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HUDOBNÉ LETO
(vždy o 17.00 h na Námestí slobody)

4. júl - Tomaníkova nota

18. júl - DH Drahovčanka

3. júl− Súťaž v hasičskom športe, Drgoňova Dolina, 13.00 h
3. júl − Súťaž vo varení gulášu v D. Srni (8.00 h, ihrisko)

22. – 25. júl − Tanec Slnka, Autokemping Dubník
25. júl − Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

Pripravujeme: 13. august − Remeslá našich predkov, Námestie slobody

� Z rokovania MsZ
� Po jarmoku
� Aj u nás škody po víchrici
� Jubilanti v obradnej sieni
� Ev. škola v Starej Turej− 8. časť
� Prof. Dr. Juraj Nerád
� Z našich škôl a CVČ
� Úspešné basketbalistky
� Výlet po okolitých zboroch
� Kultúra, šport, matrika...

Čas zázračného Slnka...
Leto trvá už desať júnových dní, ale predsa len až v júli

prináša tú pravú letnú pohodu, prázdniny žiakom a študen−
tom a nám, ostatným, akúsi návnadu ničnerobenia v de−
siatkach podobách. Konečne Slnko. Najvyšší čas! Už i môj
psík svojim správaním dáva najavo, že aj jemu Slnko vrá−
tilo tú správnu (hoci stále psiu) náladu... Vysuší snáď aj
slzavé oči obyvateľov veľkej časti Slovenska, postihnutej
povodňami. Vysuší snáď aj pivnice, garáže, kuchyne , obý−
vačky, kotolne, telocvične, polia, záhrady, ulice, námes−
tia... Možno sa postupne škoda nahradí, ale takáto bolesť
sa nedá ničím vykúpiť. Hrôza pomyslieť! Pocity spolupat−
ričnosti nahovárajú pomôcť, ak sa tak rozhodnete, jednu z
možností nájdete aj v tomto čísle.

Neviem, či je dobré a či zlé to cválanie času, ktorý
ukončil prvú polovicu roka− po viacerých stránkach mimo−
riadneho a ťažkého, možno mimoriadne ťažkého. Vidím okolo
seba túžbu po pokoji a pohode, júl nám na to, verím, prine−
sie aj počasie. Také, ktoré k nemu naozaj prináleží. Všetkým
vám prajem, aby ste prvý prázdninový mesiac prežili v
naozajstnom pokoji. Aby ste ho nemuseli hľadať a namýš−
ľať si. Aby ste ho jednoducho cítili a v pohode užili...

J. M.
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Dňa 17. júna 2010 sa uskutočnilo XX−
XIV. zasadnutie MsZ, ktoré otvorila pri−
mátorka mesta Ing. Anna Halinárová o
15,00 hod.

V úvodnej časti prerokovali poslanci
protest prokurátora vo veci miestnej
dane za psa. MsZ protestu vyhovelo a
uložilo MsÚ vypracovať novelu VZN č.
12/2007−Nar. o miestnych daniach v
zmysle platných právnych predpisov.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na ve−
domie správu z kontroly uznesení prija−
tých na XXXII. mimoriadnom a XXXIII.
riadnom zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových zá−
ležitostiach MsZ schválilo:

− žiadosť pána Miloša Pelikána, by−
tom Pardubice o rozšírenie vecného bre−
mena,

− žiadosť pána Jozefa Barbušina a
manž. Ivony, bytom Stará Turá o odkú−
penie časti pozemku,

− návrh na zrušenie uznesenia č. 5–
XXI/2009,

− návrh na zrušenie uznesenia č. 6 –
XXII/2009,

− žiadosť spoločnosti DAVL s.r.o., Po−
riadie o zriadenie vecného bremena,

− žiadosť spoločnosti INTERNACIO−
NAL CONSULTING, spol. s r.o., Tren−
čín o zriadenie vecného bremena,

− žiadosť pána Miloša Martišoviča, bytom
Stará Turá o zriadenie vecného bremena.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
− žiadosť spoločnosti ICS Systems s.r.o.

Stará Turá o odkúpenie nehnuteľnosti,
resp. predkupné právo, budovy „VS10“,

− žiadosť spoločnosti MOKI s.r.o., Bra−
tislava o odkúpenie pozemku,

− žiadosť pána Branislava Koštiala,
bytom Stará Turá o odkúpenie pozemku,

− žiadosť pána Dušana Matušíka a
manž. Anny, bytom Stará Turá o odkú−
penie časti pozemku,

− žiadosť spoločnosti agaSSe s r.o.,
so sídlom v Bratislave, o vydanie súhla−
su k umiestneniu stavby „Pálenica TU−
RÁK a VNUK“.

Jadrom rokovania bolo prerokova−
nie dôležitých právnych noriem mesta,
a to poriadkov a všeobecne záväzných
nariadení. Poslanci vzali na vedomie s
pripomienkami informáciu o zmenách
Organizačného poriadku Mestského
úradu, s pripomienkou schválili návrh
Rokovacieho poriadku Mestského za−
stupiteľstva. Schválené boli taktiež ter−
míny zasadnutí MsZ na 2. polrok 2010.
MsZ vzalo na vedomie návrh prevádz−

kových poriadkov pre pohrebiská.
MsZ schválilo 3/5 väčšinou prítomných

poslancov nasledovné VZN mesta:
− VZN č. 3/2010−Nar., ktorým sa mení

a dopĺňa VZN č. 5/1998−Nar. o podmien−
kach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový
poriadok v znení neskorších zmien a do−
plnkov tohto VZN,

− VZN č. 4/2010 – Nar. o vykonaní
miestneho referenda v meste Stará Turá,

− VZN č.5/2010−Nar. Štatút mesta Sta−
rá Turá,

− VZN č. 6/2010−Nar. ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 2/2009−Nar. o podmienkach
usmerňovania činností v oblasti obchodu
a služieb na území mesta Stará Turá.

Ďalej bol schválený návrh poplatkov
za predaj na mestskej tržnici Stará Turá
a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta na 2. polrok 2010.

MsZ vzalo na vedomie nasledovné
informácie:

− z kontrol vykonaných od XXXI. riad−
neho zasadnutia,

− o čerpaní rezervného fondu za rok
2009,

− o aktuálnom stave financovania zá−
ujmového vzdelávania,

− o stave príprav a výroby monogra−
fie Stará Turá − naše mesto.

MsZ schválilo predloženie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Konkurencieschop−
nosť a hospodársky rast na realizáciu pro−
jektu „Verejné osvetlenie mesta Stará Turá
1. etapa“. V rámci tohto projektu sa rieši
rekonštrukcia verejného osvetlenia (VO)
miestnych komunikácií, chodníkov a pre−
chodov pre chodcov, ktoré zabezpečí dob−
rú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým
užívateľom, a tým bude prispievať k zvýše−
niu bezpečnosti cestnej, pešej premávky a
zabezpečí zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy na riešenom území.

Riešené územie sa nachádza v in−
traviláne mesta Stará Turá, na ulici: Ji−
ráskovej, Dibrovovej, Dr. Úradníčka,
časť Husitskej a časť Mýtnej, úsek od
Slovenskej pošty a.s., okolo tržnice k
ulici SNP a M.R. Štefánika.

V záverečnej časti rokovania MsZ
schválilo rozsah výkonu primátora/primá−
torky mesta pre volebné obdobie 2010−
2014. Na základe poslaneckého návrhu
Ing. Jána Zlocha bol schválený finančný
príspevok na pomoc obciam postihnu−
tým povodňami vo výške 1000 eur.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vyhlásenie

účastníkov z pracovného stretnutia primátorov a staros−
tov Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
(RZMOSP), ktoré sa konalo dňa 21.6.2010 v Trenčianskej
Turnej k nepriaznivému vývoju financovania miest a obcí.

Primátori a starostovia sa na rokovaní zaoberali nepriaz−
nivým vývojom podielových daní, ktoré sú za obdobie január
– jún 2010 na úrovni 63% v porovnaní s rokom 2009. Pou−
kazovaná výška podielových daní v kombinácii so zhoršujú−
cou sa situáciou vo výbere daní z nehnuteľností a príjmami z
prenájmu majetku obcí a miest vytvára neúnosný tlak na
rozpočty miest a obcí, ktoré po vyčerpaní prostriedkov z
rezervných fondov už nie sú schopné zabezpečovať zodpo−
vedný výkon originálnych a prenesených kompetencií.

Vzhľadom ku krízovej situácií sa javí ako nevyhnutné pre
zachovanie riadneho chodu samosprávy poskytnutie mimo−
riadnej dotácie zo strany Ministerstva financií SR pre rok 2010
vo výške 250 až 300 miliónov EUR na úrovni Slovenska.

V prípade, že sa nezrealizuje urýchlené poskytnutie as−
poň časti žiadanej mimoriadnej dotácie dôjde v stovkách obcí
a miest ku kolapsu samosprávy a vzhľadom k neschopnosti
plniť si svoje záväzky, v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, §19 Ozdravný režim
a nútená správa, k následnému uvaleniu nútenej správy na
obce a mestá.

Žiadame Ministerstvo financií SR o skrátenie termínov
prevodu podielových daní na účty obcí a miest tak, aby boli
zaslané do 13. dňa príslušného mesiaca, aby mohli obce a
mestá uhrádzať aspoň nevyhnutné mandatórne výdaje do−
jednané v kolektívnych zmluvách a pracovných poriadkoch
obcí a miest.

V Trenčianske Turnej, dňa 21. júna 2010
Ing. František Ježík, predseda RZMOSP

Ing. Jozef Trstenský, podpreseda RZMOSP

Slávnosti v obradnej sieni
V pondelok 21. júna si v obradnej sieni nášho mesta pripo−

menuli výročie sobáša − zlatú svadbu − tri manželské páry z
nášho mesta. V utorok 22. júna sa zišli jubilanti− občania nášho

mesta, ktorí sa v 1. polroku 2010 dožili 70 a 75 rokov (na
fotografiách). Po slávnostnej časti si v zasadačke úradu pri
malom občerstvení pohovorili o problémoch života v našom
meste s primátorkou mesta Ing. Halinárovou.         J. Mikláš

Poďakovanie
Už je to pravidelne niekoľko rokov, čo nám sponzorskými darmi pomáhajú

niektoré firmy nášho mesta. Rada by som im touto cestou poďakovala v mene
našich obyvateľov za ich štedrosť a nezištnosť.

Aj vďaka EUR−MEDu a.s. máme v našom dvore altánok na príjemné posedenie
vonku (prispeli sumou 332 eur), PreVaK s.r.o. nám v minulom roku poskytol sumu
166 eur� a Sensus Metering Systems a.s. sumu 332 eur, ktoré sme použili na
nákup počítača, a vďaka vedeniu mesta sme sa mohli pripojiť na internet. Vďaka
Lesoturu sme mali krásny veľký vianočný strom, ktorý zdobil náš dvor.

Veľmi dobrá spolupráca je i s Technickými službami Stará Turá, ktoré nám
kosia záhradu niekoľkokrát do roka za minimálnu úplatu. Nemôžem zabudnúť i na
pani Julku Bublavú, ktorá nám v októbri sponzorsky zabezpečila milé posedenie
(nákupom mäsa na guláš a zabezpečenie muzikanta Paľka Baku), o ktorom písala
v novembrovom čísle. V tomto roku − teda na prelome minulého a tohto roka sme
už získali sponzorsky sumu na nákup stoličiek do izieb klientov opäť z firiem:
Sensus Metering Systems a.s., EUR−MED a.s. a PreVaK s.r.o.

Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa zdravia v pracovnom i osobnom živote všetkým,
ktorí myslia i na staršiu generáciu. Za obyvateľov ZOS     Bc. Janka Macúchová
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Prevencia je nutná
aj v starostlivosti o zeleň!

Náhla búrka v sobotu 12. júna po 21. hodine za niekoľko
minút narobila aj v Starej Turej škody predovšetkým silným
vetrom, možno na stupni víchrica. Spadnuté mohutné stro−
my na šťastie nenarobili ďalšie škody na budovách. V domo−

vej zástavbe (za domom štátnej správy) sa zrútil aj 32 m
vysoký vyše 100 ročný smrek, ktorý vlani mesto Stará Turá
prihlásilo do súťaže „Strom roka“. Naozaj akoby zázrakom
nezasiahol okolité stavby! Znova je to skúsenosť, ktorú by

sme naozaj mali brať do úvahy aj napriek tomu, že všetci
máme radi zeleň a často o ňu doslova bojujeme. Ale pamä−
tajme, že aj ten najkrajší mohutný, či starý strom je vždy
potenciálnym zdrojom ohrozenia nielen majetku , ale aj ľud−
ských životov! A po búrke, ako bola táto, už je, ako sa
hovorí, mlieko rozliate...                    Text a foto J. Mikláš

Ako dopadol jarmok? Pomerne častá
a veľmi „široká“ otázka pre organizáto−
rov Staroturianskeho jarmoku, pod od−
poveďou si každý predstavuje niečo iné.
Hoci osobne si myslím, že predstavy

účastníkov− predajcov i návštevníkov−
majú veľa spoločného. Termín volieb do
NR SR posunul termín nášho jarmoku a
bol v jednom víkende z FS na Myjave.
Voľby „posunuli“ aj niekoľko ďalších pod−
ujatí bližšie, či vzdialenejšie od nášho
mesta o týždeň neskôr. Je veľmi ťažko
posúdiť, do akej miery to ovplyvnilo účasť

predajcov( 280) i návštevníkov jarmoku
v Starej Turej keď beriem do úvahy aj
niektoré ďalšie vplyvy, ktoré naše mesto
a organizátori nemôžu ovplyvniť. Poča−
sie zohráva veľmi rozhodujúcu úlohu pri
každom podujatí, ktoré sa koná „pod
holým nebom“. A hoci Medard trvá už
viac ako 50 dní, dal o sebe znať aj na
jarmoku. Ale − dobre, že nebolo horšie...

Úspech jarmoku je daný predovšetkým
záujmom predajcov predávať a kupujúcim
kupovať... Predajcovia prejavili záujem prísť

aj na budúci rok a aký bude záujem kupo−
vať, ukáže doba...Tak to bolo vždy aj po
iné roky. V podmienkach nášho mesta
berúc do úvahy kúpnu schopnosť obyva−
teľov považujem 19. ročník Staroturianske−

ho jarmoku za vydarené podujatie.
Ďakujem kolegom z prípravného vý−

boru za výbornú spoluprácu, technic−
kým službám nášho mesta za technic−
kú prípravu a čistotu mesta už krátko
po ukončení jarmoku, DK Javorina.
mestskej polícii i OO PZ SR za odve−
denú prácu. Touto cestou za ústreto−

vosť ďakujem OD BILLA, firme Inter−
nacional Consulting s. r. o. Trenčín
(nový majiteľ býv. OD Prior) a Duša−
novi Kolárovi, pracovníkovi tejto firmy.

Ján Mikláš,
riaditeľ Staroturianskeho jarmoku

Počas Staroturianskeho jarmoku
poctivý nálezca priniesol mobilný te−
lefón. Majiteľ sa môže prihlásiť na
MsÚ Stará Turá − straty a nálezy,
1. posch.                                  J.M.

PO JARMOKU...

Aj nová fasáda na rekonštruovanej hasičskej zbroj−
nici v Topoleckej na druhý deň po jej vynovení (krátko
pred voľbami do NR SR)  sa niekomu  zrejme nepáčila a
tak tam „pridal“ aj vlastnú tvorbu...                          áš
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Stavebné bytové družstvo občanov
Stará Turá prijme do pracovného pomeru

riaditeľa SBDO
POŽADUJEME:

− VŠ vzdelanie II. stupňa stavebné, ekonomické,
príp. menežmentu

− práca s PC pokročilý (Word, Excel, Power Point,
e−mail, web)

− bezúhonnosť
− flexibilita, komunikatívnosť
− prax v obore min. 5 rokov
− ponuka nie je vhodná pre absolventov
− znalosť Stavebného zákona a legislatívy bytových

družstiev výhodou

Vybraných uchádzačov budeme pozývať na osobný po−
hovor. Termín nástupu: august 2010

Žiadosti s profesijným životopisom, kontaktným telefón−
nym číslom a uvedeným súhlasom s evidovaním osobných
údajov v personálnej databáze družstva zasielajte do 15. 7.
2010 písomne na adresu:

Stavebné bytové družstvo občanov, p. Ševcechová
Dibrovova 240/5, 916 01 Stará Turá,
alebo elektronicky na mail: sbdo_staratura@mail.t−com.sk
Telefonický kontakt: 032 / 774 07 12, p. Ševcechová

Pre účastníkov tohtoročných Sláv−
ností bratstva Čechov a Slovákov na
Javorine čaká opäť pestrá paleta sólis−
tov i skupín rôznych žánrov, ktoré budú
vystupovať na dvoch pódiách a stánko−
vý predaj občerstvenia a ľudovoume−
leckých výrobkov. Pre deti na svahu

za Holubyho chatou čakajú zábavné hry
a súťaže. Autobusová doprava je orga−
nizovaná aj zo Starej Turej a je zdarma.
To je základná charakteristika tradičné−
ho a najväčšieho podujatia na sloven−
sko− českej hranici v spoločnej Európe.
Organizátori − obce a mesta spod Ja−
voriny z obidvoch strán hranice s pod−
porou Zlínskeho, Juhomoravského,
Trenčianskeho a Trnavského kraja pri−
pravili pre návštevníkov podmienky pre
prežitie krásneho dňa v nádhernej prí−
rode a medzi ľuďmi, ktorým stretnutia
na Javorine prirástli k srdcu...

