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Z obsahu:Hrdinovia vojny
Slovenské národné povstanie sa zapísalo hlboko

aj do dejín nášho podjavorinského kraja. Okolie Sta−
rej Turej je posiate pamätníkmi, ktoré pripomínajú
tragické udalosti, ale aj hrdinské činy partizánov a
tunajších obyvateľov. Tieto činy a ľudí si každoroč−
ne pripomíname spomienkovými slávnosťami v Nárcií
a na Rohu.

Málokto však vie, že v Hurbanovom partizánskom
oddieli pôsobil aj jeden z veľkých hrdinov druhej
svetovej vojny. Rudolfovi Vrbovi sa ako jednému z
mála podarilo utiecť z Osvienčimu. So spoluväzňom
Alfredom Wetzlerom utekali 21 dní, a to nielen pre
záchranu svojho života, ale najmä, aby podali ako
prví hrôzostrašnú správu o zverstvách, ktoré sa dejú
v Osvienčime. Ich správa patrí medzi najdôležitejšie
dokumenty 20. storočia. Po jej publikovaní v BBC a
v New York Times žiadali pápež Pius XII., americký
prezident Roosevelt a švédsky kráľ Gustav V. ma−
ďarského vodcu Miklósa Horthyho, aby okamžite za−
stavil deportácie maďarských židov do táborov smr−
ti. Deportácie sa pomaly zastavovali a správa po−
mohla zachrániť život asi 120 000 Židom.

Po zverejnení správy sa Vrba pridal k partizánom,
prišiel do Starej Turej a zúčastnil sa aj prepadu ne−
meckej posádky v meštianskej škole v roku 1944.
Posledné vety jeho knihy − bestselleru Utekl jsem z
Osvětimi − sú venované práve spomienkam na Starú
Turú. Svoje rozprávanie končí slovami, ktoré môžu
zostať ponaučením pre všetkých nás, ktorí sme voj−
nové roky nezažili a nie sme nimi poznačení a pona−
učení: „Je zlom poddať sa aktívne alebo pasívne zlu
ako jeho nástroj, jeho pozorovateľ alebo jeho obeť.“

12. august − Remeslá našich predkov, 10.00 h,
Námestie slobody

26. august − Mestská spomienka na 67. výročie SNP,
15.00 h, osada Nárcie

28. august − Spomienka na 67. výročie SNP, 14.00 h,
pamätník na Rohu
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! Hasičská súťaž v Drgoňovej Doline

! Tomaníkova nota

! Rozlúčka s predškolákmi

! Popoludnie s bryndzou

! Strelecké preteky
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! Rekonštrukcia ZUŠ sa začala

! DK Javorina v novom šate

! Organizačné zmeny na MsÚ

HUDOBNÉ LETO
Námestie slobody o 17.00 h

7. august − koncert DH Skalanka
21. august − koncert DH Bošáčanka

Rekonštrukcia ZUŠ sa začala
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Dňa 4. júla 2011 o 15.00 ho−
dine sa uskutočnilo VIII. zasad−
nutie MsZ, ktoré otvoril primá−
tor mesta Ing Ján Kišš.

 V súlade s programovým roz−
počtom mesta Stará Turá pre rok
2011 zabezpečuje oddelenie vý−
stavby ÚP a ŽP podprahovú zá−
kazku na výber zhotoviteľa stav−
by: „Parkovisko pri Dome kultúry
v Starej Turej“. Výber zhotoviteľa
sa uskutočňuje podľa zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom ob−
starávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení ne−
skorších predpisov. V zmysle Vše−
obecného záväzného nariadenia
č.2/2011 – Nar. podľa článku 5
bodu (2) predmetného VZN pred−
ložilo odd. výstavby, ÚP a ŽP
Mestského úradu v Starej Turej
mestskému zastupiteľstvu návrh
na vymenovanie komisie pre vy−
hodnotenie súťažných ponúk na
výber zhotoviteľa stavby: „Parko−
visko pri Dome kultúry v Starej
Turej“. Poslanci po menších úpra−
vách tento návrh schválili. Komi−
sia bude 5−členná v zložení:

− Ing. Juraj Gavač – predseda
komisie, Ing. Emil Vlado − člen
komisie, Ing. arch Katarína Ro−
beková − člen komisie, Ing. Ri−
chard Bunčiak − člen komisie,
Roman Chnapko − člen komisie,
Jaroslav Benian − člen komisie −
náhradník.

