrum, bude uverejne−
ná na našej webovej stránke a na
nástenke pri vstupe do materského
centra. Ako poďakovanie získate tiež
pozvánku na otvorenie Materského
centra ŽABKA Stará Turá a poukaz
na tri vstupy zdarma k nám.

Informácie čerpané z publikácie
Materské centrá vydané Úniou Ma−
terských centier v r.2008

Bc. Veronika Dingová

Budeme mať Materské centrum –
Žabka Stará Turá

Úspech našich karatistov
Karate klub, ktorý pracuje pri Základnej škole v Starej Turej, mal vždy veľmi

dobrú úroveň. Chlapci tvrdo trénovali a úspešne reprezentovali klub aj svoje mesto
na rôznych súťažiach. Nie je to inak ani v súčasnosti. Ako ma informoval pán Milan
Pekník , ktorý ich trénuje spolu s pánom Dominikom Kňazovčíkom, karatisti sa
zúčastnili v Brne Majstrovstva Českej republiky Goju – ryu, kde úspešne reprezen−
toval Oliver Pekník a získal pekné 3. miesto v kategórii juniori nad 65 kg.

Dňa 7.5.2011 sa v Jeseníku konali otvorené majstrovstvá Moravy a Sliezska,
kde v konkurencii 4 štátov a 265 pretekárov zvíťazil v kategórii juniori do 75 kg.
Úspešne zbiera ovocie dlhoročného tréningu.

Oliverovi a ďalším úspešným karatistom blahoželáme a želáme im veľa úspe−
chov aj v budúcnosti.                                                    Mgr. Anna Chmurová
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Novinky zo ZŠ
Skončil sa máj, mesiac, ktorý mnohí z nás

majú najradšej. Príroda sa dokonale prebudila
zo zimného spánku a hýri nádhernými farbami
jarných kvietkov, ktorým v tomto roku dominova−
li púpavy. Nám v škole sa však pomaly blíži finá−
le – posledný mesiac školského roka 2010/2011.
Vzhľadom k tomu máme naozaj veľa práce a
nemáme veľa času kochať sa krásou prírody
okolo nás.

Máj je teda mesiacom usilovnej práce učite−
ľov, ktorí sa snažia deti ešte veľa naučiť a tiež
žiaci dobiehajú, čo sa dá a snažia sa vylepšiť,
čo sa dá. Je však aj mesiacom školských výle−
tov a exkurzií. Na jeden alebo na dva dni deti aj
ich učitelia zabudnú na starosti a idú poznávať
krásy Slovenska, pokochať sa nimi a niečo sa aj
naučiť. Žiaľ čoraz viac žiakov nemá o poznáva−
cie výlety a exkurzie záujem. Najradšej by voľný
čas prežili nákupmi v hypermarketoch alebo ani
nikam nechcú ísť. Myslím, že tu by nám mohli
pomôcť rodičia. Veď mnoho rodín nemá finanč−
né prostriedky na to, aby mohli ísť všetci na po−
znávací výlet po Slovensku, ktoré má toľko krás−
nych miest. Ak však dovolia svojmu dieťaťu ísť
na výlet zo školy, aspoň ono niektoré z nich spo−
zná na vlastné oči a aj keď to neocení teraz,
niekde v jeho duši tento zážitok zostane.

Dňa 8. mája sa škola zapojila do programu
pre naše mamičky. Mal dobrú úroveň a veľmi
nás teší, že sála Domu kultúry Javorina bola plná
a dúfame, že malé darčeky, ktoré pre mamy vy−
robili deti, ich potešili.

Z mnohých strán počúvam, že naše deti sú
počítačovou generáciou a strácajú fyzickú kondí−
ciu. V našom meste pracuje organizácia Fénix,
ktorá sa venuje turistike a poznávaniu prírody.
Títo zapálení ľudia sa venujú aj deťom. Preto pri−
pravili 10. mája pre žiakov 4. ročníka dopoludnie
plné hier a súťaží na Dubníku. Bol to jeden z krás−
nych slnečných dní tohtoročnej jari a všetkým na
tejto akcii bolo veľmi dobre. Ďakujeme!

Vraj fantasticky bolo našim tretiakom, ktorí
prežili 5 nezabudnuteľných dní v škole v prírode
v Bojniciach. mnohí si iste pomysleli, že takto by
to mohlo byť celý rok – aj vážna škola, ale aj
mnoho zábavy.

Aj pani vychovávateľky pripravili pre svojich
družinárov pekné popoludnia – výtvarnú súťaž a
zábavné popoludnie s rodičmi.

Rozhlasová relácia nám pripomenula 66. vý−
ročie víťazstva nad fašizmom.

O dvoch športových súťažiach, ktoré sme so
žiakmi absolvovali v máji, vám napíšem do na−
sledujúceho čísla.

A na záver článku sa vám chcem pochváliť
úspechmi našich veľmi šikovných detí: basket−
balistky vyhrali krajskú súťaž, Noemi Vařáková,
7.A, získala 2. miesto v celoslovenskom kole bib−
lickej olympiády a v krajskom kole v rétorike
máme 2. miesto vďaka Nicole Jašákovej, 9.B, a
3. miesto vďaka Valentíne Masárovej. Mám z
toho naozaj radosť a ďakujem deťom aj učite−
ľom, ktorí ich pripravovali.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Blíži sa koniec školského roka
2010/2011 a je čas zamyslieť sa nad
tým, aký bol tento školský rok pre
nás, čo sa nám podarilo, čo nám
priniesol.

Aj keď situácia s finančnými
prostriedkami v našich školách je
skôr nepriaznivá, my v ZŠ Kostolné
sa máme čím pochváliť a najmä po−
ďakovať sa tým, ktorí nám význam−
ne pomohli.

Kotolňa, ktorú sme v škole mali
bola nevyhovujúca a takmer v ha−
varijnom stave. Bolo treba urýchle−
ne postaviť novú, urobiť nové vyku−
rovacie rozvody so všetkými radiá−
tormi a komínmi. Vedenie ZŠ spolu
so zriaďovateľom obcou Kostolné
začali situáciu riešiť a pred vianoč−
nými sviatkami ako „vianočný dar−
ček“ boli škole pridelené finančné
prostriedky vo výške 135 355 eur z
Ministerstva školstva, vedy, výsku−
mu a športu SR.

Obec Kostolné – zriaďovateľ ZŠ
Kostolné prispeli sumou 3 319 eur.

Realizáciu stavby kotolne robila
firma z Veľkého Zálužia, ktorá v krát−
kom čase postavila novú kotolňu a
zrealizovala všetky potrebné práce.
O tom ako podstatne sa zlepšila
kvalita vykurovania v priestore ško−
ly netreba ani vravieť.

Vedenie ZŠ Kostolné ďakuje Mi−
nisterstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Krajskému školskému
úradu Trenčín, zriaďovateľovi obci
Kostolné, firme Techmonstav za vý−
znamnú pomoc, kvalitnú prácu pri
stavbe kotolne a prácach s ňou sú−
visiacich.

Ďakujem patrí aj všetkým zamest−
nancom ZŠ, MŠ, ktorí v krátkom
čase upratali, vyčistili všetky priesto−
ry školy, aby sa žiaci mohli neruše−
ne učiť.

Mgr. Anna Poláková
riad. ZŠ Kostolné

Nová kotolňa, nový vykurovací systém
v ZŠ Kostolné

V našom meste sa už stalo tradí−
ciou osláviť spoločne sviatok
všetkých mamičiek a babičiek. Aj
tento rok pripravili deti z materskej
školy, základnej školy a Základnej
umeleckej školy v Starej Turej pre
svojich rodičov a starých rodičov v
priestoroch Domu kultúry Javorina
príjemný program.

Preplnená sála žiarila očami hr−
dých rodičov. Malí umelci poďako−
vali svojim mamám a starým ma−
mám formou básní, ale aj piesní. V
rytme moderných a folklórnych tó−

Deň matiek v Dome kultúry Javorina
nov predviedli deti aj kreatívne ta−
nečné vystúpenia. Priestorom sa
niesli ďakovné slová, pochvaly a
želania. Prítomným rodičom a naj−
mä mamám sa prihovorila aj zástup−
kyňa primátora mesta Mgr. Soňa
Krištofíková. Poďakovala im za jed−
nu z najťažších činností, a to za vý−
chovu detí. Program ku Dňu matiek
patrí každý rok k tým najnavštevo−
vanejším a najkrajším. Slová vďaky
a lásky je však dôležité opakovať
stále, nielen jeden deň v roku.

Mgr. Lívia Boorová

foto Ján Mikláš 2010
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Čo sme zažili od polovice apríla do polovice mája 2011?
• Deň Zeme sme oslávili v CVČ s našimi predškolákmi. V priesto−

roch CVČ privítali takmer 80 detí majster Šupka, Plastiačik a teta
Papiernička. Deti s ich pomocou triedili odpad, kreslili na chodník
a diskutovali o živých tvoroch a ich prirodzených príbytkoch v
prírode. Súčasťou pripomenutia Dňa Zeme bola i akcia Vyrobíme
maxiguľu z alobalu, do ktorej sa zapojili nielen deti, ale i dospelí.
Presvedčili nás, že správanie ľudí k prírode sa pravdepodobne
mení, pretože igelitky vyumývaných alobalových vrchnákov a oba−
lov nám opäť našu guľu zväčšili a posunuli ju do ďalšieho „leve−
lu“. Tento odpadový materiál zatiaľ do zberu neodovzdáme, po−
kúsime sa našu guľu ešte viac zväčšiť, a to opäť o rok v období
Dňa Zeme.