Kultúrny program sa začína o 9.45 h

koncertom DH Dubovanka, o 10.15 h je
otvorenie slávností a po ňom sa strie−
dajú na veľkom pódiu: Bačovské trio z
Martina, FS Buchlovice a CM Rubáš z
Buchlovíc, FSK Kýčer z Myjavy, Mažo−
retky Emča z Vlčnova, Korzo Dance z
Trenčína, FS Radošov + CM z Veselí

nad Moravou, FS Slnečnica z Piešťan,
CM Hradišťan s Jiřím Pavlicom a Muž−
ský spevácky zbor z Kunovíc

Na malom pódiu sa od 11.30 h vy−
striedajú súbory: Borovienka z Lančára,
country skupina E−M−I z Piešťan, coun−
try kapela Telegraf z Uherského Hradis−
ťa a country skupina Western z Hluku.
Predpokladané ukončenie je o 15.30 h,
informácie nájdete aj na plagátoch a na

www.velkajavorina.com.
Autobusová doprava zo Starej Turej

bude zabezpečená (zdarma), odchody
sa dozviete na plagátoch a rozhlasom.

J. Mikláš

Slávnosti na Javorine v poslednú júlovú nedeľu

Voľby do NR SR dňa 12.6.2010
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa

okrskov v meste Stará Turá

Nové sídlo Okresného riaditeľstva PZ
v Novom Meste nad Váhom

V súvislosti so zriadením Okresného riaditeľstva PZ v
Novom Meste nad Váhom k 1. 6. 2010 prebehlo jeho sťaho−
vanie z Hviezdoslavovej ulice do novozrekonštruovaných
priestorov budovy na Bzinskej ulici č. 1 (priestory bývalých
kasární spojovacieho vojska).

V nových priestoroch na Bzinskej ulici č. 1 v Novom
Meste nad Váhom od 23. júna 2010 funguje okresné riaditeľ−
stvo PZ, obvodné oddelenie PZ a aj oddelenie dokladov t. z.
občianske, vodičské preukazy, cestovné pasy ako aj evi−
dencia vozidiel.

kpt. Mgr. Katarína Hlaváčová − hovorkyňa KR PZ v Tren−
číne

Kontakt: tel: 0961 20 21 13 / 0905 806 989
fax: 0961 20 21 09
e−mail: katarina.hlavacova@minv.sk

Kontroly na alkohol pokračujú...
V minulých týždňoch mestská polícia v spolupráci s prí−

slušníkmi OO PZ, vykonala vo večerných hodinách kontrolu
požívania alkoholických nápojov v piatich podnikoch mesta
Stará Turá. Kontrola bola zameraná na požívanie alkoholu
osobami mladšími ako 18 rokov.

Spolu bolo vykonaných 23 dychových skúšok na alko−
hol. Ten bol zistený iba v jednom podniku u mladistvej D.D.
zo Starej Turej. Majiteľovi podniku, kde bolo zistené poruše−
nie zákona, bola udelená bloková pokuta 30 eur, ktorú na
mieste uhradil. Zistené skutočnosti boli následne oznámené
rodičom maloletej D.D.

Podobné kontroly, či už na alkohol v podnikoch alebo
priamo v uliciach mesta na verejne prístupných miestach,
budú pokračovať naďalej.                         Michalec, MsP

Pripomienka...
Poďte sa s nami zabaviť a rozptýliť piatok − 13. au−

gusta na Námestie slobody v Starej Turej, kde sa bude
konať trh Remeslá našich predkov. Spoločne narušme
mýty o smolnom dni...

Júlia Bublavá
Spracovala: Mgr. Klimáčková
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Nestáva sa to často...
V sobotu večer, po tej veľkej búrke, ktorej predchádzala

víchrica, som okolo 23:30 išiel po Štefánikovej ulici a našiel
som cez cestu padnutý strom.

Začal som si ho fotiť. Autá sa otáčali, pretože sa okolo
neho nedalo prejsť. Po chvíli prišlo ďalšie auto a z neho
vystúpil chalan z Topoleckej, a z kufra vytiahol motorovú
pílu. Opýtal sa ma, či mu pomôžem to hneď porezať a odlo−
žiť. Ja že áno, nie je problém. Po asi 10−15 minútach bola
cesta znovu prejazdná. Dokonca nám ľudia, prizerajúci sa z
okien, aj zatlieskali.                                    Aleš Tomis

Poďakovanie
Dovoľte mi úprimne verejne poďakovať mladému mužovi

za jeho skutok a za to, že sprejazdnil cestu rozpílením pad−
nutého stromu aj napriek tomu, že už bolo neskoro večer a
zlé počasie.        Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina
vás pozýva na

VII. ročník súťaže v hasičskom športe
O putovný pohár primátorky

Starej Turej
ktorý sa uskutoční v sobotu

dňa 3. júla 2010
so začiatkom o 13.00 hod.

v Drgoňovej Doline
Pre súťažiace družstvá a divákov
bude pripravené občerstvenie.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

VEREJNÁ ZBIERKA
Pomoc obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom ľu−

ďom postihnutým povodňami.
Finančné dary môžete zaslať na účet v banke DEXIA

5803261004/5600 alebo priamo v hotovosti do pokladničky,
ktorá je na sekretariáte nášho mestského úradu (1. posch.),
v kancelárii OD BILLA v otváracích hodinách.                    áš

Pred pár týždňami som bola nútená
zavolať do CVČ firmu na odstránenie
havárie WC. Nič príjemného a priznám
sa, že už pri myšlienke, že musím nie−
koho „zasa otravovať“, mi nebolo do reči.
Žijem totiž stále v naivnej predstave, že
ľudia z firiem, ktoré potrebujeme na za−
bezpečenie prevádzky, by mali byť v
podstate radi, že im dávame prácu, že
im platíme.

No, a ono to tak vždy nie je. Už pri
príchode niektorých pracovníkov (česť
výnimkám) máte dané jasne najavo, že
túto prácu nerobia radi, že im vlastne
ukrajujete z ich drahocenného času, a
čo to zasa chceme, a rýchlo−rýchlo, nech
už je to za nami, pretože oni nemajú na
takéto veci čas a že už v podstate mali
byť niekde úplne inde. Nielenže máte ne−
príjemný pocit, že ste príčinou ich zlej
nálady, ale väčšinou práca, ktorú odve−
dú, aj tak vyzerá. Žiaľ.

Bola som preto veľmi milo prekvape−
ná, keď sa vo dverách objavili dvaja prí−
jemní, veľmi optimisticky naladení páni, ktorí
s úsmevom, bez negatívnych reakcií po−
trebnú prácu čisto a kvalitne urobili. Na
moju otázku, ako je možné, že sa takto
správajú v dnešných časoch nevraživosti
a negativizmu, že sa usmievajú a vtipkujú
pri takejto „nie veľmi príjemnej a voňavej
robote“, mi bola daná jasná jednoznačná
odpoveď: do práce chodíme radi.

Aké jednoduché! A zároveň aké zlo−
žité.

Čo je vlastne potrebné k tomu, aby
človek mal svoju prácu rád?

Aké podmienky musia byť splnené,
aby človek chodil do roboty dobre nala−
dený?

Peniaze? Teplo? Mať príjemných ko−
legov?

V každej robote je to asi iné, ale jed−
na podmienka je spoločná pre všetky
druhy a typy zamestnaní − ľudský prí−
stup nadriadeného k svojim ľuďom a prí−
klad, ktorý im dáva. Že je to banalita? To
v žiadnom prípade.

Na vedúcom poste totiž nesedí vždy
empatický a príjemný vedúci, ktorý je pre
svojich ľudí oporou, pomocou a ktorý si
„tých svojich“ vždy zastane a podrží. Čo
raz častejšie sa na vedúcom mieste vy−
skytne „tvor“, ktorý svojim správaním a
povýšeneckým jednaním svojich ľudí nie−
lenže ponižuje, ale dokonca uráža ich
ľudskú dôstojnosť. Správa sa k nim, ako
ku kusu inventáru, ktorý mu má slúžiť
bez náznaku odporu, ľudskej slabosti,
bez jedinej chyby a najlepšie − ako stroj.
Žiadne priateľské rozhovory, žiadna po−
chvala za odvedenú prácu. Chlad a od−
stup. Prvoradé je zvyšovať výkon, byť
pripravený „makať“ na 150 % vo dne i v
noci, v horúčave i v prievane, za plat,
ktorý je naozaj niekedy skôr almužnou

ako mzdou za odvedenú prácu. A ľudia
čušia a znášajú všetko, čo im pracovný
život i v takejto podobe prináša, pretože
sa boja o prácu. Že sa to v našom mes−
te nevyskytuje? Že to je len čierna sprá−
va z televíznych novín zo závodu v blíz−
kosti Žiliny? To je omyl. Sama som bola
pred časom svedkom, ako nadriadený
pracovník „zotrel“ predavačku pred zá−
kazníkmi. Podotýkam, že za celkom ba−
nálnu vec, ktorá sa dala vyriešiť medzi
štyrmi očami v súkromí alebo v kolektí−
ve predavačiek. Predavačka stála ako
soľný stĺp a červená v tvári sa hanbila
pred ľuďmi, ktorí ju poznajú, ktorých den−
ne obsluhuje. Hanbila som sa i ja. Nie za
to, čo predavačka spravila alebo nespra−
vila, ale za správanie nadriadenej dámy,
ktorá si v tej chvíli pravdepodobne pripa−
dala veľmi dôležitá.

Ja som mala v živote smolu len raz
na neľudského nadriadeného (i v tomto
prípade to bola žena) a z vlastnej skú−
senosti viem, že „hlavobol“, žalúdkové
neurózy, strach a úzkosť boli mojimi kaž−
dodennými „vernými kamarátkami“. Kaž−
dý začiatok pracovného času bol pozna−
čený hlbokým nádychom a vždy po skon−
čení pracovnej doby som si hlasno vy−
dýchla. Teraz som, dalo by sa povedať,
sčasti na druhej strane barikády, ale toto
si veľmi dobre pamätám a tieto spomien−
ky mi slúžia (aspoň dúfam), ako preven−
cia v mojom správaní k mojim ľuďom.

Hovorí sa, a ja sa prikláňam k tomu
názoru, že práca s ľuďmi je prácou naj−
krajšou ale i najťažšou. Pochopiť a vcítiť
sa do pracovníkov, ktorí majú osobné,
zdravotné či finančné problémy, vypo−
čuť ich, pochváliť, poradiť ale i sa s nimi
napr. zabaviť, je náročná práca, ktorú
však nadriadený, keď chce byť dobrým
nadriadeným, musí zvládnuť. Inak nemá
na svojom mieste čo robiť. Byť vedúcim
zamestnancom totiž neznamená brať
vyšší plat, chodiť do práce na „fáre za x−
tisíc eur“, mať vlastnú kanceláriu a roz−
mary celebrity. Byť vedúcim zamestnan−
com je veľká zodpovednosť za svojich
pracovníkov a podmienky, v ktorých pra−
cujú. A aby si pracovníci svojho „šéfa“
vážili, nemusí byť „sladký čarodej – dob−
rodej“. Môže byť prísny a náročný, ale
zároveň ľudský a spravodlivý. Že také−
ho máte? Srdečne blahoželám.

Priblížil sa čas prázdnin, čas dovole−
niek. Dúfajme, že si všetci nevrlí a ner−
vózni nadriadení, vedúci, riaditelia, šéfo−
via a bossovia v tomto čase oddýchnu a
že sa do práce vrátia usmievaví, zho−
vievaví a chápaví. Pretože...

keď ľudia svoju prácu milujú a chodia
do práce radi, je to vidieť nielen na nich
samotných, ale i na výrobkoch a služ−
bách, ktoré z firmy, závodu, školy či úra−
du vychádzajú.           Věra Tepličková

Chodíte radi do roboty? Je to vidieť

Zbierka pre Diakoniu Broumov
V dňoch 3.a 4.6.2010 sa konala v priestoroch Domu kultúry zbierka šatstva,

posteľnej bielizne, obuvi a dekaratívnych látok, poriadaná Komisiou pre sociálne
veci a bývanie pri MsZ Stará Turá. Dovedna sa vyzbieralo 82 vriec rôznych vecí,
ktoré priniesli občania nášho mesta. Zbierka bola odovzdaná Diakonii Broumov,
ktorá si túto odviezla vlastným nákladným autom. Touto cestou sa chceme po−
ďakovať občanom nášho mesta, ktorí sa zbierky zúčastnili a priniesli nepotrebné
a použiteľné šatstvo pre tých, ktorí sú na to odkázaní. Naša vďaka patrí tiež
riaditeľke DK Bc. Zigovej za uvoľnenie priestorov v DK Javorina.

Komisia pre soc. veci a bývanie pri MsZ
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Moji milí čitatelia, po dlhšom čase
sa vám opäť prihováram, aby som
vás poinformovala o tom, čo sa deje
v našej škole. Končí sa školský rok
2009/2010. Bol to hektický rok plný
práce, rôznych zmien. Takže keď
napíšem, že sa skončil ani sme sa
nenazdali, tak to nepovažujem za
žiadnu frázu. Spolu s mojimi kolega−
mi sme skonštatovali, že sme v škole
zažili málo takých uponáhľaných ro−
kov. Napriek tomu, že sme mali sťa−
ženú prácu tým, že vďaka rekon−
štrukcii budovy na Komenského uli−
ci sme boli „ porozhadzovaní“ na 3
miestach, boli naši žiaci mimoriadne
úspešní v množstve súťaží a olym−
piád. Je to výsledok úsilia talentova−
ných detí, ktorých máme v škole
naozaj veľa, ale i obetavej práce
mojich kolegov, ktorí ich na ne pri−
pravovali. Za ich svedomitú prácu v
tejto oblasti im veľmi pekne ďaku−
jem. V apríli sa Jakub Barszcz zo
7.A zúčastnil na celoštátnom kole
olympiády v anglickom jazyku, kde
získal krásne 6. miesto. Pripravova−
la ho p. učiteľka Ľubica Bajjaniová.

Aj krajské kolo fyzikálnej olympi−
ády bolo pre nás úspešné, lebo
Martin Zemko, 9.A, ktorého pripra−
voval p. učiteľ Peter Čulák, získal
1. miesto.

Ďalšími účastníkmi celoštátneho
kola boli členovia geografického
krúžku, ktorých pripravovala p. uči−
teľka Miriam Holotová. Táto olympi−
áda sa konala 23. – 24.4. 2010 v
Tatranskej Lesnej. Jaromír Mikulec
skončil na 10. a Martin Zemko na
13. mieste. Vzhľadom na náročnosť
súťaže sú to krásne výsledky a
máme z nich veľkú radosť.

Deti 1. stupňa, okrem prvákov,
sa veľmi dobre zabávali na vese−
lom záhoráckom divadle, ktoré pre
ne pripravili zamestnanci hotela Lipa,
s ktorými máme veľmi dobrú spolu−
prácu. Sú to šikovní mladí ľudia a
všetky akcie, ktoré sme v spolu−
práci s nimi organizovali, mali nao−
zaj dobrú úroveň.

Za kultúrou si zacestovali až do
hlavného mesta žiaci 5.C a 6.C. Hoci
rozprávku Mrázik poznajú azda
všetci, predsa ich príbeh, ktorý mal
formu muzikálu zaujal aspoň tak,
ako zaujal príbeh Adelkina cesta za
šťastím žiakov 6.A a 6.B. Deti ho
videli v divadle v Trnave.

Myslím, že takéto výlety za kul−
túrou majú pre deti veľký význam.
Dostanú sa do „veľkého divadla“,
kde sa bežne nedostanú a kde už
samotná atmosféra pôsobí na ne
tak, že ich správania sa mení. Som
pyšná na to, že zatiaľ som ešte
nepočula, že naše deti sa nekultúr−
ne správali, naopak väčšinou ich
usporiadatelia chvália a to je dobre.

V apríli a v máji chodia deti aj na
historicko – literárne exkurzie. Tie−
to nadväzujú na práve preberané
učivo a ich účelom je spoznávať
miesta, kde sa rodila naša história.
Mrzí ma, že čoraz častejšie sa stre−
távame s neochotou detí zúčastniť
sa ich a neochotou rodičov na ex−
kurzie deti púšťať. Ja viem, doba je

ťažká a mnoho rodín bojuje so zlou
finančnou situáciou. takže každé
euro sa počíta. Poplatky za tieto
aktivity však nie sú príliš vysoké a
deti navštívia miesta, ktoré možno
nikdy viac nenavštívia a tieto mies−
ta stoja za to. Preto vás, milí rodičia
prosím, púšťajte svoje deti na ex−
kurzie. Veľa sa tu naučia a zažijú.
Vopred vám ďakujem.