Mestské zastupiteľstvo prero−
kovalo a schválilo poslanecký
návrh Ing. Juraja Gavača ohľad−
ne situácie na súšarskom toku
oproti býv. tehelni, na základe
ktorého uložilo oddeleniu výstav−
by ÚPaŽP zistiť pôvodcu naváž−
ky stavebného odpadu.

Poslanci taktiež schválili ná−
vrh o vyplatenie dotácie na šport
pre Futbalový klub Stará Turá vo
výške 2 tis. eur.

V ďalšej rozprave sa poslanci
zaoberali situáciou ohľadne čis−
toty mesta, problémami so služ−
bami Pošty Stará Turá, riešením
situácie s vyhradením plochy pre
záchranársky vrtuľník ako i prob−
lematikou financovania športu v
našom meste.

 Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Za prvých päť mesiacov tohto
roka zaevidovali policajti na ces−
tách Trenčianskeho kraja celkom
567 dopravných nehôd, z toho
218 bolo so zranením. Celkom
bolo pri dopravných nehodách 11
osôb usmrtených, 21 ťažko zra−
nených a 240 ľahko zranených.
Hmotné škody dosiahli výšku
1 778 640,− eur.

V súvislosti s letnou turistic−
kou sezónou a školskými prázd−
ninami chceme vodičom motoro−
vých vozidiel, ale i ostatným
účastníkom cestnej premávky
(najmä chodcom a cyklistom) od−
poručiť:

− buďte k sebe vzájomne ohľa−
duplní, aj vy občas jazdíte s vo−
zidlom po „neznámych cestách“,

− zvýšte svoju pozornosť naj−
mä v blízkosti rekreačných zaria−
dení (kúpaliská, vodné nádrže a
pod.) a turistických centier,

− počítajte so zvýšeným pohy−
bom prázdninujúcich detí po ces−
tách, či už pešo, ale i na bicykli,

− rodičia nezabudnite dať svo−
jim deťom pred jazdou na bicyk−
li na hlavu ochrannú prilbu,

− počítajte so zvýšeným pohy−
bom motocyklistov a cyklistov na
cestách,

− pri jazdách na dlhšie vzdia−
lenosti nezabúdajte na prestáv−
ky na oddych a doplnenie teku−
tín,

− počítajte so zvýšeným poč−
tom motorových vozidiel jazdia−
cich po hlavných cestných
ťahoch v čase striedania sa do−
volenkových turnusov,

− pred jazdou na väčšie vzdia−
lenosti si nechajte skontrolovať
technický stav svojich vozidiel.

Rovnako ako počas uplynu−
lých turistických sezón pripravu−
je polícia aj v tomto roku na let−
nú turistickú sezónu viacero opat−
rení smerujúcich k zaisteniu bez−
pečnosti a plynulosti cestnej pre−
mávky v Trenčianskom kraji. Naj−
väčšou prevenciou pred vznikom
dopravných nehôd je však dis−
ciplinované a ohľaduplné sprá−
vanie sa účastníkov cestnej pre−
mávky.

kpt. Mgr. Elena Antalová,
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

Polícia SR informuje

Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ
Prvým veľkým životným krokom každého dieťaťa je zá−

kladná škola. Zrazu sa končí obdobie hier a dopolud−
ňajšieho spánku a nastupuje obdobie každodenného
učenia, trpezlivosti a pozornosti. Na túto cestu k bránam
školy odprevadili budúcich prvákov nielen ich rodičia,
ale aj pani učiteľky z materskej školy a primátor mesta.

Budúci prváci sa stretli 28. júna v obradnej sieni mes−
ta, aby sa pred prázdninami spoločne rozlúčili so škôl−
kou a začali sa postupne pripravovať na nové povinnos−
ti. Deťom sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Kišš a
zaželal im, aby si v škole našli nových kamarátov a aby
na vysvedčeniach videli iba dobré známky. Riaditeľka
Materskej školy v Starej Turej Bc. Elena Sládková de−
ťom zaželala veľa šťastia v plnení školských povinností a
vyslovila želanie, aby na chvíle, ktoré prežili v škôlke
nikdy nezabudli.

Detičkám a najmä pani učiteľkám sa prihovorili aj ro−
dičia. Poďakovali pani učiteľkám za ich obetavú prácu,
výchovu a trpezlivosť. Poďakovali, že vďaka nim z ich
detí vyrastajú sebestačné a tvorivé osobnosti.