• Počas veľkonočných prázdnin sa deti mohli zúčastniť dvoch
turnajov: v šípkach „O veľkonočného zajaca“ a v stolnom futbale
„O veľkonočné vajíčko“. I napriek tomu, že účasť detí nebola vy−
soká (asi plietli doma korbáče a farbili vajíčka), deti sa v CVČ
zabavili. Obidva turnaje vyhral Filip Bajjani z 5.B.

• V stredu 18.5. sme sa spolupodieľali na športovej olympiáde
pre deti ZŠ. K dobrej nálade a športovým výkonom asi 50 detí
prispela nielen dobrá príprava ale i krásne počasie.

• Štvrtok 19.5. sa niesol tiež v olympijskom duchu. Pre malič−
kých škôlkarov sme pripravili Netradičnú olympiádu. Olympijská
zástava, olympijský oheň i sľub – vytvorili slávnostný začiatok
hier a potom už len ... skoky, hody, rýchlosť a šikovnosť malých
škôlkarov.

• Už tradičnou aktivitou environmentálneho oddelenia je májo−
vá exkurzia do útulku Nádej v Novom Meste nad Váhom. Akcia
sa konala 20. mája a zúčastnilo sa jej 15 detí.

Čo pripravujeme v mesiaci jún 2011?
• Na stredu 1.6. sme od 14.00 hod v spolupráci s hotelom Lipa

pripravili pre deti veľkú oslavu MDD na Námestí slobody v Starej
Turej. Program sa bude skladať z vystúpení staroturianskych detí
(MŠ, ZUŠ a CVČ) a z rôznych hier a súťaží.

• V piatok 3.6. pozývame deti i širokú verejnosť na tradičné
Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže 2011. Príďte povzbudiť
našich mladých atlétov, budú mať silnú konkurenciu zo 7 škôl
podjavorinského kraja. Začiatok je o 9.00 na štadióne.

• V sobotu 4.6. sa vypravíme na celý deň do ďalekého Popra−
du, kde s deťmi navštívime AQUACITY. A či je zo strany detí o
túto akciu záujem? Kapacita zájazdu bola plná, len čo sme ho
propagovali.

• V stredu 15.6. prebehne v CVČ súťaž pre malých chovateľov
Moje najmilšie zvieratko. Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže
môžu prísť so svojimi miláčikmi o 15.00 hod. Zo súťaže sú z dôvo−
du bezpečnosti detí a zvierat vylúčené psy, mačky, jedovaté hady
a pavúky.

• Už tradičnou akciou je i Karneval pre deti MŠ, ktorý sa usku−
toční 22. 6. v priestoroch MŠ. Touto akciou končíme naše nepra−
videlné aktivity v školskom roku 2010/11 a od 23. 6. začíname s
prípravou letnej činnosti.

Z dôvodu včasnej informovanosti o letných aktivitách CVČ
dávame do povedomia pripravované aktivity i na mesiac júl:

Čo pripravujeme na letné prázdniny?
• Zo štvrtka 30.6. na piatok 1.7. ponúkame deťom do 12 rokov

„malý povysvedčkový azyl“ ktorý sa skladá zo zábavného popo−
ludnia s hrami, súťažami, opekačkou a nocľahom v CVČ. Podrob−
né informácie o pripravovanej akcii nájdete od 15.6. na interneto−
vej stránke CVČ a na plagátoch.

• CVČ Stará Turá pripravuje pre deti od 7 – 12 rokov pohybo−
vo−relaxačný prímestský tábor pod názvom Na prázdniny bez
maminy. Termín: 11. – 15.7.2011 od 8.00 – 16.00 hod. Miesto:
CVČ Stará Turá. Poplatok: 30 eur/týždeň (v cene sú zahrnuté:

animátorské služby, 5 x teplý obed a pitný režim, poistenie, mate−
riál a pomôcky na aktivity, ceny do hier a súťaží, cestovné).
Program tábora je zameraný na aktívny oddych detí. Kapacita
tábora je obmedzená. Prihlášky a podrobné informácie získate v
CVČ Stará Turá. Prihlásiť sa treba vopred najneskôr do 15.6.2011.

• V dňoch 4. – 8.7. sme pre deti pripravili tradičné dni otvore−
ných dverí, ktoré budú vyplnené jednorazovými 1 – 2 hodinovými
aktivitami v dopoludňajších i v popoludňajších hodinách. Presný
rozvrh aktivít nájdete na internetovej stránke CVČ a na plagátoch
od 15. 6. Na tieto aktivity netreba deti vopred prihlasovať. Deti,
ktoré navštevovali v školskom roku 2010/11 akýkoľvek krúžok v
CVČ, majú tieto aktivity zadarmo. Ostatní zaplatia poplatok 0,50 −
1,− euro/aktivitu.

Internetová stránka CVČ: http://cvcstaratura.edupage.org/
Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá

Správy z Detského parlamentu
V poslednom mesiaci sa detský parlament mesta Stará

Turá stretáva každú stredu, pretože organizujeme detský
športový deň (DŠD). Sami sme si ho vymysleli a sami ho i
organizujeme. Detský športový deň sa koná 1.6.2011, teda
na MDD a je určený pre II. stupeň ZŠ. Súťažiť sa bude v
týchto kategóriách: tenis, stolní tenis, basketbal a futbal. Celý
DŠD sa bude konať na štadióne. Súťažiť sa bude formou me−
dzitriedneho turnaja, teda víťazný pohár dostane 5 tried (za
každý ročník jedna). Ďakujeme sponzorom: Firme CTM, kto−
rá nám darovala finančné prostriedky na zakúpenie víťazných
pohárov, firme SENSUS, ktorá nám darovala vecné darčeky
a ešte Ing. Nerádovi za bezplatné poskytnutie priestorov na
mestskom štadióne.

 Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Štvrtáci navštívili Bojnice
Žiaci 4.ročníkov sa od 16. do 20. mája zúčastnili Školy v príro−

de − pod názvom „Trio pátračka“ − v Bojniciach. Jej zameranie
bolo tematické, poznávanie krás Bojníc a okolia.

Deti absolvovali množstvo aktivít. Navštívili Bojnický zámok,
ZOO s programom − ZOO škola, Prepoštskú jaskyňu – Múzeum
praveku, program skupiny sokoliarov Aquila s možnosťou priame−
ho kontaktu s dravcami. Deti prechádzali celým programom ŠVP
aktívne. V každej časti plnili zaujímavé úlohy a na záver pobytu si
svoje vedomosti mohli overiť v kvíze. Samozrejme program obsa−
hoval množstvo hier a zábavy. Deti boli priebežne odmeňované
krásnymi cenami.

Tohtoročná škola v prírode bola slnečná, veselá, tvorivá, taneč−
ná... proste super!!! Deti i pani učiteľky sa vrátili spokojné. Na úspeš−
nom priebehu ŠVP Bojnice sa podieľali pani učiteľky: Mgr. Alexan−
dra Nedbálková, Mgr. Soňa Hanáková a Mgr. Jarmila Dunajčíková.

Mgr. Alexandra Nedbálková a Mgr. Soňa Hanáková
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Dom kultúry Javorina organizuje

Program kina Javorina − jún  2011

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

Dom kultúry Javorina pripravuje

Piatok 3. júna 19.00 h
HABERMANNUV MLYN

ČR. Dramatický príbeh odohrávajúci sa v Sudetoch v období nacistickej
okupácie. Vychádza zo skutočnosti, ktorú podľa rovnomennej knihy spi−
sovateľa Jozefa Urbana režijne spracoval Juraj Herz. Hrajú: Karel Roden,
Oldřich Keiser, Zuzana Kronerová, Mark Waschke, Jan Hrušinský, Andy
Hryc...
Vstupné:  2 eura  104 min. MP od 12 rokov

Piatok 17. júna 19.00 h
RODINKA

ČR komédia – je voľným pokračovaním seriálu Taková normální rodinka.
Hrajú: Jana Štepánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr For−
man, Lucie Vondráčková…
Vstupné: 2 eura 80 min. Mládeži prístupný

Nedeľa 19. júna 16.00 h
AUTOROZPRÁVKY

ČR− celovečerný rozprávkový film je zostavený zo štyroch animovaných
epizód a hranej časti, ktorá všetko spája a vytvára rámec príbehu. Hrajú:
Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Holubová..
Vstupné: 2 eura 87 min. Mládeži prístupný

Piatok 24. júna 19.00 h
MARHUĽOVÝ OSTROV

SR – dráma. Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, kru−
tostí osudu a nespútanej lásky. Hrajú: Szidi Thobias, Attila Mokos, Peter
Nadasdi.
Vstupné: 2,20 eura 102 min. MP od 12 rokov

COUNTRY VÍKEND V STAREJ TUREJ
Kultúrny dom Papraď a Neffe s.r.o. Vás srdečne pozývajú na

Country deň Papraď v sobotu 25. júna 2011.
Program: 14.00 hod. – program pre deti – jazda na koni, koči,

skákajúci hrad, rôzne súťažné disciplíny.
19.00 hod. – country zábava so skupinou Colorado.
Občerstvenie v podobe pečeného prasiatka, grilovaných kur−

čiat, pečenej klobásy, čapovaného piva, kofoly pripravené v kul−
túrnom dome od 14.00 hod. Vstup je voľný.

Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás pozýva 26. júna 2011 o
19.00 hodine na KONCERT Honzu a Františka NEDVĚDOVCOV.
Vstupenky v cene 12 eur si môžete zabezpečiť už teraz na sekre−
tariáte DK Javorina osobne, alebo telefonicky č. tel. 776 3366.

− 5. júla 2011 autobusový zájazd do ZOO Lešná. Poplatok: 8 eur
− 17. júla 2011 autobusový zájazd do Bojníc. Možnosť návšte−

vy ZOO, Bojnického zámku, kúpaliska. Poplatok: 8,50 eur
− 10. septembra 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla

Brodway na muzikál: KAT MYDLAŘ. Hrajú: Daniel Hůlka−Bohuš
Matuš−Marián Vojtko, Zbyněk Fryc−Petr Kolař−Ladislav Spitka,
Bohouš Josef−Josef Vojtek, Kateřina Brožová−Ilona Čáková−Olga
Lounová, Alžbeta Bartošová−Radka Fišarová−Marta Jandová.
Vstupné + doprava: 27 a 33 eur

INZERCIA
Doučím angličtinu a precvičím plynulú konverzáciu. Som držiteľkou

dvoch certifikátov EDEXCEL z Londýna, kde som 7 rokov žila. Cena
dohodou. Prispôsobím sa konkrétnym požiadavkám na učivo. Kontakt
SLEZACKOVAM@YAHOO.COM

Predám 4−izbový byt v OV s balkónom, 81 m2 po celkovej rekon−
štrukcii v Novom Meste nad Váhom – oproti Lidlu. Info . 0907 799329

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme za knižný dar, ktorý nám venoval p.Uhlík, Pavel: V

objatí rodných letokruhov a tiež za knižný dar, ktorý nám venoval
autor Rumánek, Ivan R.V. Japonská dráma nó: žáner vo vývoji.

BELETRIA
Leiferová Marcela: Kľúč k šťastiu, Mihálek Drahoš: Biznis po

slovensky, Cardella Avis: Život v mínuse, Delaflotte M.: Knihárka
z Bergeracu, Krausová K.: Márnivá sezóna, Stockettová K.: Far−
ba citov, Macháčková: Stará som už bola, Kleypasová L.: Sladký
ocko, Kol.: Poviedky o nevere

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Filan B.: Tajomstvo Budhovho úsmevu, Uhlenbroek: Život zvie−

rat, Wolfová R.: Posezení na zahradě, Vlk V.: Udírny a zahradní krby
DETSKÁ LITERATÚRA
Khidayer Emíre: Príbehy zo Sumhuramu, Disney Walt: Cililing

a veľká záchranná výprava

OZNAM

Od 1.6. − 31.8.2011 bude knižnica otvorená v pondelok, stredu
a piatok od 12.00 − 18.00 hod. V utorok a štvrtok bude zatvorená.

Z denníka Mestskej polície
§ Dňa 2.4.2011 spozorovala hliadka MsP v čase o 03.00 hod. počas

hliadkovej činnosti podozrivú osobu, ako nesie po Mýtnej ulici plnú kartó−
novú škatuľu. Keď osoba spozorovala vozidlo MsP dala sa na útek. Hliadke
sa osobu podarilo zadržať. Jednalo sa o M. Č. zo Starej Turej. Menovaný
niesol v kartóne rozrezaných niekoľko kusov medeného odkvapového
zvodu a dva kusy parfémov. Zadržaný hliadke uviedol, že to všetko našiel
pri kontajneroch. Z dôvodného podozrenia, že meď pochádza z trestnej
činnosti bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si vec prevzala k ďalšiemu
šetreniu.

§ Dňa 8.4.2011 bolo na MsP prevzaté telefonické oznámenie z
tiesňovej linky 112, že z Domu špecialistov chce vyskočiť z okna na
druhom poschodí žena. Hliadka na mieste zistila, že z okna chcela
vyskočiť V. M. zo Starej Turej, ktorá bola na návšteve na izbe u pána
A. K. Na mieste sa nachádzalo už vozidlo RZP. Pani V. M. bola pod
vplyvom alkoholu a nevedela odomknúť dvere. Z tohto dôvodu sa
rozhodla, že vyskočí z okna. Podpísala prehlásenie, že nechce ísť do
nemocnice a o 19.30 hod. odišla do miesta trvalého bydliska.

§ Dňa 14.4.2011 hliadka MsP v čase o 19.30 hod. preverila oznáme−
nie o nebezpečnom odpade v chatovej oblasti Borovina. Na mieste bolo
zistené, že v kríkoch pod cestou sa nachádzajú plechové nádoby 5 ks,
objem po 9 litrov, v ktorých sa podľa etikety nachádzal pravdepodobne
toluén, neznámy biely prášok v mechu asi 10 kg a mazľavá hmota, ktorá
bola roztečená pri ceste a v kríkoch. Hliadka na miesto privolala príslušne
zodpovedné osoby z technických služieb, mestského úradu, hasičov a
hliadku OO PZ. Hasiči nebezpečný odpad pozbierali a uložili do sudov,
ktoré následne umiestnili do garáže na technické služby v čase 22.15.hod.
Zlikvidovanie odpadu zabezpečí pracovník CO.

§ Dňa 19.4.2011 bolo v čase o 02.46 hod. na MsP tel. nahlásené,
že na Ul. SNP pri predajni elektro muž fyzicky napáda ženu. Hliadka
na mieste zistila, že sa jedná o Ľ. R zo Starej Turej, ktorú napadol a
bil po hlave a celom tele jej druh L. K zo Bziniec pod Javorinou. Pani
R. mala červené líce a poškriabané čelo. Bola silne pod vplyvom
alkoholu a hliadke nevedela uviesť, kde momentálne býva. Lekárske
ošetrenie odmietla a hliadke tvrdila, že záležitosť nechce riešiť cez
políciu. Pán K., ktorý bol tiež pod vplyvom alkoholu bol z miesta
vykázaný a hliadka zotrvala pri pani R. do jeho odchodu. Tá sa potá−
cavou chôdzou stratila v nočných uliciach mesta.                   (MsP)

Dom kultúry Javorina, Klub žien a deti divadelného krúž−
ku Štvorlístok pozývajú všetky deti 5. júna 2011 od 10,00
do 12,00 hodiny na CESTU ROZPRÁVKOVÝM LESOM, kto−
rá sa uskutoční na Dubníku I. Štart je od 10,00 hod. na
parkovisku nad Dubníkom I.

O 12,00 hodine pozývame všetky deti do priestorov au−
tocampingu na rozprávku DUBKÁČIK A BUDKÁČIK v po−
daní divadla Maska zo Zvolena.
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Smútočná spomienka
Odišla si bez slova a na rozlúčku nebol čas, ale spomienky
na Teba zostanú v nás...
Dňa 13.6.2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila,
naša mamička a babička,
Anna DOJČÁNOVÁ, rod. Jurdová.

S láskou spomínajú dcéra Soňa a syn Pavol
s rodinami a ostatná rodina

Smútočné poďakovanie
Lúčim sa s Vami moji milí, ruky stisk Vám už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal
rád.
Ďakujem všetkým príbuzným aj známym, ktorí sa prišli roz−
lúčiť s našou mamičkou, babičkou a prababičkou
Máriou TRUHLÍKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 19.5.2011 vo veku 79 rokov.

Dcéra Danka s rodinou, Mária s rodinou a syn Jozef

Smútočné spomienky
Nezomiera ten, kto odchádza, ale iba ten,
na ktorého sa zabúda.
Dňa 13. júna uplynulo 1. výročie od úmrtia
našej mamy, babičky a prababičky
Márie ŠARKÖZYOVEJ.
Dňa 1. júna uplynulo 3. výročie od úmrtia
nášho brata, uja a otca
Emila ŠARKÖZYHO.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Smútočná spomienka na našich zosnulých rodičov
Šimona a Emíliu ALUŠICOVÝCH a brata
Jaroslava z Brezovky.
Pripomíname si 18. výročie úmrtia otca, 10. výročie mamy a
5. výročie brata. Kto ste ich poznali, venujte im spomienku s
nami.

Dcéry Emília a Oľga s rodinami

Smútočné spomienky
Dňa 16. 6. 2011 uplynie 5 rokov čo nás na−
vždy opustil náš otec, starý otec
Ján KLIMÁČEK.
Zároveň si pripomíname 12. výročie smrti
našej mamy, starej mamy
Boženy KLIMÁČKOVEJ.
S láskou spomínajú synovia s rodinami

Smútočné spomienky
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás
mal rád nevie zabudnúť.
Dňa 28. 6. 2011 si pripomenieme 2. výročie
čo nás navždy opustil náš otec a starý otec
Gustáv BUNO.
Zároveň si pripomíname 6. výročie čo nás
navždy opustila naša mama, stará mama
Viera BUNOVÁ.
Kto ste ich poznali a mali radi, spomínajte s nami.

S láskou spomínajú deti s rodinami

Smútočná spomienka
So smútkom v srdci si 9. 6. 2011 pripomíname 70. nedoži−
tých rokov nášho manžela, otca, starého otca a brata
Milana VOLÁRA.