Už tradične na Deň narcisov
vychádzajú do ulíc nášho mesta
skupinky našich žiakov a študen−
tov Strednej odbornej školy Stará
Turá s pokladničkou. Ľudia, ktorí cítia
potrebu pomôcť ťažko chorým spo−
luobčanom, im za žltý kvietok na−
rcisu prispejú do pokladničiek su−
mou podľa svojich možností a uvá−
ženia. Suma 1587,41 eura, ktorú
sme tento rok posielali na adresu
Ligy proti rakovine, dokazuje, že je
medzi nami veľa dobrých a súcit−
ných ľudí a to je úžasný pocit.

Na konci apríla sme hodnotili sprá−
vanie a prospech detí za tretí štvrť−
rok tohto školského roka. Následne
sme poslali napomienky deťom, kto−
ré dosiahli zlé vyučovacie výsledky,
aby ich rodičia o tom vedeli a mohli
im dohovoriť, nech ich vysvedčenie
na konci školského roka bolo ak už
nie dobré, tak aspoň prijateľné. Dô−
ležitou súčasťou hodnotenia je aj
hodnotenie správania našich zveren−
cov. Pravidlá správania určuje škol−
ský poriadok, s ktorým sú všetci žiaci
oboznámení. Ak ich nedodržujú. po−
tom musia znášať následky – rôzne
druhy pokarhania a ak sú priestup−
ky závažné, tak zhoršenú známku
zo správania na vysvedčení. Aj o
tomto informujeme rodičov aby mohli
dohovoriť svojim ratolestiam včas.
Žiaľ aj v našej škole sa prejavuje to,
čo sa deje v celej spoločnosti. Niek−
torí žiaci akoby nemali žiadne manti−
nely pre svoje správanie. Čo však
môžeme urobiť, ak žiak ľudovo po−
vedané „blicuje“ a rodič mu napíše
ospravedlnenku, aby jeho „úbohé“
dieťa nemalo problémy. Alebo skupi−
na detí, fajčiacich za garážami, vám
v pohode oznámi, že rodičia o tom
vedia, fajčia mimo školy, tak o čo
ide. Podobných zážitkov máme veľa
a ja osobne naozaj dosť, lebo v ria−
diteľni sa často s takýmito nezbed−
níkmi stretávam. Chápem, že sú to
deti, ktoré ešte nemusia vedieť cel−
kom dobre regulovať svoje správa−
nie. Niekedy však nechápem postoj
niektorých rodičov. Som skutočne
rada, že veľká väčšina rodičov ak−
ceptuje názory učiteľov, lebo vedia,
že my ich deťom rozhodne nechce−
me ublížiť a že nám na nich záleží.
Sú však aj takí, ktorí za každú cenu
obhajujú správanie svojich detí a v
konečnom dôsledku im ubližujú.
Týchto by som prosila, aby sa za−
mysleli. Naozaj je ešte čas, aby spo−
lupracovali o školou a zjednali ná−
pravu. Aj keď máme so žiakmi rôz−
ne problémy, naozaj ma teší, že väč−
šina z nich je, akoby oni povedali „v
pohode“ a to je dobre.

Z významných májových udalostí
chcem spomenúť besedu o škodli−

vosti drog a iných závislostí, ktorú v
rámci protidrogovej prevencie viedla
pani Kĺbiková, zamestnankyňa PP−
PaP Nové Mesto nad Váhom.

10. – 15.5. sa žiaci 4. ročníka
pod vedením p. učiteliek Kataríny
Kovárovej, Jany Hazuchovej a p.
vychovávateľky Ľubici Milatovej zú−
častnili školy v prírode v Euromeste
v Starej Myjave. V krásnom horskom
prostredí prežili super týždeň plný
hier a tak trošku aj učenia. Výborné
bolo, že ich ešte netrápili nepríjemné
dažde, a tak boli všetci spokojní.

28.5. sa naši žiaci zúčastnili na
Podjavorinských hrách v ľahkej at−
letike.

Pri príležitosti 60. výročia ŠKD
za 20.5. zišli bývalé aj súčasné pani
vychovávateľky, aby si pospomínali
na to, čo v škole prežili a dozvedeli
sa, čo je tu nové. Bolo to príjemné
stretnutie.

Aj mesiac jún bol plný aktivít, kto−
ré spríjemnili našim žiakom najťaž−
šie obdobie školského roka, ktoré
je plné preverovania vedomostí.
pomaly sa blíži „ veľké finále“ – ko−
niec školského roka a vtedy treba
mať prebrané a zopakované učivo
a pripraviť sa na koncoročnú klasi−
fikáciu. Pre žiakov i učiteľov je to
najnáročnejšie obdobie. Deti si opra−
vujú čo sa dá a učitelia premýšľajú
nad hodnotením svojich zverencov,
pretože na ich pleciach leží veľká
zodpovednosť.

I napriek všetkému sme pripra−
vili pre deti veľa pekných akcií, kto−
ré im toto obdobie spríjemnili.

1.6. mali žiaci1. stupňa karneval
v telocvični na Hurbanovej ulici.
Takmer 200 princezien. pirátov a
iných bytostí sa veselo zabávalo celé
dopoludnie. Bola to výborná akcia

V ten istí deň naši prváci a 8.B
navštívili firmu Elster a vo viacerých
triedach pripravili pekné aktivity pre
svoje deti rodičia, za čo im patrí
naša vďaka.

Žiaci 6. ročníka zažili krásny deň
na Dubníku, kde vďaka pánovi
Slamkovi a jeho priateľom raftovali
na člnoch: Bolo to dopoludnie plné
dobrodružstiev, na ktoré dlho ne−
zabudnú.

Bolo jedno mestečko – tak sa
volalo divadlo, ktoré nacvičili deti z
divadelného krúžku Štvorlístok, ktorý
pracuje pod vedením Anny Chmu−

rovej a Moniky Ambrušovej. Veselý
príbeh vodníka a obyvateľov malé−
ho mestečka zaujal divákov. Pred−
stavenia oživila aj hudba – na har−
monike hral Paľko Bako. Deti hrali 4
predstavenia a oslávili nimi 20. vý−
ročie divadelného krúžku. Scenár
napísala Monika Ambrušová.

Viac ako 100 žiakov zahralo
krátke scénky a zaspievalo piesne
po anglicky, francúzsky a rusky v
rámci akcie pod názvom Shakespe−
arov deň.

21.6.2010 sme hodnotili výsled−
ky školského kola 2009/2010 na
klasifikačnej porade.

Na konci školského roka chodi−
lo do našej školy 736 žiakov – 375
chlapcov a 361 dievčat.

Na koncoročnom vysvedčení
bude mať samé jednotky 136 žiakov
1. stupňa a 50 žiakov 2. stupňa.

S vyznamenaním ukončí ročník
378 detí.

Na prvom stupni prospeli všetci a
na druhom stupni neprospelo11 detí.

Žiaci vymeškali spolu 35 461
hodín, z toho bolo 80 neospravedl−
nených.

Hodnotili sme aj správanie na−
šich zverencov. Skonštatovali sme,
že výchovné problémy má čoraz
viac detí. Priestupky voči školské−
mu poriadku sa stále opakujú – drzé
správanie voči spolužiakom i dospe−
lým, vyrušovanie na hodinách, zlé
spávanie počas prestávok, neplne−
nie si školských povinností a pod.
Za tieto a ďalšie priestupky sme
udelili 11 napomenutí od triedneho
učiteľa, 12 pokarhaní od triedneho
učiteľa, 25 pokarhaní od riaditeľky
školy. Jedenásť žiakov dostalo zní−
ženú známku zo správania na 2.
stupeň a 3 na 3. stupeň.

Vážení čitatelia, končí sa škol−
ský rok a mne prichodí poďakovať
všetkým, ktorí sa svojou svedomi−
tou prácou zaslúžili o to, že sa skon−
čil k našej spokojnosti. Ďakujem teda
všetkým pedagogickým i nepeda−
gogickým zamestnancom školy.
Ďakujem i rodičom, ktorí s nami
spolupracovali a všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomohli.

Deťom i spolupracovníkom že−
lám, aby si cez prázdniny dobre
oddýchli, aby sme nový školský rok
mohli začať oddýchnutí a dobre pri−
pravení.             Anna Chmurová

Novinky zo ZŠ

Aj nerozbitné
(a nie lacné) kryty

osvetlenia na
Dubníku na ceste od

parkoviska na pláž
sa stali po piatkovej

diskotéke (18.6.)
rozbitnými...

Z rozpočtu
technických služieb

mesta, do ktorého
prispieva mestská
pokladňa, ubudne
cca 1600 eur(!). áš
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Detský deň v Topoleckej
Po týždni plného dažďa a chladného počasia sa zľutovalo

i slniečko a v sobotu 5. júna 2010 sa rozhodlo, že detský deň
v Topoleckej predsa musí byť pekný. Dobrovoľní hasiči z To−
poleckej pozostávajúci z mužov i žien pripravili na toto sobot−
ňajšie popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí množ−
stvo súťaží, za ktoré deti dostali veľa sladkostí a ovocia a
samozrejme nemohlo chýbať i občerstvenie pre rodičov a
všetkých, ktorí si prišli spríjemniť sobotňajšie popoludnie.

S blížiacim sa podvečerom si „starší“ členovia dobrovoľ−
ného hasičského zboru z Topoleckej pripravili ukážku fun−
govania staršej hasičskej techniky pri hasení zapálenej dre−
venej atrapy, čím zlepšili náladu všetkým prítomným a men−
ším deťom nahnali do očí slzičky, keďže ukážka mala cha−
rakter paródie, čo sa samozrejme malým deťom nedalo
veľmi vysvetliť.

Týmto chcem zároveň v mene všetkých dobrovoľných
hasičov z Topoleckej poďakovať všetkým, ktorí nám po−
mohli či už menšími, alebo väčšími finančnými darmi, bez
ktorých by nebolo možné zakúpiť sladkosti, ovocie a iné
veci pre tých najmenších. Nedá sa ich všetkých menovať,
ale verím, že to veľké „ĎAKUJEME“ príde k nim všetkým. A
na záver ešte jedno ĎAKUJEME a to konkrétne firme Dub−
ník Club za zapožičanie nafukovacieho hradu pre deti.

Za dobrovoľný hasičský zbor Topolecká
Ing. Monika Hluchá

Juniáles v ZŠ
Prvý jún patrí najkrajším kvetom tejto Zeme. Patrí deťom.

Aj v našej škole sme tento deň oslávili ,,Juniálesom,, a špor−
tovými súťažami. V telocvični sme mali mimozemšťanov, víly,
strigy, zvieratká. Masky hýrili nápaditosťou, nejedna mamina
dal fantázii zelenú. V rytme disco si masky tancovali s úsme−
vom na tvári. Veď na tvár dieťaťa určite úsmev patrí. Potom
záhadné bytostí vystriedali športovci. Deti súťažili v zábav−
ných disciplínach, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky z 1.

stupňa. Všetky deti boli odmenené vecnými darmi, či slad−
kosťami. Na finančnej príprave tejto milej akcie prispela NA−
DÁCIA Źivot a Rodičovská rada ZŠ Stará Turá. Sviatok detí
ešte ale nekončí. Deti budú súťažiť v literárnej a výtvarnej
súťaži. A čo na záver? Prajeme deťom ,my pedagógovia,
dobré mapy na ceste životom.              Katarína Kovárová

Je utorok 8.6.2010. Vonku je poloob−
lačno a všetky šiestacke triedy zo ZŠ
dnes majú Námorný výcvik. Zorganizo−
valo ho pre ne OZ Klub Prieskumník Path−
finder v spolupráci s RZ ZŠ v Starej Tu−
rej. Cieľom tohto podujatia bolo spríjemniť
deťom ich MDD a zažiť pri tom kopec
zábavy, elánu a adrenalínu zároveň. Ráno

sme začali rozdelením do skupín, vysvet−
lením pravidiel na vode a na brehu a po−
tom nastal čas, kedy sa odohrávali jed−
notlivé súťaže. Takéto chvíle sú vždy
sprevádzané pokrikovaním, povzbudzo−
vaním a dobrá nálada robí atmosféru ce−
lej akcie. Nadšenie nechýbalo ani našim
p. učiteľkám, ani našej p. plavčíčke, či
zdravotnej sestričke, ktorí nám robili od−
borný dozor nad akciou. Vyskúšali si plav−
bu v rafte a zasúťažili spolu so žiakmi.
Hra Tam a späť bola zameraná na rých−
losť. Družiny spolu so svojimi kormidel−
níkmi mali za úlohu doplávať k druhému

brehu, dotknúť sa ho a vrátiť sa naspäť
do cieľa. Podľa poradia príchodu získavali
body pre svoje družstvo. Druhá hra bola
o šikovnosti. Úlohou detí bolo nazbierať
čo najviac loptičiek, ktoré boli rozhádza−
né po hladine Dubníka. Tretia hra bola
zameraná na vytrvalosť. Každá družina
bola rozdelená na dve skupiny, pričom

jedna bežala okruh
okolo Dubníka na dru−
hý breh a tá druhá sa
snažila rýchlo preplá−
vať na druhý breh na
rafte. Tam nastala vý−
mena skupín. Súťaž
skončila vtedy, keď
celá družina stála v
dvojrade pred svojím
raftom. Decká boli veľ−
mi šikovné a nadšenie
im zjavne nechýbalo.
Na konci celej akcie
boli všetci odmenení

sladkou delisou, kľúčenkou a víťazi si pre
svoje družstvá vydobyli ešte ďalšie slad−
ké odmeny.

Touto cestou sa chcem veľmi pekne
poďakovať vedeniu ZŠ a deťom zo
šiestackych tried, že sme spolu prežili
krásny deň. Ďalej sa chcem poďakovať
pánovi J. Ambrušovi za jeho štedrosť,
pretože vďaka nemu deti získali upomien−
kovú kľúčenku. V nemalej miere ďaku−
jem p. Redajovej, že nám ako plavčíčka
robila dozor nad deťmi a p. Baladovej za
jej zdravotnú starostlivosť.

Mária Slamková, OZ KP Pathfinder

Námorný výcvik 2010

Štvrtáci v hlavnom meste SR
Dňa 27. mája 2010 štvrtáci našej ZŠ navštívili krásavicu na Dunaji – Bratisla−

vu. Prešporáčikmi – vláčikmi si prezreli krásne miesta nášho hlavného mesta,
získali informácie o jeho histórii.

Aj Dunaj nás upútal svojím množstvom vody. Navštívili sme Dinopark, kde
nám premietli film 3D o pravekých zvieratkách. Potešili sme sa pohľadom na
hrajúce sa zvieratá v ZOO.               Mgr. Katarína Kovárová, ZŠ Stará Turá

Stará Turá/Vrbovce/Turá Lúka – vo
štvrtok 3. júna sa žiaci 3. a 4. ročníka evan−
jelického náboženstva v Starej Turej zú−
častnili autobusového výletu do Vrboviec.

Účastníkov výletu − 41 detí, zástupky−
ňu základnej školy v Starej Turej Danu
Dingovú, učiteľku náboženstva Danielu
Hulmanovú a zborového kaplána v Starej
Turej Daniela Baláža privítal zborový fa−
rár − konsenior Myjavského seniorátu Mi−
roslav Hvožďara. Pútavým spôsobom
priblížil, čím žije cirkevný zbor Vrbovce,
poukázal na jeho zvyky a tradície, ukázal
deťom kostol i zborový dom. Následne

sa deti s pedagogickým dozorom presu−
nuli do miestnej základnej školy, kde sa
zúčastnili vyučovacej hodiny, počas kto−
rej sa aj aktívne zapájali do vyučovania.

Našli si nových kama−
rátov, s ktorými si spo−
ločne zahrali súťaž vo
vybíjanej a vymenili
vzájomné kontakty.
Účastníkov zájazdu v
škole vo Vrbovciach
privítal a sprevádzal ria−
diteľ ZŠ Karol Jirka.

Na spiatočnej ces−
te navštívili aj Turú
Lúku, kde im zborová

farárka Iveta Vachulová ukázala kostol,
priblížila históriu zboru i obce a odpove−
dala na otázky detí i ich sprievodcov.
Účastníci výletu navštívili v Turej Lúke
aj gazdovský dvor, kde mali možnosť
vidieť, v akých podmienkach žili ľudia v
minulosti, aké mali zvyky a tradície, i to,
akým remeslám sa venovali.