S úctou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, navždy je od nás
preč ten, ktorého sme radi mali. Dňa 7. 6. 2011 uplynie 14
rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko
Ján GORČÍK.

S láskou spomínajú dcéra Veronika
a syn Anton s rodinami

Smútočné spomienky
Len kytičku kvetov Vám z lásky na hrob mô−
žeme dať, pokojný večný spánok vrúcne priať
a s bolesťou spomínať. Dňa 25. 5. 2011 uply−
nulo 9 rokov, čo nás navždy opustila naša
mama, babička a prababička
Mária TRUHLÍKOVÁ
a 26. 6. 2011 uplynie 29 rokov odchodu do
večnosti nášho otca a dedka
Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou spomína dcéra Anna
a syn Anton s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 3. 6. 2011 uplynulo 25 rokov čo nás navždy opustil vo
veku 61 rokov
Milan LUKÁČ z Lubine.

Spomína syn Svätoslav s rodinou

Smútočné poďakovanie
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som
mohol žiť. Neplačte a nechajte ma kľudne spať, i bez sĺz je
možno spomínať. Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí dňa 5.5.2011
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca,
starého otca, brata, švagra, krstného otca, bratranca,
Jána DURCA z Paprade,
ktorý nás navždy opustil 2.5.2011 vo veku 59 rokov.
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a
slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca manželka, syn, vnučka a ostatná rodina

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

naši jubilanti nebude zverejňovať pri mene jubilanta jeho
vek. Vek jubilanta je identifikačný údaj, ktorý podľa Zá−
kona č. 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
nemôžeme zverejňovať bez súhlasu príslušnej osoby.
Nakoľko tento údaj môže byť zverejnený iba so súhla−
som príslušnej osoby, budeme ho pri mene jubilantov
uvádzať iba u občanov, ktorí o to redakciu časopisu po−
žiadajú.                                           Redakčná rada

Naši jubilanti v mesiaci jún 2011

Matričné okienko

Noví občiankovia mesta
Nikol Šiková, Ester Malárová, David Palcút, Michaela Stískalo−
vá, Lukáš Pospíšil
Uzatvorili manželstvo
Michal Bednárik zo St. Turej a Petronela Škrovánková z Gbelov
Vladimír Svorad z Veľkých Ripnian a Oľga Truhlíková zo St. Turej
Igor Bielčik z Myjavy a Marianna Skovajsová zo St. Turej
Marek Zábavčík z M. Lieskového a Miroslava Bujoková zo St. Turej
Branislav Munk z Považian a Ing. Silvia Sameková zo St. Turej
Rozlúčili sme sa
Oľga Alušicová, Emília Černáčková, Ján Durec, Vladimír Sevald

Ján ČIČALA, Anna ŠICHTOVÁ, Františka KLANDÚCHOVÁ, Vil−
ma KOVÁČOVÁ, Mária BIESIKOVÁ, Jaroslav BIES, Oľga BA−
GINOVÁ, Pavel MICHALEC, Alžbeta MICHALCOVÁ, Milan CI−
BULKA, Anna GAVAČOVÁ, Emília HARUŠŤÁKOVÁ, Irena ZÁ−
MEKOVÁ, Mária DURCOVÁ, Anton VALLO, Anna HARUŠŤÁKO−
VÁ, Anna FRNOVÁ, Zuzana BIELČIKOVÁ, Anna SAMEKOVÁ,
Ľudmila KLIMÁČKOVÁ, Eva DARANSKÁ, Anna KOVÁROVÁ,
Helena SADLOŇOVÁ, Anna MOLCOVÁ, Pavlína LAŠÁKOVÁ
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Prepad nemeckej posádky v
našom meste patrí k pomerne
známej kapitole z dejín našej
regionálnej histórie. Udalosť je
spomenutá takmer v každej
publikácii, ktorá sa zaoberá
miestnym odbojovým resp. par−
tizánskym hnutím. Jej obraz
ostáva napriek tomu naďalej
pomerne zahmlený. Literatúra
sa zväčša obmedzila len na ťaž−
ko uveriteľné informácie o ob−
rovskom počte padlých Nem−
cov. Keď si však obyvateľ či
návštevník prezrie meštiansku
školu (v súčasnosti sídlo ZUŠ)
alebo bývalú budovu katolíckej
ľudovej školy, údaj o vyše stov−
ke mŕtvych Nemcov uňho prav−
depodobne vyvolá úsmev na
tvári. Pokúsme sa o rekapitulá−
ciu udalosti.

Po vypuknutí SNP začali
Nemci obsadzovať územie Slo−
venského štátu. V našom regió−
ne sa prvé nemecké jednotky
objavili v septembri. Nové Mesto
nad Váhom a jeho okolie obsa−
dila 708. Volksgrenadier−Division
na čele s veliteľom plk. Wilhel−
mom Bleckwennom. Je pravde−
podobné, že sa tieto jednotky
dostali i na Starú Turú. Mali sa
postarať o zabezpečenie oblas−
ti, SS Obergruppenführer Karl
Hermann Frank vydal rozkazy
na sprísnenie pohraničného sty−
ku medzi Slovenskou republikou
a Protektorátom.

V tomto období sa začína
„prebúdzať“ partizánsky odboj v
našom kraji. Zatiaľ je len v plien−
kach, prvú väčšiu skúsenosť a
„krst ohňom“ absolvovali prísluš−
níci oddielu Hurban práve pri
prepade Nemcov v Starej Tu−
rej. Oddiel organizuje lubinský
rodák Miloš Uher hneď po vy−
puknutí povstania. Tento česko−
slovensky zmýšľajúci vlastenec,
búrlivák a dobrodruh s ľudác−
kym režimom nesúhlasil.

Starú Turú Nemci „navštívili“
už v septembri. Podľa obecnej
kroniky „pozval“ Nemcov do
obce vládny komisár Július Tom−
ka a mali ochraňovať miestnych
ľudákov a podniknúť kroky proti
partizánom. Nemecký oddiel po
troch dňoch odišiel, 14. septem−
bra prišli ďalší Nemci v počte asi
100 mužov so štyrmi obrnenými
autami. Ubytovali sa v meštian−
skej škole. Na dva týždne bolo
prerušené vyučovanie. Partizá−
ni na školu podnikli útok. Dajme

slovo staroturianskej kronike:
„Ako sa partizáni dopočuli o tá−
borovaní nemeckej posádky,
podnikli v noci 15. septembra
ráno o poldruhej hodine útok na
ňu, chcejúc zničiť obrnené autá,
zmocniť sa zbraní a zneškodniť
votrelcov. Plán to bol síce od−
vážný, ale pre pohotovosť nem.
stráže a presilu tejže bezvýsled−
ný, lebo táto pálila šialene vyše
polhodiny. Pri prestrelke bola
zápalnou strelou vysielanou ne−
meckým vojskom zapálená sto−
dola a stoh slamy Gejzovi Vrbo−
vi v Starej Turej. Odvážlivci sa
utiahli zpäť, jedného raneného
odtiahli do bezpečia.“ Meštian−
ska škola si teda podľa všetké−
ho pamätá až dva prepady.

Na začiatku októbra sa do
nášho kraja presunula skupina
pod vedením pplk. Iľju Danielo−
viča Dibrova. Od ÚŠPH v Kyje−
ve dostala rozkaz rozvíjať činnosť
na západ od rieky Váh. Skupinu
tvorili príslušníci Červenej armá−
dy, ale boli tu i príslušníci čes−
koslovenskej armády – vytvore−
nej pod patronátom ZSSR.
Šiesteho októbra sa Dibrova
dohodol na spolupráci s Uhrom
a ďalšími partizánskymi veliteľ−
mi, ktorí pôsobili v regióne a vy−
tvorili 2. Stalinovu partizánsku
brigádu. Tieto oddiely mali byť
podriadené veliteľstvu brigády.
Dibrova sa so svojím štábom
usadil na kopanici Hlavina.

Väčšia nemecká jednotka
obsadila Starú Turú 11. októb−
ra. V obci sa nemecké vojsko
zdržiavalo resp. obcou prechá−
dzalo aj predtým, teraz však išlo
o najpočetnejšiu jednotku. Ne−
mci sa usídlili v budove meš−
tianskej školy, ľudovej školy a
pošty. Tento fakt pravdepodob−
ne provokoval Miloša Uhra.
Chcel vyskúšať bojovú pripra−
venosť svojho oddielu. Možnosť
prepadu nemeckej posádky
konzultoval s veliteľom brigády.
Podľa spomienok šéflekára od−
dielu Hurban Bedřicha Placáka
nebol Dibrova akciou vôbec
nadšený: „Tuto akci navrhl
Uher. Šlo o noční přepadení
německé posádky ve dvou ško−
lách a na poště ve Staré Turé.
Dibrov zprvu nechtěl s touto
akcí souhlasit. Považoval ji za
příliš riskantní. Němci měli na−
prostou převahu početní a byli
daleko lépe vyzbrojeni. Proti
našim lehkým pěchotným zbra−

ním mohli postavit ťežké kulo−
mety, popřípadě minomety.
Mohli se poměrně dobře krýt v
budovách a měli k dispozici
světlomety a světelné rakety,
které jim umožňovaly přesně
zaměřovat střelbu. Uher vychá−
zel z toho, že na naší straně je
dokonalá znalost terénu, která
nám umožňovala pod rouškou
temné noci zaujmout nepozo−
rovaně výchozí postavení, pří−
padně rozptýleně ustoupit k pře−
dem připravenému stanovišti po
ukončení boje. Tato výhoda
spolu s nepředpověditelnou vol−
bou místa a data bojové činnosti
či diverzní akce, přirozený úkryt
lesů a temné noci byly neoce−
nitelnými pomocníky při vlast−
ních partyzánských bojích. Jim
jsme vděčily za bojové úspěchy
a poměrně nízké vlastní ztráty
právě tak, jako jsme vděčili míst−
nímu obyvatelstvu za to, že
naše skupiny mohly vůbec exis−
tovat. Uher také argumentoval
tím, že delší nečinnost narušu−
je kázeň a že je třeba vyzkou−
šet bojovou připravenost a psy−
chickou odolnost k hrůzám sku−
tečného boje, zejména těch,
kteří se ještě žádného boje ne−
zúčastnili. Chtěl také posílit dů−
věru podjavorinského lidu v
účinnost partyzánské války a
nepříteli ukázat, že v této válce
nebude žádné bezpečné záze−
mí, že mu partyzáni nedopřejí
klidu ani v horách, ale ani
uprostřed měst. Nakonec se
podařilo Dibrova přesvědčit a
Uher byl pověřen přípravou a
provedením akce.“ Či dôveru
ľudu v partizánov Uher posilnil
je otázne, podľa všetkého mala
akcia skôr opačný efekt, ako sa
o tom ešte presvedčíme. Pora−
da sa konala v Hlavine, po nej
Uher zamieril k svojej skupine
v Krivosudoch. Partizáni pred
bojovou akciou zložili prísahu a
potom sa dozvedeli, že Nemci
vraj chcú odvliecť všetkých mu−
žov z cigánskej kolónie. O pre−
pad nemeckej posádky sa mali
postarať 3 čaty.

Oddiel sa v nočnom daždi
presunul k Starej Turej. V Hla−
vine sa k hurbanovcom pridala
skupina Jozefa Brunovského.
Prvú čatu viedol Miloš Uher a
mala útočiť na meštiansku ško−
lu. V nej sa nachádzal i Bedřich
Placák. Druhej čate velil Martin
Kavický. Literatúra zväčša udá−

va Kavického, sám Kavický to
však nepotvrdzuje: „Naša čata
pod velením Lukáča Ivaniča
mala urobiť prepad ľudovej ško−
ly, kde boli ubytovaní dôstojní−
ci.“ Mala sa postarať o katolíc−
ku ľudovú školu. Menšia čata
mala obsadiť telefonickú centrá−
lu a poštu a prerušiť spojenie s
okolím. Viedol ju Ivan Zeman.
Jedno družstvo z tejto čaty malo
zabezpečiť akciu od Myjavy
(Ján Rešetko), druhé od Nové−
ho Mesta nad Váhom a želez−
ničnej stanice (Jozef Svinká−
sek). Čas zahájenia útoku sa v
literatúre i spomienkach pamät−
níkov líši. Podľa porady a M. R.
Tomašuľu sa útok mal začať o
00:30 signálom z červenej ra−
kety. Jednoznačný začiatok ak−
cie dnes dokážeme ťažko určiť,
podľa kronikára oddielu Hurban
Antona Kamenického bol útok
naplánovaný na druhú hodinu
v noci. Kronika Starej Turej nám
ponúka ďalší údaj: „15 minút
pred 2. hodinou v noci bola vy−
strelená červená raketa, čím bol
daný povel k útoku.“ K dispozí−
cii máme i spomienku zásobo−
vateľa oddielu Hurban Gustáva
Gavača: „Ako sme obkolesovali
Starú Turú, naša jednotka na−
razila na Nemcov na železnici.
Preto sa prestrelka začala o
hodinu skôr.“ J. Súpková a D.
Marták sa domnievajú, že prvé
výstrely padli o 1:45.

Mgr. Juraj Krištofík
(V 2. časti sa dozviete viac o

samotnom útoku)

ZDROJE:
LACKO, M.: Slovenské ná−

rodné povstanie 1944. Bratisla−
va: Slovart, 2008

Kronika obce Stará Turá
GEBHART, J. – ŠIMOVČEK,

J.: Partizáni v Československu.
Praha: Naše Vojsko, Bratislava:
Pravda, 1984

TOMAŠUĽA, M. R.: Vtedy
pod Javorinou. Bratislava, kni−
ha vydaná vlastným nákladom,
1995

PLACÁK, B.: Partyzáni bez
legend. Praha: Klub osvoboze−
ného samizdatu, 1992

VARSIK, M.: Nepokorená
Javorina. Bratislava: Pravda,
1982

SÚPKOVÁ, J. – MARTÁK,
D.: Podjavorinský kraj v Sloven−
skom národnom povstaní. Tren−
čín: Trenčianske múzeum, 1989

Prepad nemeckej posádky v Starej Turej 12.10.1944
(1. časť)
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Emanuel Krúpa narodil sa 16.8.1904 v Súši, v Starej Turej,
otcovi Michalovi Krúpovi (1867 – 1947), domkárovi, podomové−
mu obchodníkovi (hauzírerovi) a neskôr obchodníkovi. Matka bola
Katarína, rod. Nemcová. Pochádzal z rodiny jedenástich detí,
sedem dievčat a štyria chlapci.

Michal Krúpa bol na Prvom valnom zhromaždení novozalože−
ného spolku miernosti Modrého kríža, ktoré sa uskutočnilo dňa
1.1.1897 v Starej Turej, zvolený za predsedu a aktívne spolupra−
coval so sestrami Royovými. Michal Krúpa založil na Starej Turej
obchod so zmiešaným tovarom, ktorý viedol spolu so svojimi syn−
mi. Jeho syn Emanuel spočiatku nemal veľký záujem o prácu v

obchode. Inklinoval k umeniu. Po skončení základnej školskej
dochádzky vyučil sa za rezbára v Štátnej učebnej dielni pre spra−
vocanie dreva (v Rezbárskej škole) na Starej Turej v r. 1920 až
1922. Jeho spolužiakom tu bol napr. i Fraňo Štefunko, neskorší
národný umelec.

V roku 1924 začal pracovať ako ume−
lecký rezbár v Prahe u majstra Adolfa Bau−
cha, odkiaľ prešiel v roku 1925 do Kutnej
Hory ako rezbár u Františka Charváta. Po−
dieľal sa tiež na reštavrácii niekoľkých kos−
tolov, najmä drevených oltárov. V r. 1928
sa vrátil na Starú Turú, kde začal pracovať
v otcovom obchode, neskôr v Miškech De−
dinke.

V tom čase sa oženil s Annou Krúpo−
vou, rodenou Potfajovou. Narodili sa im tri deti: Emanuel, Ema a
Miloš.

Tu treba spomenúť na krásny hlas pri speve pani Anny Krúpo−
vej. Mala doslova zlato v hrdle! Jej prednesy piesní, či už v chrá−
me Božom, či na iných cirkevných slávnostiach, boli pre poslu−
cháčov zážitkami na celý život!

Emanuel Krúpa popri práci v obchode
pracoval naďalej s drevom a tvoril sochy a
reliéfy.

Po prevrate, keď rodina prišla o všetok
majetok, sa presťahoval do Nového Mesta
nad Váhom a pracoval vo Výskumnom ústa−
ve mechanizácie a automatizácie N.M.n/V.
(VUMA), odkiaľ ho v roku 1956 v rámci kád−
rovania vyhodili z práce, bol obvinený ako
protištátny a podvratný živel. Napriek perze−
kúciám nikdy neprestal byť aktívne veriacim
kresťanom a členom zboru Cirkvi bratskej.

Po pol roku si našiel prácu v zbrojovke v Dubnici nad Váhom,
vo vojenskom strojárskom gigante (aká irónia, tu už mohol praco−
vať aj ako protištátny živel). V drevomodelárskej dielni si všimli

Emanuel Krúpa (16.8.1904 – 14.3.1974)
Krátky životopis absolventa Štátnej učebnej dielne pre spracovanie dreva

jeho umelecké nadanie a vybavili mu v to−
várni samostatné pracovisko, kde tvoril dre−
vené sochy, busty a portréty, ktoré závod
venoval ako dary známym osobnostiam pri
návšteve závodu. Známy je jeho reliéf An−
dreja Kvašňáka, majstra Eugena Suchoňa
a napríklad sada valašiek pre hokejistov
Slovana Bratislava.

Koncom 60. ro−
kov sa vrátil do No−
vého Mesta nad Vá−
hom, znovu do
VUMA, kde sa stal
samostatným pra−

covníkom pre propagáciu závodu v odbore
umeleckého rezbárstva. Zúčastňoval sa
súťaží drevorezbárov, z ktorých získal nie−
koľko ocenení. Ním vytvorená soška „šin−
dliara“ je vystavená v zbierkach Slovenské−
ho národného múzea v Martine. Práci s
drevom sa venoval aj po odchode do dô−
chodku, kedy vytvoril niekoľko prác, väčšinou sú v súkromných
zbierkach.

Emanuel Krúpa zomrel 14.3.1974, pochovaný je v Novom Meste
nad Váhom.