Daniel Baláž
zborový kaplán Stará Turá

Žiaci spoznávali okolité zbory
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Program kina Javorina na júl 2010

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

Deťom k ich sviatku
Písal sa rok 1983 a skupinka žien bývalého Slovenského zväzu žien

vytvorila Klub žien. Ako prvú so svojich činností vymysleli podujatie de−
ťom: Cestu rozprávkovým lesom. Začínali na Dubníku I za hrádzou a
trasa viedla okolo Štúrovej skaly. Vtedajšie propagačné oddelenie Chirany
im vyrobilo perníkovú chalúpku a z polystirénu rozprávkové bytosti ako
vlk a zajac, Šmolkov a pod. Pri stvárňovaní rozprávkových bytostí im
pomáhali vlastné deti. Postupom času sa toto podujatie rozvíjalo, trasu
zmenili na náročnejšiu a dlhšiu, najskôr viedla okolo vinohradov s cieľom
pod hrádzou, neskôr sa zmenila trasa z parkoviska po pláži až do cam−
pingu. Po čase ženám deti povyrástli, tak oslovili detský divadelný krúžok
Štvorlístok pri ZŠ a už 15 rokov toto podujatie robia spoločne. Toto podu−
jatie zastrešuje Dom kultúry Javorina, po celý čas ho finančne podporo−
vala firma EUR MED Piešťany, Premagas, v ostatnom čase i Senzus.
Odkedy je v meste PreVaK, tak ten prispieva nielen finančne, ale posky−
tuje bezplatne i skákací hrad a vozenie detí na štvorkolke. Vďaka Lesotu−
ru v cieli všetky deti povozí koník na vozíku. Bývali časy, že Cesty roz−
právkovým lesom sa zúčastnilo i 450 − 500 detí. To bývalo vtedy, keď boli
na Dubníku i deti v škole v prírode a taktiež chodili na toto podujatie.

Tento rok prišlo v sobotu 29. mája na Dubník 150 detí. I to je pekný
počet, keď vieme, že populácia v Starej Turej klesá. Veď zámerom tohoto
podujatia je priviesť deti s rodičmi, či starými rodičmi do krásnej jarnej
prírody a hravou formou ich zabaviť, čo sa i podarilo vďaka tohtoročným
sponzorom podujatia: Senzus, PreVak, Elster a Elektroinštala, deťom z
divadelného krúžku Štvorlístok zo ZŠ a hlavne ženám z Klubu žien, ktoré
to nerobia ani pre svoje deti, či vnúčatá, lebo im už povyrástli, ale pre
šťastný úsmev a radosť v detských očiach. Vďaka vám všetkým.

Bc. Zuzana Zigová, riaditeľka DK Javorina

Streda 7. júla 17.00 h
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV

USA. Alica má už 19 rokov a vracia sa do tajomného sveta, ktorý
prvýkrát navštívila ešte ako dieťa. Hrajú: Johnny Depp, Anne Hatha−
way...
Vstupné: 2,20 eura  103 min. MP od 7 rokov

Streda 14. júla 19.00 h
NINE

USA muzikál, ktorý musíte vidieť.Po úspešnom Oscarovom muzikáli
Chicago, režisér Rob Marshall nakrútil opäť vešľkolepú a filmársky
strhujúcu show. Hrajú:Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren…
České titulky.
Vstupné: 2,− eura 120min. MP od 12 rokov

Nedeľa 18. júla 16.00 h
AKO VYCVIČIŤ DRAKA

USA animovaná dobrodružná komédia sa odohráva na drsnom seve−
re, ktorý obývajú ešte drsnejší Vikingovia. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,− eura 97 min. MP od 7 rokov

Streda 21. júla 19.00 h
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU

USA. Producent Pirátov Karibiku prináša ďalší akčný veľkofilm. Efekta−
mi nabitý príbeh sa odohráva v tajomných krajoch dávnej Perzie. Hra−
jú: Jake Gylenhall, Gemma Arterton, Benn Kingley… Český dabing.
Vstupné: 2,20 eura 117min. MP od 12 rokov

Streda 28. júna 19.00 h
SEX V MESTE 2

USA romantická komédia. Zábava, móda, priateľstvo. Tento film priná−
ša všetko a ešte niečo navyše. Štyrom hrdinkám sa podarí uniknúť
práve včas, aby neupadli do klasického stereotypu manželských a
materských povinností. Hrajú: Sarah Jesica Parker, Cynthias Nixon,
Min Cattrall, Ktristin Davis. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 eura 146 min. MP od 15 rokov

− 22. augusta 2010 − autobusový zájazd do ZOO v Lešnej. Poplatok:
7,50 eura�

− 28. augusta 2010 − autobusový zájazd do Familyparku v Neusiedler−
se – najväčší zábavný park v Rakúsku. Fantastická zábava na voľný čas
na 140 000 metroch štvorcových. Okrem zoologickej záhrady čaká náv−
števníkov množstvo kolotočov, dráh a lezeckých možností. Vstupné +
doprava: 25,− eur

− 28. augusta 2010 − autobusový zájazd na výstavu kvetov do Tullnu
v dolnom Rakúsku. Viac ako 42 rôznych záhrad vytvorených 69 partner−
mi dolného Rakúska. Vstupné + doprava 25,− eur (deti od 6 – 15 rokov
18,− eur)

Mesto stará Turá a Dom kultúry Javorina Vás pozývajú na

HUDOBNÉ LETO 2010
na Námestí slobody od 16.00 hodiny:

4. júla: TOMANÍKOVA NOTA.
Účinkujú: Veľký dychový orchester DK Javorina,

Myjavci a Dvorničanka.
18. júla: koncert dychovej hudby DRAHOVČANKA

Záujemci na jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť
na sekretariáte DK Javorina, alebo telefonicky na čísle 776 3366.

INZERCIA
Kúpim záhradu alebo vinohrad s chatkou v okolí Starej Turej. Tel.:
0911/111524

BELETRIA
Fieldingová, Joy: Zátišie
Márquez, Gabriel García: Dvanásť
príbehov z cudziny
Myron, Vicki: Dewey kocúr v knižnici
Fulghum, Robert: Všetko, čo nao−
zaj potrebujem vedieť, som sa nau−
čil v materskej škole
Kol.: Poviedka 2009
Fréches, José: Ópiové vojny 1.
DETEKTÍVKY
Brown, Sandra: Odrazená strela
Karika, Jozef: V tieni mafie
 NÁUČNÁ LITERATÚRA
Kol.: Drogy − otázky a odpovědi
Macrakis, Kristie: Posadnutí tajom−
stvami
Okrucký, Svetozár: 70 rokov ©

Lasica
Godin, Seth: Moderné kmene
Kratochvíl, Stanislav: Manželská a
párová terapie
Ondruš, Vladimír: Atentát na nežnú
revolúciu
Lechta, Viktor: Základy inkluzivní
pedagogiky
Kol.: Galéria slávy
DETSKÁ LITERATÚRA
Brezina, Thomas: Dračie srdce 3. −
Útok kamenných rytierov
Brezina, Thomas: Dračie srdce 4. −
Vzkriesenie ohnivého démona
Brezina, Thomas: Prípad pre teba a
tigrí tím 5. − Pobrežie kostier
Brezina, Thomas: Prípad pre teba a
tigrí tím 6. − Záhadný pirátsky denník

OZNAM
Od 1.7. − 31.7.2010 bude knižnica z technických príčin zatvorená.

Zázračné uzdravenie
Jozef asi 45 ročný muž mal už 10 rokov stanovenú krutú diagnózu

– sklerózu multiplex. Ešte stále odolával a snažil sa chodiť do práce.
Zrazu už nevládal chodiť, a to bolo pre neho hrozné. Musel ísť na PN.
Bolo to pre neho veľmi ťažké i preto že mal doma ešte 2 deti a chorú
manželku. Po psychoterapii a aplikácii harmonizačnej platničky sa na−
šla duševná príčina vzniku choroby. Človek prijal, pochopil a odpustil v
srdci všetkým zúčastneným na traumatickom zážitku a prestalo ho to
trápiť. Do 4 mesiacov bol úplne uzdravený, a vyradený z evidencie
chorých na sklerózu multiplex. Mohol opäť nastúpiť do zamestnania
ako zdravý človek. Toto však dokáže len ten kto naozaj chce byť
zdravý a s Božím zásahom to i dokáže.

Ako vidíte niekedy to nie je až také ťažké uzdraviť sa, len treba hľadať
spôsob ako. Treba si uvedomiť, že za svoje zdravie nesieme zodpoved−
nosť len my sami. Tam kde zlyháva klasická medicína, ktorá je tu len pár
storočí, treba hľadať aj iné cesty a spýtať sa ako sa ľudia liečili predtým?
Možno budete prekvapený rozmanitosťou terapií z rôznych končín sve−
ta. Ak si teda neviete rady zo svojim zdravím tak máte šancu začať svoj
život riešiť. Radi Vám pomôžeme v poradni zdravia a krásy.

Ľubica Weiss (Idesová, mobil: 0905 451555)
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Naši jubilanti v mesiaci jún 2010

Matričné okienko
Smútočná spomienka
Čas plynie, ale spomienky ostávajú...
Dňa 25.7.2010 si pripomíname 10. výročie, čo od nás
odišiel otec, dedo a pradedo
Jozef VRÁBEL
vo veku 87 rokov.

Dňa 12.1.2011 uplynie 40 rokov, čo nás náhle opustila vo
veku 53 rokov
naša mama, babička a prababička
Emília VRÁBLOVÁ, rod. Gregorová
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomien−
ku.

S láskou a úctou spomínajú dcéry a nevesta s rodinami

Smútočné poďakovanie
Odišla tíško, srdce prestalo biť,
hoci tak veľmi chcela žiť...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou mamou a starou mamou
Máriou ŠARKÖZYOVOU,
ktorá nás navždy opustila 13.6.2010 vo veku 83 rokov.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 29. júla uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Pavel BUNČÁK
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami

Smútočná spomienka
Odišiel si, Maroško, náhle, bez rozlúčky
utíchol Tvoj hlas, nepočuť zvuk Tvojich krokov.
Odišiel si navždy, opustil si blízkych,
uplynulo odvtedy mnoho smutných rokov...
Dňa 22.7.2010 si pripomenieme 25. výročie  tragickej smrti
nášho syna, brata a príbuzného
Mariána HARGAŠA.

S láskou spomínajú rodičia, brat a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dva smutné roky uplynú 21. júla kedy zomrela naša milo−
vaná manželka, mamička a babička
Mária GREGOROVÁ.
„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No každý deň
Mária, mamička patrí Ti naša spomienka.“

S láskou spomína manžel, synovia s rodinami
a dcéra s priateľom

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Jakub Černý, Matúš Steinsdorfer, Sophia Sára Hučková, Ján Miroslav
Truhlík, Peter Benda

UZATVORILI MANŽELSTVO
Mgr. Miroslav Zámečník z Nového Mesta nad Váhom a Pharm.Dr.
Jana Miháliková zo Starej Turej
Jaroslav Marták zo Starej Turej a Vlasta Gulánová zo Starej Turej
Peter Viola zo Starej Turej a Alexandra Kelešiová zo Starej Turej
Michal Udvorka zo Starej Turej a Petra Kubišová zo Starej Turej
Andrej Izakovič zo Starej Turej a Jana Zemanovičová zo Starej Turej
Martin Volár z Kostolného a Henrieta Michalcová zo Starej Turej
Jakub Illa zo Starej Turej a Jana Knoblochová z Piešťan
Ing. Igor Majerčiak z Trenčína a Ing. Ivana Adámková zo Starej Turej
Ing. Peter Kimle zo Starej Turej a Miroslava Hečková z Košíc

ROZLÚČILI SME SA
Michal Durec, Ing. Rudolf Lipovský, Zdenka Vychlopeňová, Mária Šar−
közyová, Ján Zámečník

V mesiaci JÚL 2010

70.r. − Vladislav GABLECH, Bohuslava KLIMÁČKOVÁ,
Oľga HOJSTRIČOVÁ, Judita POPLUHÁROVÁ, Ján FABIÁN,
Ján ŠLOCHAR

75.r. − Kristína MEDŇANSKÁ, Anna POLČANOVÁ, Gustáv BAČA,
Mária RAISOVÁ, Elena DRŽKOVÁ, Mária DURCOVÁ

80.r. − Miroslav DRŽKA, Božena BUNOVÁ, Ľudmila ŽÁKOVICOVÁ,
Emilie BASLEROVÁ, Stanislav KRÚPA, Mária STACHOVÁ,
Alžbeta HORÁKOVÁ

81.r. − Cyril ZBYVATEĽ, Ing. Milan STANČÍK, Ján KOSTELNÝ,
Emília ROJKOVÁ, Ľubor ŠTARKE

84.r. − Anna ĎURNEKOVÁ, Anna HVOŽĎAROVÁ,
Anna KLIMÁČKOVÁ, Ľudmila KUČEROVÁ

85.r. − Anna MALKOVÁ, Margita VAVROVIČOVÁ
86.r. − Emília FRÁŇOVÁ
87.r. − Cyril ŠKRIEČKA, Kamila VRBOVÁ, Anna VOLÁROVÁ
88.r. − Ján PASTOREK, Magdaléna URBÁNKOVÁ, Gustáv DUREC
90.r. − Anna MAHRLOVÁ

Kalendárium júl 2010

HAIKU
Od strachu z ticha
medzi oblakmi začnú
burácať hromy

Martin Kiška (10.4.1811 Stará Turá − 11.7.1885 Myjava, Dolný cinto−
rín), rímskokatolícky kňaz, vlastenec. Filozofiu a bohoslovecké štúdiá
absolvoval v Trnave. Bol kaplán v Dolnej Krupej. Na Myjavskú faru
prišiel r. 1848, neskôr bol dekanom. Bol obetavý, milosrdný k chudobe.
Stal sa prívržencom J. M. Hurbana, Ľ. Štúra. Bol pri zakladaní Matice
slovenskej. Uplynulo 125 rokov od jeho úmrtia.
Gustáv Koštial (28.7.1895 Stará Turá − 19.12.1964 Nové Zámky),
člen študent. spolku Detvan v Prahe, dôstojník talianských légií, vlaste−
nec, podnikateľ. Otec Ján, matka Anna, rod. Roháčková, manž. Mar−
gita, rod. Drechslerová. Študoval na Česko−slovanskej obchod. akad.
v Prahe, bol výborný študent, dával kondície. Po vojne sa usadil a
podnikal v Nových Zámkoch. Od jeho narodenia uplynulo 115 rokov.
Branislav Lichardus (15.2.1904 Vyšná Boca − 25.7.1975 Bratislava),
pedagóg, vlastenec, historik, manželka. Zuzana, rod. Danková. Synovia
Branislav, bývalý veľvyslanec Slovenska v USA a Svetozár emeritný
pedagóg. Študoval na Gymnáziu v Liptovskom Mikuláši a v učiteľskom
ústave. Cez obdobie vojny bol na St. Turej riaditeľom meštianky. Neskôr
odišiel Bratislavy. Bol literárne činný. Uplynulo už 35 rokov od jeho úmrtia.
Daniel Molec (12.10.1846 Stará Turá − 18.7.1930 Bratislava), verejný
činiteľ, publicista právnik. Otec Martin Molec, matka Mária, rod. Vallo−
vá, manželka Kornélia, rod. Thinaglová. Študoval na gymnáziu a právo
v Bratislave a v Budapešti. Bol advokátom, hlavným mestským notá−
rom, prednostom dôchodkového oddelenia mestského magistrátu. Pri−
spieval k pomaďarčovaniu. Je tomu 80 rokov, čo zomrel.            −gek−

Niečo zo slovenčiny

O pravopise názvov ulíc
Mnohí používatelia slovenčiny sa nevedia rozhodnúť, či v názve ulice

majú v prídavnom mene na konci napísať príponu −ová s dlhým á, alebo
príponu −ova s krátkym −a. V slovenčine platí zásada, že ak je prídavné
meno utvorené od názvu veci, v názve ulice je v prídavnom mene na
konci dlhé á, lebo ide o vzťahové prídavné meno, napr. most − Mostová
ulica, radar − Radarová ulica, strom − Stromová ulica, ak je prídavné
meno utvorené od mena osoby, v názve ulice je v prídavnom mene na
konci krátke a, lebo ide o privlastňovacie prídavné meno, napr. Jaroš −
Jarošova ulica, Štefánik − Štefánikova ulica, Štúr − Štúrova ulica.

Pravopis názvov odborov a oddelení
Mnohí autori písomných prejavov si kladú otázku, s akým začiatoč−

ným písmenom majú napísať názvy podriadených útvarov rozličných
inštitúcií, ako sú odbory a oddelenia. Podľa platných Pravidiel sloven−
ského pravopisu sa názvy odborov a oddelení píšu s malým začiatoč−
ným písmenom, aj keď za nimi nasleduje úplný názov príslušnej inštitú−
cie, napr. odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ekonomický odbor Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, oddele−
nie kontroly Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci, študijné
oddelenie Ekonomickej univerzity.

Dr. Matej Považaj, Slovenčina na slovíčko, SRo                         áš



10. Staroturiansky spravodajca č. 7 − júl 2010www.staratura.sk

Z pamätí Dr. h. c . Jozefa Ľudovíta Holubyho
na roky 1858 − 1860

(Zverejnené v Slovenských pohľadoch, r. 1909)
Boli sme traja: Michal Boor, rodák z Vrbového, neskôr

farár na Bukovci, Ľudovít Piffko, staroturiansky rodák, (syn
Michala Piffka, ktorý patril medzi najlepších staroturianských
učiteľov) a následne farár staropazovský a ja. Vybrali sme
sa v polovici augusta 1858 do Brezna k Jánovi Chalúpkovi.
Vtedy sa nesnívalo o železniciach. Vybrali sa Nitrianskou,
Turčianskou a Zvolenskou stolicou na veľkom furmanskom
voze staroturianského bryndziara, ale len po Nitrianské
Pravno. Boli sme vystrojení potravinami a peniazmi. Cesto−
valo sa nám veselo. Furman nám pripravil vo veľkom voze
pohodlné sedadlo, ako kanapu. Tam sme pod plachtou,
ako pod baldachýnom sedeli a bavili sa rozprávkami.