Podľa MUDr. Miloša Krúpu doplnil Ing. Gustáv Rumánek

autoportrét

Beethoven
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Spolupráca s MSĽK K. Royovej
Aj v školskom roku 2010−2011 pracoval v našej škole čita−

teľský krúžok. Čítali sme si všelijaké zaujímavé články, roz−
právky, recitovali, ba aj si zahrali rozprávky. No veľmi dobre
sme sa cítili v mestskej knižnici, kde nás vždy rady čakali tety
z knižnice. Tu sme mali voľný prístup ku knihám, k internetu.
Vládla tu príjemná atmosféra, pracovníčky z knižnice boli k
nám vľúdne, milé. Ba dokonca pre celý tretí ročník pripravili
besedu o detských autoroch. Vážime si ich prácu a prajeme im
vzorných detských čitateľov.

text a foto Katarína Kovárová, vedúca krúžku

,
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Fúriková olympiáda v materskej škole
Zubaté slniečko konečne po dlhej zime vyhrialo

aspoň trocha zem a my, malí škôlkari, sme mohli vy−
behnúť na školský dvor a pohrať sa s novými fúrikmi,
autami, poskákať na preliezačkách... Aby nám nebo−
lo smutno, zavolali sme si pred veľkonočnými sviat−
kami na pomoc i našich rodičov. Športovo sme sa
nahodili a mohla sa začať olympiáda. Slávnostný olym−
pijský pokrik a už je to tu. Maminy bežia pomedzi
prekážky a my s fúrikmi a ťažkým nákladom /plasto−
vou kockou/ po nich.

Drevené lavičky boli naše mosty cez vodu a my
sme s fúrikmi pretekali. Na fúriky sme sa zmenili i my
samy s pomocou rodičov a opäť bol pretek na svete.
Samozrejme, za každú splnenú úlohu sme si vyslúžili
pochvalu a sladkú odmenu. Krásny športový zážitok
sme mali nielen my, deti, ale i rodičia, ktorí sa s nami
doslova „odviazali“. Za pekne strávené popoludnie
ďakujeme p. uč. Rzavskej a Dúbravovej, ktoré pred−
ložili Nadácii ŽIVOT pre deti zaujímavý a podnetný
projekt, na základe ktorého pre deti získali financie
na jeho zabezpečenie.                                            MŠ

Strelecká súťaž žiakov SOŠ a ZŠ
Dňa 9. mája sa na strelnici ŠSK v Starej Turej, pod

záštitou Nadácie ŽIVOT konala súťaž žiakov v streľbe
z malokalibrovky. Za účasti dvadsiatich strelcov sa
najviac darilo Ivanovi Ivičiakovi zo Srbska, ktorý na−
strieľal 99 bodov. V kategórií žiakov ZŠ vyhral Rado−
slav Čečot, ktorý výsledkom 99 bodov výborne repre−
zentoval našu školu a tak dokázal, že nezaostávame
za staršími strelcami.

Odmenou pre najlepších bola bomboniéra, s kto−
rou sa kamarátsky rozdelili so všetkými strelcami. Stre−
leckú akciu organizovali a dozorovali Mgr. Igor Gaš−
parík a Peter Milata.             text a foto Peter Milata

Vďaka cezhraničnej spolupráci sa
podarilo českým a slovenským his−
torických nadšencom zhromaždiť
množstvo informácií o histórií a ľu−
ďoch, ktorí žili v neľahkom období
Slovenského štátu a Protektorátu
Čiech a Moravy a snažili sa bojovať
proti režimu, ktorý ich sužoval.

Výsledkom spolupráce je putov−
ná výstava 20 panelov, ktoré sú
obsahovo rozdelené na českú a slo−
venskú časť. Vý−
stava je venova−
ná českému a
slovenskému od−
boju v rokoch
1939 až 1945.
Pripomína za−
budnuté a nieke−
dy tiež utajované
a skreslené infor−
mácie o udalos−
tiach, ktoré zme−
nili životy našich
starých rodičov,
rodičov a v ko−
nečnom dôsled−
ku aj životy nás, dnešnej mladej ge−
nerácie.

Vernisáž k výstave sa uskutočni−
la 28. mája v kaviarni Domu kultúry
Javorina za prítomnosti významných

hostí. Projekt predstavil prvým náv−
števníkom zakladateľ Železničného
múzea Stará Turá Viliam Matuška.
Hlavným realizátorom projektu je
mesto Slavičín, cezhraničným part−
nerom výstavy sa stalo Železničné
múzeum Stará Turá. Zaujímavý pro−
jekt, ktorý podporuje a oživuje našu
spoločnú československú históriu je
financovaný z Eurofondov.

Vernisáže sa zúčastnili aj autori
výstavy. Za českú stranu sa na pro−
jekte podieľal člen Klubu vojenskej
histórie PhDr. Ladislav Slámečka a
za slovenskú stranu vyštudovaný
historik Mgr. Juraj Krištofík. Obaja
sa dlhodobo venujú tejto niekedy
opomínanej časti československej
histórie a v svojich príhovoroch vy−
zdvihli potrebu spomínať si na ľudí a
udalosti, ktoré prispeli k oslobode−
niu našich krajín od fašistickej nad−
vlády.

Vernisáž bola obohatená o ukáž−
ku dobového vojska z Klubu vojen−
skej histórie Trnava. Vojsko tvorili:
vojak Wehrmachtu pechota s puš−
kou, príslušník Waffen−SS v unifor−
me Panzerdivision s pištoľou a útoč−
nou puškou, príslušník Waffen−SS v

uniforme dobrovoľníckej flámskej
divízie Langemarck s pištoľou a sa−
mopalom, vojak armády slovenské−
ho štátu s puškou, vojak Červenej
armády so samopalom a partizán s

koristným nemeckým
samopalom. Vojaci
ochotne odpovedali na
otázky zvedavých náv−
števníkov, a tým odváž−
nejším požičali do rúk aj
svoju výzbroj. Vernisá−
žou sprevádzala rodin−
ná hudba Martina Jan−
štu zo Základnej školy
M. R. Štefánika z Ko−
šarísk.

Mgr. Lívia Boorová

Vernisáž výstavy Památník Českého
a Slovenského odboje 1939−1945

zľava Viliam Matuška, PhDr. Ladislav
Slámečka, Mgr. Juraj Krištofík

ukážka dobového vojska

návštevníci

foto Mgr. Lívia Boorová
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Slovenský futbalový zväz zorganizoval v dňoch 2. − 6. mája
XXI. ročník medzinárodného futbalového turnaja „Slovakia Cup
2011“. Okrem slovenského tímu sa na tomto podujatí zúčastnili aj
výbery z Chorvátska, Česka, Belgicka, Dánska, Japonska, Nór−
ska a Maďarska. Mužstvá boli rozdelené tradične do dvoch sku−
pín, pričom všetky duely v základnej fáze sa hrali v rovnakom
čase od 11.00. Mladí Slováci si v A−skupine postupne zmerali sily
s rovesníkmi z Japonska ( v Myjave), Nórska (v Dolných Vesteni−
ciach) a zápas s Chorvátskom sa odohral vo štvrtok 5. mája na
štadióne MFK v Starej Turej.

Chorvátsko „18“ − Slovensko „18“ 0:0
CHORVÁTSKO „18“: Sluga − Mato, Bašič, Datkovič, Peričič,

Muženjak (76. Čiča), Mrzljak, Rebič (79. Kolinger), Aleksič, Čolak
(80. Jelavič), Pajač

SLOVENSKO „18“: Bréda − Mriglot, Ondrek (41. Púpala), Jan−
so (75. Malec), Miklós (41. Kamenčík), Dzurík, Bukata, Čiernik,
Štulajter (73. Kovaľ), Oršula (41. Turčák), Mészáros (62. Sedlák)

Zápas rozhodovali: Kružliak − Bóllo, Bednár
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov odohrali svoj 3.

zápas na štadióne v Starej Turej, keď v prvom vystúpení v Myja−
ve remizovali s Japonskom 0:0 a s Nórskom vo Veľkých Vesteni−
ciach prehrali 0:1. Pre lepšie postavenie v konečnej tabuľke mu−
seli v zápase s Chorvátskom bodovať naplno, čo sa im nepodari−
lo.

Prvý polčas bol veľmi opatrný a hra sa pohybovala prevažne v
strede ihriska, obrany oboch mužstiev hrali zodpovedne, z čoho
pramenilo minimum šancí. Po faule na Dzuríka v 15.min. sme
kopali priamy kop, ale strelu Jansa z 35 m Sluga bezpečne kryl.
V 19. min. sa situácia opakovala po faule na Oršuľu, ale strelu
aktívneho Jansa hráči Chorvátska zablokovali. V 30. min. strieľal
Štulajter z hranice 16−ky, ale strela minula bránu Slugu. Na dru−
hej strane hlavičkoval nad slovenskú bránu Alexič a Rebič nevy−
užil ideálnu prihrávku od Čolaka. V 37. min. Pojačova strela mi−
nula bránu a v 40. min. opäť hlavičkoval Čolák nad bránu. V dru−
hom polčase začalo naše mužstvo aktívne a už v 43. min. vyrážal
strelu Štulajtera Sluga na ďalší rohový kop. V 48. min. bol úspeš−
ný Bréda po strele Alexiča. V 52. min. strela Štulajtera opäť minu−
la bránu a podobne dopadla strela Čolaka. Bránu Chorvátska
minula aj strela striedajúceho Kamenčíka z 20m. V 69. min. mal
veľkú príležitosť Mrzliak, ale Bréda bol na mieste. Taktiež si pora−
dil aj v 72.min. po strele Pajača. V 76. min. sa uvoľnil v 16−ke
Turčák, ale netrafil bránu. V 78. min. preveril brankára Slugu pek−

SLOVAKIA CUP 2011

nou strelou Kamenčík. Stretnutie skončilo zaslúženou remízou.
Po skončení zápasu odovzdala zástupkyňa primátora Mgr. Soňa
Krištofíková ceny pre najlepších hráčov, ktoré si prevzali za slo−
venskú stranu Oliver Janso, hráč FK Senica a za Chorvátsko
brankár Simon Sluga. Poďakovanie ale patrí všetkým organizáto−
rom, ktorí sa podieľali na príprave stretnutia, folklórnemu súboru
Turanček na čele s primáškou Mirkou Adáskovou, vedúcej taneč−
nej skupiny Free−Zee dance Ivane Rakúsovej, ktoré sa podieľali

na spestrení kultúrneho programu počas zápasu.
Zverenci trénera Juraja Bútoru obsadili v základnej A−skupine

s 2 bodmi 3. miesto, za Nórskom a Japonskom. Mladí slovenskí
futbalisti nastúpili 6. mája v Trenčianskych Tepliciach na duel o
konečné 5. miesto proti tímu Belgicka a prehrali 3:0. Z celkového
prvenstva sa napokon tešili futbalisti Dánska, ktorí v „severskom“
finálovom dueli zdolali výber Nórska 3:1. Bronzová priečka patrí
rovnako ako vlani výberu Česka, ktorého hráči v Ilave lepšie zvlá−
dli jedenástkový rozstrel v dueli s Japonskom (3:2), v riadnom
hracom čase sa toto stretnutie skončilo 0:0. Na konečnom 7. mieste
skončilo Chorvátsko, ktoré po nerozhodnom výsledku 1:1 uspelo
v súboji v Košeci s Maďarskom po strelách z pokutových kopov.

text a foto Ing. Ján Hodermarský

zástupkyňa primátora Starej Turej Mgr. Soňa Krištofíková, najlepší
hráči Oliver Janso, Simon Sluga a prezident klubu František Redaj

Rybárske preteky
Miestna organizácia Slovenského

rybárskeho zväzu Stará Turá zorgani−
zovala 14. mája 2011 na Dubníku II.
„Detské rybárske preteky“ v love
kapra a iných druhov rýb, klasickou
udicou. Pretekov sa zúčastnilo 56 detí
vo veku od 6 do 15 rokov. Počasie a
nálada súťažiacich bola výborná, čo
dokazovali i úlovky! Hodnotila sa cel−
ková dĺžka ulovených rýb.

Na fotografii sú víťazi pretekov.
(v strede) Na 1. stupni víťazov –

Mihálik Ján získal 1879 bodov Stará
Turá, (v pravo) Na 2. stupni víťazov –
Belica Dominik získal 1659 bodov
Vrbové, (v ľavo) Na 3. stupni víťazov
– Kopinec David získal 1393 bodov
Stará Turá

Na druhej fotografii je víťazný rybár
a riaditeľ preteku Miloš Rubaninský.

text a foto Závadský Jaroslav
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Klub slovenských turistov v spo−
lupráci s mestom Stará Turá, hlav−
ným sponzorom PREMARES plus,
s.r.o. a sponzormi Molitex Krajné,
vináreň Gažovič a Penzión Šport,
usporiadali 14. mája 36.ročník diaľ−
kového pochodu „Podjavorinská
päťdesiatka“, ktorý je zaradený v
medzinárodnom kalendári „Interna−
tionaler Volkssportverband“ (IVV).

Usporiadatelia pochodu očakávali
prvých turistov už od 6:30 pri pre−
zentácií pred mestských úradom.
Organizátori 36. ročníka pripravili tra−
sy s výstupom na Veľkú Javorinu z
myjavskej strany. Po prezentácii bol
zabezpečený prevoz turistov na
Myjavu a Starú Myjavu, odkiaľ začí−
nali turistické trasy s výstupom na
Veľkú Javorinu. Na hrebeni fučal stu−
dený vietor, a tak sa každý účastník
ponáhľal občerstviť a zároveň odpre−
zentovať na kontrole pri lyžiarskej
chate na Veľkej Javorine. Účastníci
pochodu si mohli trochu oddýchnuť,
nabrať sily na ďalšie kilometre a
občerstviť sa čajom alebo niečím sil−
nejším. Zostupová trasa viedla cez
Miškech Salaš – Trávniky a ďalej do
cieľa na štadión v Starej Turej. V
penzióne Šport, kde bol cieľ akcie,
dostali účastníci za absolvovanie tra−
sy pamätný list a malé občerstve−
nie. Potešiteľné je, že naše trasy
zvládli turisti v širokom vekovom roz−
pätí. Obdiv zasluhuje nestor turisti−

ky Starej Turej Ing. Dušan Hrnčířik,
ktorý sa tohto podujatia zúčastňuje
pravidelne. Ako organizátorov po−
chodu nás to veľmi potešilo a po−
vzbudilo do ďalšej práce, aktívne
zapájať širokú škálu hlavne našich
ľudí z najbližšieho okolia do aktív−
neho pohybu v prírode a ukázať im
prostredníctvom pripravených turis−
tických trás krásu nášho podjavorin−
ského kraja.

Účasť na jednotlivých trasách bola
nasledovná:

20km trasa − 109 účastníkov
25km trasa − 34 účastníkov
35km trasa −10 účastníkov
10km trasa – 2 účastníci
67km cyklotrasa − 28 účastníkov
Celkove sa pochodu zúčastnilo

183 spokojných turistov.

Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na prípra−
ve jednotlivých trás a pomohli zor−
ganizovať pochod „Podjavorinská
päťdesiatka“.

Zvlášť chcem poďakovať sponzo−
rom nášho podujatia Mestu Stará
Turá, PREMARESu plus, s.r.o.,
Šport −Penziónu, Molitexu Krajné,
vinárni Gažovič a autopotrebám
TRIO Jakubec, ktorí podporili túto
akciu a pričinili sa o udržanie tradí−
cie podjavorinského diaľkového po−
chodu.           Ing. Vlastimír Čepela

36. ročník diaľkového pochodu
Podjavorinská päťdesiatka

Záhradkárske okienko

Počasie  v máji bolo v tomto roku nadmieru slneč−
né, teplé, a preto nás určite všetkých potešilo, že kon−
com mesiaca  konečne už i zapršalo. „Traja zmrznutí“
v tomto roku ukázali svoju silu a na viacerých miestach
„obralo“ záhradkárom časť úrody.

A čo Vám poradiť v tomto období? Budeme sa opa−
kovať, ale v ochrane plodín sa mení len málo a agro−
technické postupy sú rovnaké. Upozorniť Vás tak
môžeme len na nové prípravky .

Proti múčnatke /biely povrch listov/ sa dá úspešne
bojovať nielen preventívnymi postrekmi , ale i pri zis−
tení prvých príznakov /Discus, Baycor 25 WP, Thiovit
Jet, Shavit F, Zao, Sulikol K.../

Proti hubovitým chorobám− plesniam v počiatoč−
nom období je vhodné použiť hlavne systémové prí−
pravky , ktoré „ preliečia“ celú rastlinu /Acrobat MZ,
Casoar, Ridomil Gold MZ 68 WG, 42,5 WG .../ a až v
druhej fáze počas  zberu používať kontaktné príprav−
ky s kratšou ochrannou dobou /Kuprikol 50, Cham−
pion 50 WP, Tattoo, Bravo 500, Altima, Kocide 2000,
Cuproxad SD .../ alebo kompletný balíček Rajčiak a
Uhorka.

Nedostatok vápnika, hlavne u papriky, sa dá od−
strániť postrekom na list s práškovým prípravkom
Paralux. Patrí medzi ekologické prípravky a postreko−
vať 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. Z tekutých prípravkov, no s
ochrannou  dobou  je to  Wuxal Ca.

Ochrana viniča je už celoročný proces. Stálice v
ochrane viniča sú jednoznačne Kuprikol v striedaní
so Sulikolom. Nové prípravky sa menia a z najpouží−
vanejších možno spomenúť v súčasnosti Zato 50 WG,
Bumper, Cantus, Schavit F, Discus, Ridomil...

Proti škodcom je dostatočný výber postrekov, no
treba rozlišovať, na aké plodiny sa používajú.

Najrozšírenejšie sú vošky. Krátkodobé postreky
využívané pri priebežnom zbere sú /Calipso, Karate,
Decis, Diazol, Pirimor, Bi 58.../ a dlhodobé, s účin−
nosťou niekoľkých týždňov /Nurelle, Actara, Karate
Zeon, Reldan/

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

Nezabudnime v tomto teplom období i na bežne
sa vyskytujúcich parazitov na sliepkach a holuboch.
Dajú sa rýchlo zneškodniť vhodným prostriedkom
/napr. Almus .../.