V Turnej pri Stankovciach sa naše kone kŕmili. Pred
krčmou prvý z voza skočil Piffko a za ním ja. Keď sa Boor
stále ešte šuchtal vo voze, Piffko naňho zavolal: „Michal,
poď dolu!“ Usmiata tučná Židovka nás privítala a riekla tiež
nemecky: „Ja som myslela, že sú to kresťania zo škôl!“
Nemohol som sa smiechu zdržať, ale Piffko sa len okolo
Židovky krútil, veselo machroval a priviedol ju do veľkých
rozpakov. Dohovárali sme mu by nerobil pletky. Z peňazí,
ktoré nám dali naše matky na cestu, vyžiadali sme si po
pohári piva.

Mňa to cestou každú chvíľu z voza ťahalo, lebo zazrúc
kde−tu peknú rastlinu, bol by som sa rád na ňu zblízka
podívať. Proti tomu ale moji spolupútnici vehementne pro−
testovali.

Piffko nosil cylinder s výškou, ktorá vzbudzovala reš−
pekt, ale na bokoch trochu pokrkvaný. My ostatní dvaja
mali sme nízke klobúky. Mne bol cylinder odjakživa smieš−
nou pokrývkou hlavy. Nedivil som sa vtedy ani za mak
tomu Maďarovi, ktorý videl po prvý raz v živote sedieť
pánov v cylindroch pred peštianskou kaviarňou. Pristúpiac
jednému so strachom, poklepal mu prstami po dne cylindra
a riekol: „Prosím ponížene, až potaľto Vám ide hlava?“ –
Nuž teda, náš Lajko Piffko nosil pyšne svoj cylinder. A v
Prešporku sa naučil znamenite machrovať, tak, kto ho ne−
poznal, bol by ho pokladal za plnokrvného Žida, zvlášť, keď
si na tom dal záležať.

Poznámka zostavovateľa: Podľa tohto zdroja cesty sta−
roturianských bryndziarov v polovici devätnásteho storočia
na stredné Slovensko viedli už Jastrabským sedlom sme−
rom na Bánovce n. Bebravou. Domnievame sa s veľkou
pravdepodobnosťou, že bryndziarsky furman doviezol svo−
jich spolucestujúcich iba po Prievidzu a pokračoval na Nit−
rianské Pravno smerom do Turca. Môžeme usudzovať, že
to mohol byť podľa uvedeného letopočtu furman bryndziara
Michala Klimáčka z Mošoviec. Furmani pri návratoch zrej−
me sa vracali do bryndziarne i jednotlivo, nemuseli sa obá−
vať odcudzenia tovaru. Plne naložení chodili už vo dvoji−
ciach. Naša trojica cestovateľov zrejme pokračovala z Prie−
vidze na Handlovú, na dnešný Žiar nad Hronom a cez
Banskú Bystricu do Brezna.

Zostavil Gustáv Rumánek

„Len slabí ľudia sa ľakajú preká−

žok, silní nie.“            M. R. Štefánik
V minulých dňoch na MÚ Stará Turá

v obradnej sieni bola vzácna príležitosť
úprimného povšimnutia si osobnosti .

Mesto Stará Turá sa rozhodlo udeliť
najvyššie morálne ocenenie, čestné ob−
čianstvo mesta Stará Turá nášmu rodá−
kovi, občanovi Brezovej pod Bradlom,
Mgr. Petrovi Uhlíkovi, pri príležitosti 70−
teho výročia jeho narodenia.

Tejto milej slávnosti sa zúčastnili ro−
dinní príslušníci, jeho priatelia zo Starej Turej,
Brezovej pod Bradlom, Lubiny. Prítomní
boli aj poslanci mestského zastupiteľstva,
predstavitelia dôchodcov, pracovníci mest−
ského úradu a ďalší hostia.

Po úvodnom privítaní Jánom Miklášom
sa k jubilantovi prihovorila primátorka
mesta Ing. Anna Halinárová, ktorá vo
svojom precítenom príhovore ocenila
zásluhy vzácneho jubilanta. Z jej prího−
voru vyberám...

„Hlboko si vážim prácu každého člo−
veka ,ktorý sa vlastnou usilovnosťou,
aktivitou, a predovšetkým oddanosťou,
obetavosťou a trpezlivosťou dokáže roz−
dávať pre službu iným ľuďom. Takýmto
vzácnym človekom je, Mgr. Peter Uhlík,
náš rodák, osvetár, publicista a propa−
gátor podbradlansko−podjavorinského
regiónu. Počas 40 ročnej pedagogickej
činnosti dosiahol ako učiteľ zemepisu,
dejepisu a telesnej výchovy vynikajúce
výsledky vo výchove vzdelávaniu, ve−
domostných olympiádach a v športových
súťažiach.

Svoje schopnosti, entuziazmus, ná−
paditosť, tvorivosť dal predovšetkým do
služieb kultúry a osvety. Peter Uhlík je
spoluzakladateľom a bol dlhoročným
predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika,
osobne má veľké zásluhy na šírení mena,
diela a odkazu M. R. Štefánika i vo sve−
te. Vedie redakciu časopisu Bradlo. Jeho
práca bola ocenená mnohými medaila−
mi. Náš rodák je i naďalej aktívny, žije
bohatým duchovným životom. Dnes sa
venuje literárnej a publikačnej činnosti.
Hoci prežil podstatnú časť svojho aktív−
neho života prežil v Brezovej pod Bradlom,
nikdy nezabudol na svoju rodnú Starú
Turú. Je celý život aktívnym nositeľom a

propagátorom národnej hrdosti a úprim−
ného lokálpatriotizmu. Svojím životom a
doterajším dielom je príkladom a osob−
nosťou nášho podbradlansko−podjavorin−
ského regiónu.“

Pri tejto vzácnej príležitosti som sa
spýtal jubilanta na jeho vyznanie k svoj−
mu rodisku...?

„Po celý doterajší život sa permanent−
ne vraciam do Starej Turej. Ako rodisko
ju nosím stále v srdci, čo dokazujem stret−
nutiami so žijúcimi bývalými dvoranmi, ale
aj prednáškami besedami v klube Spo−
ločnosti M. R. Štefánika i klube dôchod−
cov. No ,moje kroky vždy ako prvé sme−
rujú na mestský Slavín, pod majestátnu
lipu neďaleko Husitskej veže, kde odpo−

čívajú moji predkovia. Zatúlam sa
aj na katolícky cintorín, kde ležia
ďalší rodáci. Lebo, ako napísal Vi−
liam Klimáček, „všetko čo robíme
je determinované minulosťou viac,
než sme ochotní pripustiť.“

Pri tejto príležitosti so sa stretol
aj s jeho priateľmi a spýtal sa ich,
aké majú pohľady na vzácneho ju−
bilanta..?

Pani učiteľka Mgr. J. Martáková
− „Pán Uhlík je v mojich očiach čest−
ný, múdry, húževnatý, cieľavedomý
človek vie nadchnúť svojím kona−
ním ostatných pre dobrú vec. Svoje
zážitky vložil do viacerých kníh, vý−
borný recitátor, spevák, organizá−
tor. Významný propagátor Štefáni−
kovho diela doma i v zahraničí...“

Ing. Oľga Hrabovská − „Patrí
medzi tých vzácnych ľudí, ktorí za−

nechávajú po sebe hlbokú stopu a svo−
jím postojom k životu si získavajú váž−
nosť a úctu. Mala som možnosť navštíviť
s ním veľa pekných a pamätných miest,
ktoré dýchajú históriou. Veľmi si cením
obetavosť a námahu pri organizovaní zá−
jazdov. Má v sebe veľa zo Štefánikovej
etiky − pracovitosť, vytrvalosť a zodpo−
vednosť...“

Mgr. Ľudmila Fraňová − „Pán Uhlík je
v mojich očiach výborným odborníkom v
literárnej oblasti, obdivujem ho ako pre−
cízne si vedie archív, tom je neprekona−
teľný. Je výborný priateľ, človek pre kaž−
dú príležitosť, je veľmi ústretový...“

Takýchto vzácnych ľudí ako je Pe−
ter Uhlík je málo, sú vyhľadávaní ako
diamanty a ich krásu vzácnosť si treba
ceniť.

Životné jubileá sú aj príležitosťou k
vďake k ľuďom, ktorí niečo v živote do−
kázali a zároveň ukazujú smer cesty ži−
votom. Peter Uhlík je tým človekom, kto−
rý nám môže byť v mnohých odvetviach
príkladom. Sme radi, že medzi nami žije
a môžeme sa s ním stretávať, prijímať od
neho nevyčerpateľné poznatky života a
skúsenosti...

Prajeme mu veľa zdravia a múdrosť
v každodennom rozhodovaní...

Pán Uhlík, nech Vás sprevádzajú v
živote slová:

„Ak chceme, aby ľudia počuli odkaz
lásky, musíme im ho poslať. Lampa môže
horieť len tak, že do nej prilievame olej.“

Vladimír Brezinský, foto áš

Ocenenie pre Mgr. Petra Uhlíka

Rekonštrukcia obchodného domu sa začala... foto J.M.
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V septembri uplynie 58 rokov
od úmrtia otca Ing. Miroslava
Neráda, generálneho riaditeľa
Chirana koncern.

Nerádovci prišli z Čiech ako
exulanti asi pred dva a pol sto−
ročiami. Predpokladá sa, že sa
usadili v Bošáci, vraj sa tam po
nich dodnes nazýva i ktorási
osada. Ich pôvod podporuje
poznámka v evanjelickej zemian−
skopodhradskej matrike „...prišli
z Moravy...“.

Rodina Jurajovho deda Mar−
tina, spolu s dvomi bratmi, odiš−
la na Dolnú zem do terajšieho
Srbska. Po čase sa Martin vrátil,
oženil sa so Zuzanou Kubovi−
čovou a založil vo Štvrtku nad
Váhom terajšiu vetvu Nerádov−
cov.

Juraj Nerád bol zo súroden−
cov najstarší. Bol bystrý chlapec,
ako žiak veľmi učenlivý. Dobrá
náhoda tomu chcela, že sa v
okolí svojho rodiska stretol s Dr.
Jozefom Ľudovítom Holubym,
evanjelickým farárom. Tento bu−
dúci svetoznámy botanik z blíz−
keho Zemianskeho Podhradia
bol známy tým, že tam chodil
botanizovať do blízkeho lesa, do
Hájnice. Začal mu pomáhať,
obaja sa zblížili. Dr. J. Ľ. Holuby
začal sa o neho bližšie zaujímať,
doporučoval rodičom poslať
chlapca ďalej do škôl. Autorita
p. farára po čase napokon pri−
niesla svoje ovocie. Zapísal sa
do Trenčianskeho gymnázia,
nevedel však po maďarsky tak,
ako deti maďarónov, ktoré sa mu
za to vysmievali. Tak sa čosko−
ro vzdal štúdií a p. farár mu vy−
bavil pokračovanie na gymná−
ziu v Uherskom Hradišti. Prob−
lém dorozumenia sa vyriešil,
skomplikovala sa ale dochádz−
ka. Chodieval domov pešo raz
do týždňa Bošáckou dolinou cez
Březovú, naprieč hrebeňom Bie−
lych Karpát. Tu sa skoro zžil so
školským prostredím, finančne si
vypomáhal doučovaním spolu−
žiakov. Onedlho však prestúpil
a ukončil štúdiá v Hradci Králo−
vém, kde i maturoval.

Juraj Nerád pokračoval vo
vzdelávaní na Karlovej univer−
zite v Prahe. Spolu s Milanom
Rastislavom Štefánikom absol−
vovali štúdium prírodných vied
a astronómie. Juraj Nerád ob−
hájil tri štátnice, ovládal sedem
svetových jazykov!

Tejto skutočnosti treba dodať,

že Dr. J. Ľ. Holuby a Pavel Šte−
fánik, Milanov otec, boli priate−
lia. Pavel sa bál o syna, ktorý
práve zmaturoval v Šoproni, aby
sa nestal odrodilcom. Preto po−
žiadal Juraja Neráda o pomoc
na prijatie na štúdiá v Prahe.

V Prahe skoro zvolili Juraja
Neráda za predsedu pokrokové−
ho spolku slovenských študen−
tov Detvan, Milan Rastislav Šte−
fánik sa stal tajomníkom. Členo−
via navzájom spolupracovali, rie−
šili mnohé spoločnské a politic−
ké otázky, predovšetkým otázky
budúcnosti Slovákov. Medzi štu−
dentov chodil i Dr. Tomáš G.
Masaryk. Dával im cenné poli−
tické rady do života, napr., i to,
že nič sa nezmení v budúcom
živote Slovákov, pokiaľ sa ne−
zmení postoj k maďarizácii. V
rámci týchto politických aktivít J.
Nerád navštívil v r.1912 Rusko,
s cieľom získania ich podpory
pre riešenie Slovenskej otázky.
Vrátil sa však sklamaný! Juraj
Nerád skoro dospel k myšlien−
ke budúceho možného spoluži−
tia Čechov a Slovákov.

S Milanom Rastislavom Šte−
fánikom bol Juraj Nerád v celo−
životnom korešpondenčnom sty−
ku. Tieto listy si chránil ako oko
v hlave, neubránil sa však ich
zničeniu! Stalo sa tak pri precho−
de frontu v r.1945. Nerádovci
bratislavský byt krátkodobo
opustili a stiahli sa z dôvodov
pocitu väčšej bezpečnosti na vi−
diek, k príbuzenstvu do Štvrtka
nad Váhom. Červená armáda byt
krátkodobo použila pre svoje cie−
le, vtedy víťazi podkurovali v byte
i touto korešpondenciou.

V pamäti Juraja Neráda do
smrti ostal obsah posledného lis−
tu M. R. Štefánika, ktorý od neho
obdržal. Náš martýr sa v ňom
veľmi, veľmi tešil na návrat do
vlasti a súčasne dosť pochybo−
val, či sa ešte vôbec stretne s
milovanou matkou!? Tušenie,
náhoda?

Juraj Nerád po skončení štú−
dií na Karlovej univerzite v Pra−
he nesmel ako pansláv učiť na
území Slovenska. Začal teda s
učiteľovaním v Ostrave na reál−
ke, kde si založil i rodinu. Man−
želkou sa mu stala Marie Kup−
čová. Spolu vychovali tri deti:
Miroslava, strojného inžiniera,
Milana, banského inžiniera a
Svatavu, vyd. Falťanovú, redak−
torku a právničku.

Juraja Neráda v r.1914 z uve−
dených politických aktivít v rám−
ci armády degradovali, báli sa
ho odoslať na ruský front. Mož−
nože v dôsledku veľkých vojen−
ských strát na bojiskách v za−
čiatkoch tohto konfliktu, ho z
núdze nasadili až v r.1916 na
taliansky front na rieke Piave.

V samých začiatkoch Česko−
slovenskej republiky bol Juraj
Nerád rozhodnutím Národnej
rady poverený zriadením gym−
názia v Trenčíne, kde sa i s ce−
lou rodinou presťahoval. Tento
dekrét v Prahe obdržal priamo
od prezidenta Tomáša G. Ma−
saryka. Tu doplňme, že podľa
Vestníka ministerstva školstva a
národnej osvety z 1.12.1919
škola v Trenčíne, ktorej zriade−
ním bol poverený Juraj Nerád,
bude mať názov Českosloven−
ské štátne reálne gymnázium
Ľudovíta Štúra. Malo byť zriade−
né na ostatkoch dovtedajšieho
kráľovského maďarského gym−
názia, na ktoré mal náš nový ria−
diteľ nedobré osobné spomien−
ky. Juraj Nerád splnil príkaz a
nastúpil. Čakalo ho veľa, veľa
starostí, hlavne však rozostava−
ná budova a predovšetkým žiad−
ni pedagógovia! V ťažkých chví−
ľach pomáhal osobne i prezi−
dent, boli jednania s členmi
Detvana i českými učiteľmi. Si−
tuáciu ešte zhoršovali maďarskí

študenti, ktorí štrajkovali, nechceli
sa učiť po slovensky. Takto sa
rodil budúci pedagogický zbor.
V začiatkoch Juraj Nerád suplo−
val viac predmetov, dokonca učil
i jazyky. Keď sa napokon z ta−
kýchto bolestí pedagógovia vy−
strábili a zbor sa po rokoch vy−
pracoval k žiaducej úrovni, po−
stupne začína dochádzať k poli−
tickým zmenám ako v Európe tak
i v ČSR. Spoločnosť sa militari−
zuje a hlavne nacionalizuje.
Českí pedagógovia, ktorých Ju−
raj Nerád tak ťažko získal, sa
teraz búria a súčasne ho prosia
o pomoc, aby sa nemuseli vy−
sťahovať zo Slovenska... Takto
dejiny splácajú vďaku!