Pri pestovaní kvetov a byliniek v bytoch treba veľ−
mi zvažovať opodstatnenosť použitia chemických prí−
pravkov, vzhľadom na veľkosť uzavretých priestorov
a vetrateľnosť.

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

GAZDA - tel.: 7763485

Tento rok je tomu už 5 rokov, čo želez−
ničný nadšenec Viliam Matuška založil
spolu s priateľmi Železničné múzeum Sta−
rá Turá. Od roku 2006 sa usilujú zviditeľniť
a zachrániť históriu železničnej trate Ve−
selí nad Moravou – Nové Mesto nad Vá−
hom.

Múzeum sa nachádza na Dibrovovej
ulici v priestoroch železničnej stanice Sta−
rá Turá a pre návštevníkov je otvorené
každú sobotu od 9.00 do 12.30 a od 13.30
do 17.00. Je možné sa po telefonickej prí−
padne mailovej komunikácií
dohodnúť aj na inom termíne,
najmä v prípade škôl.

Pri prehliadke múzea pra−
covníci návštevníkom posky−
tujú výklad histórie s názorný−
mi ukážkami činnosti exponá−
tov. Na prípadné otázky po−
čas výkladu ochotne odpove−
dia. Návštevníci môžu taktiež
nahliadnuť do fotografickej do−
kumentácie, ktorú tvoria albu−
my s približne 500 fotografia−
mi prevažne z výstavby trate
a jej prevádzky. V archíve mú−
zea sa nachádza k nahliad−

nutiu množstvo predpisov a dokumentá−
cia o trati Veselí nad Moravou − Nové Mesto
nad Váhom. Vstupné do múzea je dobro−
voľné a výťažok z neho je použitý výhrad−
ne na financovanie ďalšej činnosti múzea.

Kontakt na múzeum:
t.č.: +421908762336
email: zmst@yw.sk
Zdroj: internetová stránka Železničné−

ho múzea Stará Turá
Mgr. Lívia Boorová

foto Železničné múzeum St. Turá

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

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

„Nemecký energetický koncern
E.ON sa v minulom roku zaviazal,
že minimálne počas 3 rokov podpo−
rí na Slovensku projekt, ktorý má vo
verejnosti naštartovať nové vníma−
nie futbalového prostredia. A práve
preto je orientovaný na rodiny a vy−
budovanie takého futbalového záze−
mia, aby sa čas strávený s rodinou
mohol stať aj vďaka futbalu plnohod−
notným pre každého člena rodiny.
Na základe skúseností z mnohých
európskych krajín vieme, že je to
dlhoročný proces, no je krásne vi−
dieť, ak verejnosť pochopí, že futbal
je tu pre nich, a že môže byť aktivi−
tou, ktorá spája. Takmer milión eur
počas troch rokov je naša podpora
tomuto regiónu, preto verím, že ak
sa k nám pridajú aj ostatní, spoloč−
nou synergiou dokážeme ponúknuť
našim zákazníkom viac ako čakajú,“
povedal Konrad Kreuzer, predseda
predstavenstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant úspešne
uchádzalo 54 žiadateľov, ktorí na
základe predložených projektov zís−
kali podporu pre svoje projekty až

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

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

ZSE TALENT LIGA
V rámci napĺňania základných

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

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

ZSE dodá energiu Rodinnému futbalu

aj v tomto roku Futbalový turnaj prípravky
Mestský futbalový klub Stará Turá organizoval dňa

11.5.2011 prvé kolo turnaja prípraviek ročník 2000 a
mladších, ktorý je riadený Oblastným futbalovým zvä−
zom v Trenčíne. Do súťaže sa prihlásili družstvá My−
javy, Brezovej pod Bradlom a Starej Turej, ktoré je
vedené pod hlavičkou ŠK Slovan Kostolné. Prvého
turnaja sa zúčastnili aj Moravany, ale ich výsledky sa
do súťaže nepočítajú. Hralo sa na dvoch skrátených
ihriskách s počtom hráčov 1+6 a hracím časom 2x20
min. Trénerom nádejných futbalistov je viceprezident
klubu Igor Sekerka, vedúcimi mužstva Silvia Záhoro−
vá a Miroslav Liška. V prvom kole si naši futbalisti
počínali veľmi dobre, v úvodnom zápase vyhrali s
Moravanmi 2:0 a v druhom porazili Myjavu 2:1. V
poslednom zápase prehrávali s Brezovou p/B. do
polčasu 1:0, ale svojou bojovnosťou sa im nakoniec
podarilo vyrovnať na 1:1 a obsadiť tak 1. miesto. Tur−
naj bude pokračovať ďalšími zápasmi na ihriskách v
Myjave a Brezovej p/B. Za MFK nastúpili títo hráči:
Daniel Sekerka, Marián Klimáček, Tomáš Dzuro, Ti−
motej Masár, Matúš Puškár, Adam Tanglmayer, Filip
Ando, Daniel Mikláš, Martin Andrášik, Lukáš Liška,
Martin Žoldák, Tomáš Vrzala, Matúš Cibulka, Ján
Záhora a Simon Robek.

Konečné výsledky 1. kola:
1. Stará Turá − Moravany 2:0 (1:0)
2. Brezová − Myjava 2:2 (1:0)
3. Stará Turá − Myjava 2:1 (1:1)
4. Brezová − Moravany 2:0 (1:0)
5. Stará Turá − Brezová 1:1 (0:1)
6. Myjava − Moravany 5:0 (2:0)

Konečné poradie turnaja:
1. Stará Turá 7b
2. Brezová p/B. 5b
3. Myjava 4b

4. Moravany 0b
Na fotografii mužstvo Starej Turej

text a foto Ing. Ján Hodermarský
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Šach je veľmi stará hra a jej pôvod je opradený mnohými legendami a
rozprávkami. Ani tieto a ani iné skutočnosti však nezabránili jeho popula−
rite a rozšíreniu. Opak stal sa pravdou. Našiel si cestu do celého sveta.
Ani v našom meste neušiel pozornosti a i tu mal svojich aktívnych obdivo−
vateľov a pretekárov.

Šachové súťaže sa odohrávali vo viacero disciplínach: dorast, dospelí,
muži, ženy, okresný prebor, krajský prebor, prebory jednotlivcov, druž−
stiev či bleskové turnaje. Reprezentantom našej TJ Spartak Stará Turá
slúži k cti, že sa podľa svojich možností snažili pokryť všetky tieto disciplí−
ny, pochopiteľne nie súčasne.

Z písomných materiálov v stručnom prehľade pokrývame roky 1956 až
1963.

V 47. čísle roku 1956 náš podnikový časopis uvádza najúspešnejších
reprezentantov: J. Kročiana, Dr. M. Peprníka a J. Sladkého.

V r. 1958 nás reprezentovali v Trenčianskej Teplej: Dr. Peprník, Klimá−
ček, Kýška, Krúpa, Vallo a Sekera.

V krajskom prebore dňa 25.5.1958 o víťazstvo sa pričinili: Krúpa, Kli−
máček, Volár, Peprníková, Dr. Peprník, Puškár, Vallo a Kýška.

V r. 1959 šachisti súťažili v krajskom prebore družstiev „B“ a v kraj−
skom prebore jednotlivcov v Trenčianskych Tepliciach. Najúspešnejší boli
Dr. Peprník a Kročian.

V r. 1960 súťažili vo viacero disciplínach, prevažne v bleskových tur−
najoch. Pekné výsledky dosiahli, tak ako v predchádzajúcom roku, Dr.
Peprník a Kročian. Naša TJ v krajskom prebore družstiev zvíťazila!

Rok 1961 nezačal šťastne. 19. februára naši prehrali so Slavojom Bra−
tislava v pomere 9:1. Po pol bode pre našich získali Pilát a Sladký. Naši
šachisti nepresvedčili ani v poslednom kole majstrovstiev Západosloven−
ského kraja šachových družstiev. Skončili na predposlednom mieste. Re−
prezentovali nás: Haba, Kročian, Dr. Peprník, Krúpa, Klimáček, Pilát,
Puškár, Vallo, Sladký a Orthoferová. Stretnutiami v októbri však „zabojo−
vali“ o ligu a udržali si ju. K tradičnej zostave pribudol Vidan.

V okresnom prebore jednotlivcov v Trenčíne v „B“ skupine: 1. Haba, 2.
Dr. Peprník. V ďalších turnajoch roka dosiahli pekné umiestnenia ešte
Haba, Pilát a Kročian.

V r. 1962 pekný úspech na okresnom prebore jednotlivcov v Novom
Meste nad Váhom dosiahol Pilát – prvé miesto!... Haba 4. a Puškár 6.

V r. 1963 v bleskovom turnaji v Trenčíne zvíťazil na 1. šachovnici Haba
a na 3. šachovnici Kročian.

Tradičná zostava šachového oddielu TJ Spartak Stará Turá v tej dobe
bola : Haba, Kročian, Dr. Peprník, Slávik, Pilát, Puškár, Vidan, Vallo,
Kýška a Pilátová.

Zdroje: Závodný časopis Jemnomechanik, roč. 1956, 1957, 1958, 1961,
brožúra: 40 rokov Trenčianského šachu, autor R. Meliš, vydal ZK ROH

Merina Trenčín spolu so šachovým oddielom TJ Jednota Trenčín.
Spracoval Ing. Gustáv Rumánek

Z nedávnej histórie...
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