Po splnení úlohy v Trenčíne,
v r.1923, bol Juraj Nerád prezi−
dentským dekrétom poverený
zriaďovaním ďalších stredných
škôl na celom Slovensku. Veľa
cestoval, zakladal reálky a reál−
ne gymnáziá. Začal však mať
zdravotné problémy. Možno i
preto prichádza pracovať ako ria−
diteľ na gymnázium na Dunaj−
skú ulicu v Bratislave, odkiaľ
odišiel do dôchodku. Juraj Ne−
rád sa dožil 76 rokov.

Podľa spomienok jeho syna,
Ing. Miroslava Neráda, generál−
neho riaditeľa koncernu Chira−
na Stará Turá spracoval

Ing. Gustáv Rumánek
(leto 2006)

PS: Telesné pozostatky prof.
Dr. Juraja Neráda boli prenese−
né do novovybudovanej hrobky
rodiny Nerádovcov pri Starej veži
na našom Mestskom cintoríne II
(na Chrípe).

Prof. Dr. JURAJ NERÁD
(23.3.1876 Štvrtok nad Váhom – 13.9.1952 Bratislava)

Pozeráme sa cezeň jeden
na druhého už pekných pár
storočí a žijeme v dobrej su−
sedskej zhode. Okrem obdo−
bia šarvátok, ba až bitiek kvô−
li nejasným vlastníckym vzťa−
hom v obecných lesoch. Tieto
horkokrvné strety sú dolože−
né v súdnych papieroch na
zaprášených policiach sloven−
ských archívov.

Máme veľa spoločného v
našej dávnej i novšej histórii.
Dianie vo vašom meste a obci
pozorne sledujeme aj prostred−
níctvom vášho mesačníka Sta−
roturiansky spravodajca. Čítame
so záujmom 7−dielny seriál prí−
spevkov o histórii vašich kopa−
ničiarskych škôl. Veľmi precíz−
ne a obdivuhodne ho pripravi−
la Ing. E. Tomisová, po svojom
otcovi Lubinanka. Je to vzácny

dokument o pôsobení niekoľ−
kých generácií učiteľov pri šíre−
ní vzdelania a kultúry aj v tých
najvzdialenejších kopaničiar−
skych osadách. A s hrdosťou
objavujeme medzi učiteľmi aj
mnohých Lubinanov.

Práca Ing. Tomisovej je veľ−
mi záslužná, veď zachytila to,
čo sa už nezopakuje – ľudna−
tosť a životaschopnosť kopaníc
v minulosti a k tomu cenné spo−
mienky a dokumenty. Spolu s
históriou škôl v sídle obce− mes−
ta, ktorá je tiež pripravená do
tlače, vytvára autorka pozoru−
hodný pamätník do dejín škol−
stva v našom kraji a doklad o
túžbe našich predkov po vzde−
laní. Domnievame sa, že počin
Ing. E. Tomisovej by si zaslúžil
aj samostatné vydanie.

Ľudmila Fraňová, Lubina

Spoza plota... lubinského
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Zabudnuté osudy staroturianskych škôl − 8. pokračovanie

Evanjelická škola v Starej Turej
Rozvoj škol−

stva v 16. a 17.
storočí výrazne
pozdvihla refor−
mácia i protire−
formácia. Už
Luther vyzýva
zriadiť školy
„zdôrazňujúc, že
to žiada smutný
stav spoločnosti
a zaostalosti ľudu
vôbec“. Kde sa
zriadila cirkev
(matko− cirkevný
zbor), prvou úlo−
hou bolo zriadiť
školu.

Nakoľko v tom období čachtické panstvo prijalo protestantizmus a podľa
zásady “cuius regio, eius religio“ (koho panstvo, toho náboženstvo), cir−
kev bola zriadená evanjelická. V roku 1611 vykonal superintendent (bis−
kup) evanjelickej cirkvi Izák Abrahamides prvú vizitáciu staroturanského
evanjelického zboru. V zápisnici okrem iného konštatuje, že „našiel evan−
jelickú cirkev dobre zriadenú a početnú a dôchodkami zabezpečenú faru

i školu“. Farárom bol Mikuláš Krúpa, ale meno učiteľa sa v zápisnici
neuvádza (možno vtedy učil deti farár). Z toho vyplýva, že prvá škola v
Starej Turej bola pravdepodobne evanjelická a už pred rokom 1611, teda
najmenej pred 400 rokmi. Ondrej Žlebek (ev. farár 1803−1833) vo svojich
zápisoch uvádza, že školská budova, ktorú spomína vizitácia evanj. zbo−
ru z roku 1611 „stojí pri fare a obe tieto budovy ležia pod vŕškom na
začiatku schodov,ktoré vedú k starej veži“ ( na najstaršej časti mestské−
ho cintorína). Na starej pohľadnici Starej Turej (ktorú mi zapožičal Ing.
Vladimír Dinga) s pohľadom od kalvárie na starú vežu je pod vežou vidieť
jeden väčší a jeden menší dom. Možno to boli budovy 1. fary a 1. školy v
Starej Turej. Kostolík na Chríbe, fara i škola vplyvom náboženského boja
a zaberania kostola viackrát zmenili vlastníka. Z čias, keď evanjelici vlast−
nili kostolík na Chríbe, sú už iba záznamy o evanj. učiteľoch Štefanovi
Štefkovičovi z r. 1678, keď ho spolu s farárom Marcinom vyhostili zo
Starej Turej, a o Jánovi Hlubockom, ktorý tu učil v rokoch 1706 až 1709.

Keď si katolícka cirkev postavila v r. 1748 svoj nový kostol a faru v
strede mestečka („na rínku“), tak ako poslední vlastníci neskôr predali bu−
dovu starej fary Ondrejovi Samekovi a budovu školy Martinovi Karellovi.

Po vydaní tolerančného ediktu v r. 1781 si mohli evanjelici stavať kos−
toly. Evanjelická fara i škola boli ešte v r. 1783 umiestnené v obecnom

dome (2. budova umiestnenia evanjelickej školy). V r. 1785 si evanj. cir−
kev postavila i faru, lebo nájomné v obecnom dome bolo veľké. Ešte sa
tam ale stále učilo v jednej veľkej miestnosti a v menšej býval učiteľ. V r.
1786 však bola cirkev nútená vypovedať nájom i pre školu z finančných
dôvodov. Na fare sa rozdelila jedna veľká komora na dve časti, vo väčšej
bola učebňa a v menšej byt učiteľa (učilo sa tak už na 3. mieste). Bolo to
nevyhovujúce, a tak v r. 1787 postavili cirkevníci vedľa fary učebňu,
kuchyňu, izbu a komoru pre učiteľa. V nej začal vyučovať učiteľ Kardoš. A

bola to už 4. budova, ktorú evanjelická cirkev používala pre výučbu detí.
Učilo sa tu do r. 1802. Ďalší rektor Porubský si sťažoval na nedostatočné
vybavenie školy, a preto pri potoku ( náhone na Vavrovičovský mlyn asi
na mieste dnešnej modlitebne) postavila cirkev novú školu (v poradí už 5.
budova, v ktorej sa učili evanjelické deti). Učilo sa v nej 50 rokov, potom
v roku 1852 vyhorela aj škola, aj fara. Cirkev začala vzápätí budovať faru,
tentoraz už poschodovú a z tvrdého materiálu. Budova stojí dodnes a
stále slúži svojmu účelu. Po dohotovení fary v roku 1952 sa pustila i do
stavby školy. Cirkev k fare pristavila za 2 roky školu v rovnakom štýle.
Škola bola veľká a priestranná. Na poschodí boli dve veľké učebne, kan−
torský byt a na prízemí byty pre učiteľov menších detí. V r. 1854 sa v
škole už i vyučovalo (už 6. miesto, kde sa učilo). Skoro po 50 rokoch
škola kapacitne nestačila, a preto cirkev vybudovala školu pre malé deti v
r. 1909− 7. budova školy. Neskôr táto budova slúžila na kultúrne podujatia
evanjelickej cirkvi, hrávali sa tam divadlá, pre deti sa tam poriadala nedeľ−
ná škola, osobne si pamätám vianočné večierky pre deti. Neskôr zrejme
slúžila i pre iné účely, dnes ju poznáme ako modlitebňu.

Zoznam učiteľov na evanjelických školách v Starej Turej:
od r. ? 1611 do ?neznámy učiteľ, učitelia
r. 1678 Štefan Štefkovič
od r. 1706 − 1709 Ján Hlubocký
1783 − 1786 Ondrej Košatský − učil ešte na obecnom dome
1786 − 1789 Ondrej Kardoš − odišiel do Prešporku k vojsku
1789 − 1791 Ján Ostrovský z Hrušového
1791 − 1792 Adam Samec (Zamec) z Čachtíc
1792 − 1813 Samuel Porubksý
1913 − 1821 Ján Porubský
1821 − 1828 Ján Stanko z Púchova
1828 − 1874 Michal Piffko− pôsobil najdlhšie (46 rokov)
1874 − 1899 Gustáv Schmidt z Hodruše−Hámrov, pôsobil vo veľkore−

vúckom gymnáziu
1899 − 1919 Jozef Paulovič
1919 − 1921 Juraj Chorvát − bol vynikajúci hudobník a skladateľ
1921 − 1923 Juraj Chorvát − iba kantor
1923 − 1952 Ladislav Novomestský, kantor − katechét

Zoznam učiteľov menších detí od r. 1874:
Pavel Groebl (1874), Dušan Blaškovič, Ľudovít Clementis (1879), Sa−

muel Mesík, Ján Chorvát, Michal Gábriš, Ján Paulovič, Karol Rapoš (1895−
1896), Samuel Porubský (1792−1813), Michal Filípek, Mária Habková, Emília
Medzihradská, Oľga Neumanová− Styková, Malvína Gašparová a Mária
Bednárová, ktorá bola veľmi obľúbená a svedomitá.

Zaujímavosťou je, že evanj. farár August Roy nenechal svoje deti na−
vštevovať školu, ale ich vyučovali jeho kapláni, lebo učiteľ evanj. školy
„bol už starý“.

Aby si cirkev popri kostole a fare mohla vydržiavať i školu s učiteľmi,
musela zabezpečiť hlavne dôchodky− príjmy učiteľov.Učitelia dostávali rôzne

Dve budovy pod starou vežou boli možno fara a škola, ktoré patrili
kostolíku na Chríbe v r.1611? do 1748? (asi prvé miesto evanj. školy)

Obecný dom − dočasne umiestnená evanj. škola (2. miesto) od r.1783?
do r.1786

Evanjelická škola – 6. miesto od r.1854 do r.1923
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potraviny, ako obilie, maslo, ďalej drevo na vykurovanie, školné od rodi−
čov a dohodnuté platy od cirkvi. Ďalej to boli rôzne zbierky, ktoré nazývali
„koledy“: koledy na Nový rok, farinácia (predvianočná koleda), hostácia
(pečenie a rozdávanie oblátok), blažejácia (koleda 3. februára− vyberala
sa slanina), gregorácia (koleda predveľkonočná− vyberali sa vajíčka), kan−
tácia pri príležitosti hodov v jeseni, ďalej to boli ofery v kostole, úžitok zo
záhrady a zelničky. Postupne sa od týchto vedľajších príjmov upúšťalo a
učitelia si vydobili pevné platy hlavne v peniazoch.

Je veľmi chvályhodné, že vyu−
čovacím jazykom na staroturian−
ských evanj. školách bol materin−
ský jazyk. Ku cti slúži cirkvi i to, že
od slovenčiny v jej školách neod−
stúpila ani v čase najtuhšej maďari−
zácie. Bolo v tom i kus odvahy. Na
cirkevných školách sa vyučovali
predmety predpísané občianskym
zákonom a cirkvou. V čase vzniku
boli cirkevné školy triviálne, učilo sa
čítanie, písanie, rátanie a nábožen−

stvo. Neskôr sa začali vyučovať i ďalšie predmety, ktoré dnes poznáme
pod názvom dejepis, zemepis, fyzika. V nižších triedach deti písali na
tabuľkygrifľom a väčšie deti brkom a atramentom na papier.

Po prečítaní článku MVDr. Ladislava Novomestského v Staroturian−
skom spravodajcovi 12/2001 a 1/2002: „Ako sa kedysi v 19. storočí učilo
v Starej Turej“ a po viacerých osobných rozhovoroch s ním som ešte
stále znepokojená z toho, o čo
evanj. cirkev a mesto Stará Turá
prišli, keď sa pred rokmi nevyhove−
lo prosbe pána Novomestského zria−
diť v bývalej evanj. škole školské
múzeum. Podľa článku v budove
evanj. školy sa nachádzali úžasné
učebné pomôcky a knihy. Keď si
pomyslím, ako mladí študenti zo St.
Turej zberali staré železničiarske
nástroje, pomôcky po celom Sloven−
sku, aby v St. Turej zriadli železnič−
né múzeum a pritom v budove evanj.
školy boli (a možno ešte stále sú) také historické školské skvosty v
starých komorách a na povalách! Stačilo ich sústrediť do jednej miestnosti
a trocha usporiadať! Chodíme do múzeí pozerať na všelijaké niekoľkotisíc−
ročné vykopávky, koré nie sú ani z nášho regiónu, ale nevážime si veci,
písomnosti, ktoré používali alebo aspoň videli naši priami predkovia! Ces−
tujeme po celom svete, ale nepoznáme najbližšie okolie Starej Turej! Videli

sme rôzne múzeá po svete, ale nie to naše v Starej Turej! Mnohí občania
Starej Turej určite ani nevedia, že škola o ktorej sa píše v tomto člán−
ku,stojí na Hurbanovej ulici, ktorá sa kedysi volala Panská. V škole sme
sa učili dejepis a zemepis celého sveta, ale nenaučili sme sa nič o histórii
mesta, v ktorom žijeme! Ešte že žijú medzi nami takí ľudia, ako sú manže−
lia Rumánkovci, Ing. Milan Ježo, MVDr. Ladislav Novomestský, Mgr. Vil−
ma Truhlíková a ďalší, ktorí píšu o histórii a osobnostiach Starej Turej v
rôznych publikáciach, knihách, ale hlavne v článkoch Staroturianskeho
spravodajcu, ktorý je prístupný všetkým obyvateľom nášho mesta. Mož−
no sa inštinktívne riadia týmto známym mottom: „Kto sa snaží dozvedieť
čo najviac o svojich predkoch, obohatí tým život svoj i svojich potomkov“.
Ja by som dodala, že život obohacujú i svojim spoluobčanom. A patrí im
za to veľká vďaka.

Nie som rodená pesimistka, a preto si myslím, že ešte sa v Starej
Turej môže mnohé napraviť a mnohé sa už napravuje. Už malých školká−
rov a školáčikov vodia pani učiteľky do mestského múzea, do múzea

sestier Royových a do knižnice. Aj v Centre voľného času sa venujú
niekedy tejto problematike (súťaž o najlepší rodokmeň). Snáď existuje v
škole nejaký predmet, kde by sa mohli žiaci oboznámiť s históriou mesta.

Budúci rok bude 400. výročie prvej písomnej zmienky o škole v Starej
Turej,možno by bolo vhodné, keby sa tejto udalosti venovala patričná
pozornosť. Začať by sa mohlo pamätnou tabuľou na bývalej evanjelickej
škole, ako to navrhoval Dr. Novomestský v už horespomínanom článku a
snažil sa na to naviesť evanj. cirkev i mesto Stará Turá týmito prekrásny−
mi slovami: „Pútniče, postoj tu, prečítaj, riadkov pár, ktoré ti zvestujú, že
sme my s láskou nám vrodenou učili možno aj vážených vašich tiež
pradedov“ (odkaz jej bývalých učiteľov).

Verím, že časom by sa dalo vyriešiť i zriadenie spomínaného školské−
ho múzea. Určite by sa našlo dostatok ľudí, ktorí by pri tom pomohli a
prispeli by i rôznymi starými školskými predmetmi, písomnosťami, učebni−
cami a možno i finančne.

Nakoľko v r. 2011 bude i významné výročie katolíckeho školstva− 150.
výročie postavenia poslednej budovy katol. školy, mohla by sa pamätná
tabuľa umiestniť i na túto budovu. Ale o tom viac v budúcom čísle.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

PRAMENE:
Pamiatke 200. výročia postavenia tolerančného evanjelického kostola v
starej Turej, 1984
Ing. Milan Ježo: Kostol a stará veža na Chríbe (dejiny staroturianskych cirkví)
MVDr. Ladislav Novomestský: Ako sa kedysi v 19. stor. učilo v Starej
Turej, Staroturiansky spravodajca, 12/2001, 1/2002
Žitavský: Pamätník slov. školstva, 1. diel, 1936
Fotoarchív: Ing.Vladimír Dinga, Ing.Gustáv Rumánek a autorka

OSPRAVEDLNENIE:
Ospravedlňujem sa Mgr. Viere Biesikovej za nesprávne uvedený rok

jej nástupu na riad. miesto na Papradi (správne mal byť r.1994) a zároveň
sa jej i p.uč. Zuzke Valenovej ospravedlňujem i za zámenu textov pod
fotografiami v príspevku o škole na Papradi v Staroturianskom spravodaj−
covijún 2010.                                                                     Autorka

„Malá škola“ – evanj.škola pre malé deti – 7. miesto od r.1909 do r.1923

Ladislav
Novomestký
1923 − 1952

Gustav
Schmidt

1874 − 1899

Karol Rapoš
1895−1896

Juraj Chorvát
1919 − 1923

Výtvarná súťaž k 60. výročiu ŠKD
Počas školského roku

2009−2010 prebiehala v
ŠKD výtvarná súťaž, kde
deti tvorili rôzne výtvarné
práce a dokazovali svoju
zručnosť. Najlepšie práce
boli vystavené na výsta−
ve v areáli školy, ktoré si
mohli deti prezrieť. V spo−
lupráci s Nadáciou ŽIVOT
bolo najlepších dvadsať
výtvarných prác ocene−
ných.                    Ľ. M.
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Zaujímavá súťaž
Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku usporiadala vyhodnotenie

celoslovenskej umeleckej súťaže pre deti z celého Slovenska pod ná−
zvom Ľudovít Štúr a José Martí naši národní buditelia. Vyhodnotenie
tejto súťaže sa konalo v Bratislave na Kubánskom veľvyslanectve pod
záštitou Kubánskeho veľvyslanca jeho excelencie pán Davida Paulovi−
cha Escalonu ako spoluorganizátora tejto celoslovenskej súťaže pre
mladých umelcov. Zaujímavosťou je, že otec pána veľvyslanca pochá−
dzal zo Starej Turej. Tejto súťaže sa zúčastnili i žiaci škôl zo Starej Turej
zo Základnej školy na Hurbanovej ulici, ktorú vedie pani riaditeľka Mgr.
Anna Chmúrová a ZUŠ Stará Turá pod vedením Mgr. Slavomíra Masá−
ra. Do súťaže sa zapojilo celkovo 72 škôl z celého Slovenska. 45 škôl
sa zúčastnilo v kategórii výtvarnej a odoslali 455 výtvarných diel a 27
škôl odoslalo 120 diel v literárnej kategórii z prózy a poézie. Mladých
umelcov zo Starej Turej vedie k rozvíjaniu ich záľuby vedúca výtvarné−
ho odboru Mgr. Miroslava Lacová. Pod jej vedením si priniesli celkovo 11
ocenení z toho ZUŠ Stará Turá 10 a ZŠ Stará Turá 1 ocenenie.

Na výber ocenených dohliadala odborná porota v zložení Miroslav Ci−
pák, Juraj Hovorka , Jarmila Veľká, Vladimír Tomčík a Norbert Kelemenčík.

Za klub SPKnS Stará Turá predseda klubu Eugen Császár a pán
Ivan Durec odovzdali pánovi veľvyslancovi Davidovi Paulovichovi Esca−
lonovi obraz „ Kubánska tanečnica“ ako dar, ktorý namaľoval mladý
umelec Miroslav Galko − rodák z nášho kraja. Po oficiálnej časti programu
odovzdaní diplomov a cien Ing. Alojzom Milošovičom a Mgr. Jozefom
Luhom si zúčastnená mládež pochutnala na pripravených kubánskych
gastronomických lahôdkach. Príjemnú náladu šírila kubánska kapela s
tradičnými hitmi v kubánskom rytme. Na záver všetkým zúčastneným
poďakoval Ing. Matej Berenčík a nadaným mladým umelcom poprial
veľa tvorivých síl a energie do ďalšej umeleckej tvorby. Ocenené diela
mladých slovenských umelcov sa zúčastnia na celosvetovej umelec−
kej tvorby mladých umelcov, ktorá sa bude konať na Kube a putovnej
výstavy na našom veľvyslanectve v Havane.

I my sa pripájame ku gratuláciám a všetkým ocenením veľa šťastia

v medzinárodnej konkurencii na Kube a tým ktorým sa tento rok nepo−
darilo zaujať náročnú porotu majú šancu na budúci rok. Pripojte sa i vy
a prejavte svoj talent svojou účasťou na budúcom ročníku.

 OCENENÍ ŽIACI ZO STAREJ TUREJ
1. kategória − maľba: 1. miesto − Michaela Benianová 6. rokov,

3. miesto − Simona Sevaldová 7. rokov. 2. kategória − maľba: 2.
miesto − Timotej Benian 13. rokov, 3. miesto − Nikolet Kosnovská 13.
rokov. Figurálna tvorba − 1. kategória: 1. miesto − Michaela Beniano−
vá 7. rokov, 2. miesto − Vladimíra Vávrová 10. rokov. Figurálna tvor−
ba − 2. kategória: 1. miesto − Jaromír Mikulec 13. rokov, 2. miesto −
Michaela Alušicová 11. rokov, 3. miesto − Veronika Rumíšková 14.
rokov, 3. miesto − Juliana Barančínová 14. rokov. Figurálna tvorba −
3. kategória: 1. miesto − Ján Marták 15. rokov

foto: Ivan Durec spracoval: Eugen Császár

Ocenení žiaci zo Starej Turej na vernisáži usporiadanej Spoloč−
nosťou priateľov Kuby na Slovensku.

Z prava zadný rad riaditeľ ZUŠ St. Turá Mgr. S. Masár, veľvysla−
nec Kuby na Slovensku jeho excelencia pán David Paulovich Esca−
lona, vedúca výtvarného odboru ZUŠ St. Turá Mgr. M. Lacová.

LIPA − strom pokoja, pokory a
mieru. Aj keď básnik Ján Kollár pri−
rovnáva Slovanov k mohutnému
dubu, v revolučných rokoch devät−
násteho storočia a v rokoch násled−
nej maďarizácie Slováci najmä v
našom regióne prejavovali svoj ti−
chý protest a svoju príslušnosť k
slovanstvu vysádzaním líp. Z také−
hoto dôvodu vysadili napríklad Bzin−
čania

množstvo líp okolo potoka, čo
preteká ich obcou. Nabádali ich k
tomu generácie pokrokových učite−
ľov z rodu Ríznerovcov. Rada by
som verila, že aj naše staroturian−
ske lipy lemujúce náš potok boli
vysadené z takýchto ušľachtilých
pohnútok. Ba aj neskôr, v roku
1968,ešte pred inváziou cudzích
vojsk do Československa, sadili sa
v parkoch a verejných priestran−
stvách takzvané Lipy slobody. Kto−
vie, aký osud ich stihol potom a
koľko sa ich dočkalo dnešných čias.
Lipové lístky zdobili /alebo ešte aj
zdobia?/ výložky vysokých vojen−
ských hodnostárov a prezidentskú
štandardu.

Lipa − strom pokoja. Kde inde nájde
človek väčší pokoj ako v kostole?
Vstupy do kostolov strážia mohutné
lipy, rovnako staré ako kostoly. Miesta
večného pokoja a odpočinku, teda
cintoríny, aspoň tie staršie, sú zdo−
bené lipovými alejami.

Možno povedať, že lipa je civili−
zovaný strom, lebo rastie tam, kde
žijú alebo žili ľudia. Ak sa prejdeme
po našich kopaniciach a nájdeme
osamelú lipu, takmer s istotou si
môžeme domyslieť, že tu kedysi
stála chalúpka alebo stodola.

Lipa a stodola. Po celé stáročia
tieto. dve veci patrili k sebe. Rozumní
kopaničiarski gazdovia si stavali sto−
doly bokom od obydlia. Robili tak kvôli
častým požiarom: ak mi zhorí dom,
ech zostane aspoň stodola a v nej
krm pre dobytok. Pravda, vždy to
tak nevyšlo, ale logika v tom bola.
Takto „vystrčené“ stodoly však boli
vystavené vetrom, ktoré neľútostne
trhali zo striech slamené došky. Prá−
ve preto títo rozumní gazdovia sadili
za svojimi stodolami lipy. Ich košaté
koruny mali brániť vyčíňaniu vetrov.

Zakvitnutá lipa vždy bola, je a
bude nenahraditeľnou pastvou pre
včielky. Skúsili ste postáť pod vo−
ňavou lipou, keď ju vzali do parády
tieto neúnavné robotnice? To je
hudba, čo tam zaznieva! To je sku−
točná pieseň práce! Lipový med do
lipového čaju je roky rokovité naj−
osvedčenejším liekom pri nachlad−
nutí.! Lipový čaj s pohárikom slivo−
vice je najlepšia prevencia, ktorú
vám odporučí každý kopaničiar,
lebo to už každý z nich vyskúšal.
Lipový kvet nestratil na aktuálnosti
dodnes.

A to nie len na kopaniciach. Aj
obyvatelia panelákov poznajú jeho
priaznivé účinky a hľadajú jeho zdro−
je − lipy. V meste je to však prob−
lém. Nikto si nepostaví rebrík pri lipe

pred kostolom, nad potokom alebo
na cintoríne. Žiaľ, aj kopaničiarske
lipy sú už prestárle a na zber kvetu
dosť nebezpečné.! Mladé lipky ako−
si nik nesadí. Nestavajú sa stodoly,
nesadia sa ani lipy.

Ešte pred 50 rokmi sa aj u nás
lipový kvet vykupoval. Čerstvý i
suchý. Bola to vzácna príležitosť
zárobku. Lipy kvitnú v júni. Tomuto
obdobiu sa hovorievalo „predno−
vok“. Žatva sa ešte nezačala, teda
nový chlieb bol ešte ďaleko a múč−
nice na výškach boli takmer alebo
aj celkom prázdne. Preto čo staršie
sa šplhalo po rebríkoch a čo mlad−
šie sa liepalo po konároch, aby od−
trhli každý dostupný lipový kvietok.
Včielky si bránili svoju pašu a nie−
kedy sa takáto lipová oberačka ne−
obišla od žihadla v dlani. Oberači
kvetu mali pred sebou uviazanú
plachtu alebo širokú „fertuchu“. Nie−
kedy visela na lipe celá rodina. Na−
oberaný kvet sa ešte v ten deň
navečer zaniesol v batohu k vyku−
povačovi. V Drgonovej Doline kvet
vykupoval pán Durec, majiteľ malé−
ho obchodíka. Kto mal na výške ale−
bo na povale dosť miesta a dalo sa
tam vetrať, naoberaný kvet sa na
čistých plachtách usušil.Za suchý
lipový kvet sa platilo viac.

Samozrejme, že každá rodina
si nasušila kvetu aj pre vlastnú po−
trebu.

Lipovým čajom sa ponúkali náv−
števy tak, ako dnes kávou. V zime
býval najjednoduchším liekom pri
nachladnutí − s medom alebo slivo−
vicou.

Lipa bola po celé roky pre ľudí aj
súčasťou duchovného rituálu. V so−
botu pred Svätým Duchom gazda
narezal lipových halúzok a rodina si
nimi vyzdobila celý dom: lipové vet−
vičky zastrkovali za obrázky a ta−
nieriky na stenách, väčšie sa vešali
na dvore i nad maštaľné dvere. Ľu−
dia v tom videli prítomnosť Ducha
Svätého, čím bola skompletizované
Svätá trojica. Kto chcel, v tom videl
symbol vítania leta. Na prvú Trojičnú
nedeľu sa suché halúzky postŕhali.

Aj drevo lipy bolo a je jedinečné.
Vedia ho oceniť naši vareškári, ale
aj umeleckí rezbári, lebo je krásne
biele, dostatočne mäkké a ľahké.
Nejedna postava svätca či ženská
múza rezbára a sochára našla svo−
je zobrazenie v lipovom dreve.

Nedá mi nezakončiť svoje rozprá−
vanie o lipe pesničkou, ktorú všetci
poznáte: Horela lipka, horela...

Ale dojímavá je aj zbojnícka, v
ktorej šuhaj prosí: Kamaráti, moji, tu
ma nenechajte, pod lipku zelenú,
tam ma pochovajte...

Alebo tá: „Na Myjave pod lipa−
mi...“

Nuž, kto môže, nech lipu zasa−
dí, aby nám aj v budúcnosti rástli,
kvitli a voňali, aby nám pripomínali
našu slovanskú spolupatričnosť a
pomáhali vracať zdravie a v lete po−
skytovali príjemný chládok.

Alžbeta Cibulková

Lipa - strom pokoja
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Čo sme zažili od polovice mája do polovice júna 2010?
• V stredu 26. mája sa v CVČ uskutočnila pre dievčatá 7. ročníka ZŠ

Beseda s gynekológom MUDr. Martinom Krčom – lekárom z gynekologic−
kého oddelenia Myjavskej nemocnice. Pán doktor sa s dievčatami rozprá−
val o radostiach i starostiach dospievajúcich, o strachu i zvedavosti, o
prevencii i dôsledkoch nezodpovedného správania sa. Dievčatá veľmi
pozorne počúvali a my len dúfame, že si z besedy do života zoberú čo
najviac. Ďakujeme Mudr. Krčovi za ochotu a čas.

• V piatok 28.5.2010 sa od 9.00 hod na staroturianskom štadióne konali
už tradičné Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže. V tomto roku sme
trošku oslavovali, lebo hry boli založené presne pred 40 rokmi na podnet
pána učiteľa Čameka a bez asi dvoch ročníkov, hry prebiehali pravidelne.

A ako dopadli tie tohtoročné?
Počasie vyšlo na jednotku s hviezdičkou! Prišlo takmer 200 preteká−

rov zo 7 ZŠ! A i keď staroturianská ZŠ nevyhrala (skončila na 2. mieste
za ZŠ Brezová pod Bradlom), získala najvyšší počet zlatých medailí − 8 (a
o všetky sa postarali dievčatá)!

A ktorí mladí Staroturania boli najlepší?
1. miesta obsadili: Daniela Naďová (dve prvé miesta: beh 60 metrov

mladšie žiačky s výkonom 8,91 sec a beh 300 metrov mladšie žiačky s
výkonom 49,00 sec), Kristína Minárechová (dve prvé miesta: beh 60
metrov staršie žiačky s výkonom 8,83sec a skok do diaľky s výkonom
4,06 m), Veronika Záhorová (beh 300 m staršie žiačky s výkonom 51,12
sec), Gabriela Bajjaniová (beh 600 metrov mladšie žiačky s výkonom
1:59:48 min), Miroslava Držíková (beh 800 metrov staršie žiačky s výko−
nom 2:54:51 min), Jana Rubaninská (skok do diaľky mladšie žiačky s
výkonom 3,86 m).

2. miesta obsadili: Jana Rubaninská (beh 60 metrov mladšie dievčatá
s výkonom 8,94 sec), Katarína Tóthová (beh 60 metrov staršie žiačky s
výkonom 9,01 sec), Daniela Uková (beh 300 metrov staršie žiačky s
výkonom 0:52:92 min), Jakub Nikodém (beh 800 metrov starší žiaci s
výkonom 2:25:75 min), Martina Skaličanová (hod kriketkou mladšie žiač−
ky s výkonom 36,92 m), Ivan Gašpar (skok do výšky mladší žiaci s
výkonom 1,36 m).

3. miesta obsadili: Romana Halgasová (beh 800 metrov staršie žiačky s
výkonom 2:59:93 min), Lukáš Machajdík (hod kriketkou mladší žiaci s vý−
konom 46,20 m), Nikola Košťálová (hod kriketkou staršie žiačky s výkonom
37,50 m), Michal Stančík (hod granátom starší žiaci s výkonom 48,38 m),
Miroslava Hložková (skok do výšky staršie žiačky s výkonom 1,31 m).

A keďže je v tomto roku i 10 výročie organizovania Podjavorinských
hier Centrom voľného času, dovolím si uviesť i zopár neprekonaných
rekordov hier, o ktoré sa počas týchto desiatich rokov postarali starotu−
rianske deti: Z. Kollárová (r. 2001− beh 60 metrov staršie žiačky s výko−
nom 8,10 sec), M. Geschwandtner (r. 2005 − beh 60 metrov starší žiaci s
výkonom 7,21 sec), M. Štefková (r. 2001 − beh 300 metrov mladšie žiač−
ky s výkonom 0:48:00 min), M. Nerádová (r. 2001− beh 300 metrov staršie
žiačky s výkonom 0:47:00 min), M. Nerádová (r. 2001 − beh 800 metrov
staršiežiačky s výkonom 2:50:80 min), J. Pollák (r. 2003 − beh 600 metrov
mladší žiaci s výkonom 1:46:20 min), T. Martiška (r. 2000 − hod granátom
starší žiaci s výkonom 64,50 m), Dominika Klimáčková (r. 2004 − skok do
výšky mladšie žiačky s výkonom 1,38 m).

Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní hier ďakujeme priateľom ľah−
kej atletiky, členom futbalového klubu, ZŠ Stará Turá, SOŠ Stará Turá,
hotelu Lipa a Nadácii ŽIVOT.

• Oslava MDD nám v tomto roku nevyšla. Veľká akcia na námestí v
nedeľu 30. 5. bola z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia a varovania
hydrometeorologického ústavu na možnosť výskytu búrok a krupobitia v
našom meste zrušená. Tešili sme sa, no nevyšlo to. Ale i napriek tomu,
chcem poďakovať za prípravu hotelu Lipa a staroturianskym technickým
službám, ktoré boli, tak ako my, v pohotovosti až do poslednej chvíľky, tj.
do prvej kvapky na chodníku.

Chceli sme to aspoň trošku zalepiť a detský deň osláviť akciou v areály
CVČ priamo na deň detí 1.6., no počasia nám opäť naše plány prekazilo.
Nakoniec sme museli pristúpiť k plánu č. 3 a spríjemnili sme deň detí
aspoň „našim“ deťom, či už krúžkovým alebo deťom v Babyclube.

• V piatok 4.6. sa v CVČ konala už tradičná súťaž malých chovateľov
O najmilšie zvieratko. O tento titul sa uchádzalo 8 súťažiacich. Víťazkou
sa stala po preukázaní správnych zručností chovateľa Simonka Žáčková
z 3.C so svojim „korelákom“ Zobkom.

• V piatok 11.6. sa uskutočnilo posledné zasadanie Detského parla−
mentu mesta Stará Turá v tomto školskom roku. Členovia zhodnotili čin−
nosť jednotlivých výborov a naplánovali si stratégiu volieb a činnosti v
budúcom školskom roku.

Čo pripravujeme v mesiaci júl 2010?
• Hurááá, začínajú sa prázdniny!!! Vo štvrtok 1.7. od 15.00 h radi

privítame v CVČ deti od 7 – 12 rokov, ktoré chcú začať prázdniny tak, ako
sa patrí – hrami, súťažami, opekačkou, večerným programom a prespa−
ním v CVČ. Treba si priniesť: proviant na opekanie, pitie vo fľaši (budeme
deťom dopĺňať), ľahkú večeru, karimatku alebo deku, „spacák“, prípadne

vankúš, základné hygienické potreby (pasta, kefka, uterák). Dôležitý je
písomný súhlas rodičov!

• Netradičné preteky na kolobežkách a kolieskových korčuliach − uto−
rok 6.7. od 10.00 hod v CVČ. Podmienkou účasti: vlastný dopravný prostrie−
dok a chrániče.

• Voľná zábava na PC – utorok 6.7. od 12.00 – 14.00 hod. Podmienkou
účasti: prezuvky.

• Moje nervy!!! – utorok 6.7. o 13.30 hod – hry a súťaže na potrápenie
mozgových závitov pre školopovinné deti. Podmienkou účasti: prezuvky.

• Maľovanie na chodníku – utorok 6.7. o 15.30 hod v CVČ − súťaž pre
malých výtvarníkov.

• Za pokladom Báthoryčky – streda 7.7., zraz pri CVČ: 9.45 hod,
predpokladaný návrat: 15.15 hod − zábavná cesta (vlak + turistika) na
Čachtický hrad plná súťaží a hier pre deti, zobrať si treba: stravu a pitie,
pršiplášť, obuv a oblečenie vhodné na turistiku, kartičku poistenca, písom−
ný súhlas rodičov

• Kilá dole! – streda 7.7. o 10.00 hod v CVČ – aerobic pre násťročných.
Podmienkou účasti: obuv a oblečenie vhodné na cvičenie (obuv nie nose−
ná vonku!).

• O cenu vodníka Dubníčka – štvrtok 8.7., zraz pri CVČ o 9.00 hod,
predpokladaný návrat 12.00 hod – branná hra pre deti zameraná na ochranu
prírody okolo nás. Podmienkou účasti: pitie, pršiplášť, obuv a oblečenie
vhodné na šport, kartičku poistenca, písomný súhlas rodičov.

• Voľná zábava na PC – štvrtok 8.7. od 12.00 – 14.00 hod v CVČ.
• Zoberte si plavky! – štvrtok 8.7., zraz o 13.30 hod pri CVČ – návšte−

va staroturianskej plavárne so súťažami pre deti vo vode i na suchu.
Podmienkou účasti: plavky, uterák.

• Bingo plné hier a súťaží – štvrtok 8.7. o 15.30 hod v CVČ. Podmien−
kou: prezuvky.

• Po stopách partizánov – piatok 9.7., zraz o 8.45 hod pri CVČ, pred−
pokladaný návrat 15.00 h − zábavná cesta (autobus + turistika) na Roh
plná súťaží a hier pre deti s opekačkou. Podmienkou účasti: strava +
špekačky a chlieb, pitie, pršiplášť, obuv a oblečenie vhodné na turistiku,
kartička poistenca, písomný súhlas rodičov.

Pre všetky hore uvedené aktivity platí:
• Deti, ktoré navštevovali v školskom roku 2009/2010 niektorý zo zá−

ujmových krúžkov v CVČ, majú všetky aktivity zadarmo, ostatní platia 1,−
euro za každú aktivitu.

• Prosíme o dochvíľnosť príchodov detí.
• Bez písomného súhlasu rodičov (nestačí telefonicky), že dieťa sa môže na

aktivite zúčastniť, nemôžeme deti do aktivity zapojiť a posielame ich domov!
• V prípade nepriaznivého počasia je zmena programu vyhradená.
Počas júla ďalej pripravujeme:
• 23. – 24.7. Zábavný program pre deti na Dubníku (v rámci Tanca

Slnka 2010)                                    Věra Tepličková, riaditeľka CVČ

Z Centra voľného času Stará Turá

Rekordný Turan Cup 2010
Turan Cup sa za tri roky svojej existencie stal už tradičnou súčas−

ťou júnových dní. Jeho povesť sa rozšírila i za hranice Slovenska, k
našim západným susedom, ktorý výdatne napĺňajú turnajové kapacity.
Prvé dva ročníky sa hrali počas víkendu, no vysoká účasť hráčov a
dopyt ďalších potenciálnych účastníkov presvedčili organizátorov o pridaní
ďalších hracích dní. Tretí ročník už bol rozšírený na celý týždeň, hráči
sa mohli do turnaja zapojiť od pondelka 7. júna do nedele 13. júna.

Množstvo účastníkov tohtoročného Turan Cupu sa šplhalo k stovke,
registrovaní, neregistrovaní, dorastenci i extraligoví hráči a hráčky, zo
Slovenska i z Moravy. Z 89 štartujúcich hráčov bolo 66 mužov, 17 žien
a 6 dorastencov a dorasteniek. Rekord kolkárne bol prekonaný dvakrát.

Víťazom tohto ročníka Turan Cupu sa stal domáci hráč Erik Gordík
s výkonom 485 zvalených kolov, o tri koly menej nahral druhý hráč v
poradí, Peter Nemček ml. reprezentujúci TKK Trenčín. Trojicu najlep−
ších doplnil domáci Peter Petrík so 471 kolmi.

V kategórii žien dominovala Zuzana Ančincová z klubu Jiskra Otro−
kovice výkonom 458 zvalených kolov. Druhé miesto vybojovala so
435 kolmi Jana Mačudová reprezentujúca SK Baník Ratíškovice, tretia
priečka patrí domácej hráčke Emílii Hochelovej s výkonom 432 kolov.
Dorasteneckú kategóriu suverénne vyhral domáci Tomáš Janso so
445 kolmi. Druhé miesto vybojovala výkonom 393 hráčka SK Baník
Ratíškovice Hanka Beranová, tretie patrí Viktorovi Fürstenovi z TKK
Trenčín za výkon 386 zvalených kolov.

Tretí ročník Turan Cupu možno právom považovať za prelomový a
rekordný. Prelomový v úspešnom rozšírení na celý týždeň a rekordný v
počte zúčastnených hráčov i v dvojnásobnom prekonaní rekordu dráh.
Veríme, že dobrá povesť turnaja sa ponesie i do ďalších klubov, prekro−
číme stovku účastníkov a budúci ročník označíme opäť za rekordný.

Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá
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Záhradkárske okienko
Rok sa prehupol do druhej polovice vegetačného ob−

dobia a kalendárne leto je tu /21.6./. Daždivé chladné
noci a dni sa mimoriadne prejavili na vzraste plodín a
výskyte škodcov.

Naďalej vhodnými postrekmi ochraňujeme hlavne ze−
leninu proti hubovitým chorobám− plesniam prípravkami /
Acrobat MZ, Kocide 2000, Ridomil Gold MZ 68 WG, 42,5
WG, Kurzate K, Tattoo, Folpan 80 WDG.../ a počas ná−
sledného zberu používame kontaktné prípravky s krat−
šou ochrannou dobou /Kuprikol 50, Champion 50 WP,
Bravo 500, Kocide 2000, Cuproxat SC.../

Fytoftóra /čierne fľaky/ sa prejavuje na rajčiakoch hlav−
ne v daždivom období. Postreky opakujeme v 10−dňo−
vých intervaloch prípravkami /Kocide 2000, Tanos 50 WG/
, ktoré sú účinné i na septóriovú škvrnitosť listov a plo−
dov.

Ochrana viniča je aktuálna i po odkvitnutí. Kuprikol a
Sulikol už nahrádzajú širokospektrálne prípravky Schavit
F71,5WP , Zato 50 WG, Discus, Quadris, Cabrio Top...

Postreky proti živočíšnym škodcom na zemiakoch −
pásavka zemiaková − používame až po vyliahnutí jedin−
cov /Calipso, Actara, Nurelle, Karate Zeon, Karate, De−
cis/.

Proti voškám účinne pôsobia všetky spomenuté prí−
pravky, no v silnejšej koncentrácii.

Molica /biela malá muška/ tento rok prekvapuje svojím
množstvom asi všetkých. Postreky sú účinné, no po−
strek treba opakovať minimálne dvakrát − po piatich dňoch.

Naďalej preventívne rozsýpame v okolí plodín návna−
dy na slimákov, Mesurol alimax a ekologický Ferramol
Schneckenkorn.

Vaše problémy so zapáchajúcim septikom alebo čis−
tičkou úspešne zvládne väčšie množstvo bioaktívnych
baktérií, ktoré pridávame podľa potreby do vody /Bacti +,
Žumpur CPL, Culturpur, Envi Waste, Latrín/.

Na urýchlenie rozkladu
kompostu výrazne vplýva
zvýšená teplota. Okrem
čiernej fólie a špeciálnych
kompostérov je vhodné pridá−
vať taktiež baktérie /Bio kompost.../

Záujem o vodné záhradné bazény naďalej stúpa, a
tak sa treba postarať i o vodu, ktorá s pribúdajúcou tep−
lotou začína strácať svoje pôvodné vlastnosti. Priebežné
chlórovanie je len preventívne. Prvým úkonom pri akej−
koľvek zmene je kontrola – testerom vody /napr. Pohoda
4 v 1/. Jedným indikačným pásikom naraz zmeriame
celkový chlór, voľný chlór, pH a celkovú alkalinitu. Ten
nám najlepšie ukáže, akú chémiu je do vody treba pridať.

Zostáva nám už len dúfať, že sa teplých, slnečných
lúčov dočkáme už čoskoro...

tel.:7763485
Váš partner nielen pre záhradu

Staroturianske mladšie žiačky sa pre−
bojovali v tohtoročnej basketbalovej sezó−
ne medzi šesticu najlepších slovenských
družstiev. Sú to MBK Stará Turá, BSS
Abovia Košice, UMB 08 Banská Bystrica,
Dannax Sport Košice, BK ZŠ Zvolen, BKM
Junior UKF Nitra.

V dňoch 21. – 23. 5. Sa hrali v Starej
Turej majstrovstvá Slovenska v basket−
bale. Dievčatá bojovali zo všetkých síl.
Zápasy boli veľmi ťažké a vyrovnané, veď
hralo šesť najlepších slovenských basket−
balových družstiev. Tri z nich sme vyhrali
s Dannax Sport Košice, BK ZŠ Zvolen,
BKM Junior UKF Nitra. Zostávajúce dva
boli veľmi vyrovnané, ale šťastena sa od
nás odvracala a tak nám víťazstvo doslo−
va o vlások ušlo. Bol to hneď prvý zápas
s BSS Abovia Košice, kde sme prehrali
55:64 a s UMB 08 Banská Bystrica 48:56.
Hoci dievčatá boli veľmi sklamané z pre−
hry, i tá im dala veľké ponaučenie a ešte
väčšiu odvahu bojovať v budúcej basket−
balovej sezóne. Hráčky odišli s bronzom,

ale v nás, rodičoch, zanechali najkrajšie
zlaté medaile z nadšenia a radosti z hry v
celom turnaji. Zato sme im upiekli my, ro−
dičia, najkrajšiu basketbalovú tortu v tvare
ihriska, do ktorej sa s chuťou pustili. Oce−
nené boli z nášho teamu i jednotlivkyne:
Ema Mihaljevičová, Radka Martinčičová,
Dominika Labudová.

V mene všetkých rodičov ďakujeme p.
Ing. Nerádovi za celkovú podporu basket−
balu v Starej Turej, vytvorenie vhodných
podmienok pre rozvoj basketbalu u detí,
starostlivosť o celý basketbalový team.

Ďalej ďakujeme trénerovi p. Mgr Luptá−
kovi za starostlivosť o naše ratolesti, kto−
rým s chuťou vštepuje vzťah k basketba−
lu. Svojou oddanosťou k deťom a tejto hre
zanietil i nás, rodičov.

Veľké poďakovanie patrí dievčatám za
krásnu hru, veľa citových zážitkov.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k vylepšeniu úrovne majstrovských
zápasov. ĎAKUJEME...

Rodičia mladších žiačok

Radosť a úspech v basketbale

Svoj sen a súčasne túžbu napísali naše
hráčky na transparent, ktorý visel počas
celých MS nad ich striedačkou. Aby sa sen
premenil na realitu, museli podstúpiť trénin−
govú drinu, obetovať víkendy na majstrov−
ské, priateľské a turnajové stretnutia. Sú−
stredenosť ani forma hráčok nebola počas
celej sezóny vždy na želateľnej úrovni. Pri−
chádzali choroby, zranenia a tréneri museli
spolu s hráčkami vynaložiť veľa úsilia, aby
sa družstvo dostalo do hernej pohody a
získalo pri skromnosti a rešpekte voči sú−
perkám, potrebné sebavedomie na stret−
nutia vo finále Majstrovstiev Slovenska, ktoré
sa odohralo v športovej hale v Starej Turej
v dňoch 28.−30.5.2010.

A celoročné snaženie sa v tréningovom
procese vyvrcholilo do krásnej skutočnos−
ti. V náročných stretnutiach na MS pred−
viedli nielen kvalitné výkony, ale tiež dobrú
fyzickú pripravenosť a psychickú odolnosť.
Na každé stretnutie boli maximálne sústre−
dené a bojovo naladené. Povzbudzované
početnou diváckou kulisou dokázali
všetkých päť stretnutí doviesť do víťazného
konca. Veď z dvadsiatich štvrtín prehrali
len dve, po jednej s Aboviou a Danaxom.
Darilo sa nielen jednotlivým hráčkam, ale
tento významný úspech prinieslo predo−
všetkým kolektívne poňatie hry, dobrá sú−
hra družstva predovšetkým v obranných
činnostiach a výborne realizovaných rých−
lych protiútokoch zakončených úspešnou
streľbou.

Zisk zlatých
medailí, krásneho
pohára, trička a
odznaku „Majster
Slovenskej repub−
liky 2010“ bola zá−
sluha celého ko−
lektívu a je to
krásna bodka za
úspešnou sezó−
nou družstva.

Výsledky: MBK
Stará − BK ZŠ
Zvolen 77:10 /
33:6/, UMB 08
Banská Bystrica
58:12 /24:10/, BŠS

Abovia 96 Košice 45:39 /19:10/, Danax
Šport Košice 64:32 /25:19/, BKŽ Levice
73:17 /31:13/.

Súčasťou slávnostného záveru MS bolo
aj vyhlásenie najlepších pätiek – do prvej
sa podľa hodnotenia trénerov dostali Majtá−
sová Simona /súčasne ocenená aj ako naj−
lepšia strelkyňa zo 107 bodmi a strelkyňa
trestných hodov z úspešnosťou 63,6%/ a
Košarišťanová Stanislava. V druhej bola vy−
hodnotená Moravčíková Adriana a za naj−
úspešnejšiu trénerku vyhlásili Šustíkovú
Katarínu.

Na fotografii družstvo s trofejami a s tor−
tami v tvare basketbalovej lopty a ihriska
zľava hore: Gregorová Lívia, Šustík Milan,
asistent trénera, Škyrtová Rebeka, Šustí−
ková Katarína, trénerka, Melicherová Pet−
ra, Kovárová Lucia, Mozoláková Natália,
Moravčíková Adriana, Šustíková Dominika,
Manďáková Leona, Miklášová Katarína. V
strede: Dlhá Karolína, Novomestská Soňa,
Bačová Gabriela, Moravčíková Terézia, Ko−
šarišťanová Stanislava, Bandurčinová Bibia−
na. Dole: Machajdíková Terézia, Majtásová
Simona.

Na záver veľké ďakujeme patrí tiež ro−
dičom hráčok, ktoré v priebehu sezóny
dokázali vytvoriť podmienky dievčatám na
systematický tréningový proces a predo−
všetkým za odvedenú prácu pri príprave a
hladkom priebehu Majstrovstiev Slovenska
ml. minibasketbalistiek.      MBK Stará Turá

Zlato minibasketbalistkám
My sme Turá dajte na to, vyhráme to naše zlato