Budúcich prváčikov bolo naozaj veľa, takže sa roz−
hodli poďakovať všetci spoločne prostredníctvom pesni−
čiek a básničiek. Svojim vystúpením ukázali, že sú pri−
pravení opustiť brány škôlky a vstúpiť do novej etapy
svojho života.

Na cestu dostali od primátora malý darček, svoj prvý
peračník, ktorý je základnou súčasťou školskej výbavy.
Riaditeľka materskej školy im odovzdala aj prvé vysved−
čenia – osvedčenia o ukončení škôlky. Po dvojmesač−
nom oddychu zasadnú do nových lavíc, spoznajú novú
pani učiteľku, nových kamarátov a dúfame, že sa všetkým
bude v škole páčiť a bude sa im v učení dariť.

Text a foto Lívia Boorová
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Hasičská súťaž o pohár primátora
mesta Stará Turá v Drgoňovej Doline
V prvú júlovú sobotu bola Drgoňova Dolina dejiskom už 8.

ročníka súťaže v hasičskom športe o „Putovný pohár primátora
mesta Stará Turá“, ktorú zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor
Drgoňova Dolina. Súťaže sa zúčastnilo 32 hasičských družstiev
zastúpených v kategórii muži a ženy. Hoci počasie bolo tento
rok vrtkavé, zmerali si sily na trati dvakrát a do výsledkovej listi−
ny sa každému družstvu započítal lepší čas.

Po nástupe družstiev a zahájení súťaže sa na štartovnej čia−
re predstavilo domáce družstvo žien, ktoré sa v tomto roku na
okresnej previerke pripravenosti umiestnili na 1. mieste a po−
stúpili tak do krajského kola, kde skončili tretie.

Na súťaži v Drgoňovej Doline však mali úvodný čas v prvom
kole 36,00 s. Po prvom kole boli na čele hasičky z Koválova s
časom 27,76 s pred družstvom zo Senice a Topoleckej.

V prvom kole pretekov súťažiacim sťažoval dosiahnutie uspo−
kojivých výsledkov protivietor, ktorý sťažoval nastriekanie 5 l ná−
strekových terčov. V priebehu súťaže sa však počasie umúdrilo,
a tak hneď na začiatku druhého kola domáce družstvo žien
dosiahlo čas 23,33 s, ktorý bol aj časom víťazným. Na celkové
druhé miesto klesol Koválov s časom 24,93 s a na tretie miesto
sa zásluhou zlepšeného výkonu v druhom kole prepracovalo
družstvo žien z Kútov s časom 26,86 s.

V kategórií mužov viedlo už v prvom pokuse družstvo z Tren−
čianskych Bohuslavíc, ktorým čas 20,74 s stačil na celkové ví−
ťazstvo. Na druhom mieste sa v prvom kole umiestnilo družstvo

Drgoňova Dolina I s časom 21,10 s, tretie miesto obsadil Babu−
licov Vrch s časom 21,32 s a štvrté miesto Jablonka s časom
21,58 s. Tieto výsledky sa v druhom kole nepodarilo prekonať
žiadnemu družstvu. Celkovo sa na piatom mieste umiestnila
Drgoňova Dolina II, na jedenástom Papraď, na trinástom Topo−
lecká, na štrnástom Stará Turá a na sedemnástom mieste Hra−
chovište.

Ceny najlepším odovzdal primátor mesta Starej Turej Ing.
Ján Kišš. Po vyhlásení čakal všetkých zúčastnených výborný
guláš.

Súťaž v Drgoňovej Doline má svoju tradíciu i divákov. Poďa−
kovanie za organizáciu tejto vydarenej akcie patrí členom DHZ
Drgoňova Dolina a ich sponzorom. Verím, že súťažné družstvá
i diváci strávili v Drgoňovej Doline príjemné sobotné popolud−
nie a prídu súťažiť a povzbudzovať i na budúci rok.

Ing. arch. Katarína Robeková
členka DHZ Drgoňova Dolina, foto LB

Viacúčelové ihrisko je už bezplatné
Dňa 23. júna schválili poslanci mestského zastupiteľstva

na návrh komisie pre mládež a šport zrušenie výberu poplat−
kov za užívanie multifunkčného ihriska pri ZŠ na Hurbanovej
ulici. Ihrisko je teda od júla k dispozícií bezplatne.

Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie
obyvateľom mesta. Môže sa tu hrať futbal, nohejbal, basket−
bal, volejbal, tenis, hokejbal aj hádzaná. Cez týždeň je v ran−
ných hodinách určená predovšetkým na využívanie žiakmi

materskej a základnej školy a stredných škôl. Po 15.00 hodi−
ne ho môžu využívať obyvatelia mesta, mladší aj starší. Vo
večerných hodinách od 18.00 hodiny si ho môžu prenajať
telovýchovné a športové oddiely, záujmové združenia, ale aj
právnické osoby. V sobotu je v ranných hodinách k dispozícií
obyvateľom mesta a po 16.00 hodine opäť pre oddiely, zdru−
ženia a právnické osoby.

Práve v letných mesiacoch ho školy nevyužívajú, takže je
voľné pre všetkých športových nadšencov. Vstup na ihrisko
je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpo−
vednej osoby areálu. O údržbu areálu sa starajú Technické
služby mesta Stará Turá.

   Správcovia areálu:
   Ladislav Grambál, tel. 0905 249 421
   Milan Hučko, tel. 0915 289 765
Pred vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj

súhlas s prevádzkovým poriadkom ihriska a zaväzuje sa ním
riadiť. Prevádzkový poriadok si môžete prečítať na mestskej
stránke www.staratura.sk.

Lívia Boorová, foto Ján Mikláš

Upravené otváracie hodiny
Pošty Stará Turá

Pošta Stará Turá oznamuje, že v období od 11.07.2011
do 21.08.2011 bude z prevádzkových dôvodov, poskyto−
vať služby nasledovne:

pondelok: 07.30 − 12.00 hod. 13.00 − 15.30 hod.
utorok: 07.30 − 12.00 hod. 13.00 − 15.30 hod.
streda: 07.30 − 12.00 hod. 13.00 − 17.00 hod.
štvrtok: 07.30 − 12.00 hod. 13.00 − 15.30 hod.
piatok: 07.30 − 12.00 hod. 13.00 − 15.30 hod.
sobota: 07.30 − 09.30 hod.
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Karneval v materskej škole
Dňa 27. júna sa Materská škola v Starej Turej premenila na

čarovné rozprávkové kráľovstvo plné krásnych karnevalových
masiek. Centrum voľného času v spolupráci s materskou školou
pripravili pre škôlkarov zábavné karnevalové dopoludnie plné
hier. Okrem 4 skupín škôlkarov sa na karneval prišli pozrieť aj
niektorí rodičia. Kostýmy detí boli naozaj pestré, boli tu rôzne
zvieratká, rozprávkové bytosti, komixové postavičky, zamestna−
nia, ale aj netradičné masky ako vláčik alebo červená krvinka.
Rodičia si spolu s deťmi na maskách dali záležať.

Centrum voľného času pripravilo rozprávkový program, v kto−
rom sa deťom predstavila Popoluška so svojou nevlastnou ses−
trou a macochou.

Aby sa Popoluška mohla dostať na ples, deti jej museli po−
máhať s rôznymi úlohami. Preberali hrach, šošovičku a fazuľku,
zbierali a navliekali farebné korále a učili Popolušku tancovať.

Deťom sa pohyb veľmi páčil a tak sa tancovalo skoro stále. Tak
ako v tej filmovej Popoluške, aj v tejto „cévečkovskej“ hlavná
hrdinka stratila svoju črievičku.  Medzi deťmi sa však našiel udat−
ný junák, ktorý črievičku našiel a poskúšal ju všetkým dievča−
tám v okolí. Popolušku nakoniec našiel a rozprávka mohla skončiť
šťastne.

Všetky detičky boli pri plnení úloh veľmi šikovné a tak si za
svoju usilovnosť zaslúžili od pani učiteliek aj sladké čokoládové
medaile.

Text a foto Lívia Boorová

Letná plaváreň
Počas letných prázdnin bude plaváreň v Starej Turej

otvorená nasledovne:
Pondelok: 11.00 – 21.00  hod.

Utorok: 11.00 – 21.00  hod.
Streda: 11.00 – 21.00  hod.
Štvrtok: 11.00 – 21.00  hod.
Piatok: 11.00 – 21.00  hod.

Sobota: 13.00 – 21.00  hod.
Nedeľa: 10.00 – 20.00  hod.

Strelecké preteky
Aj tento rok pripravilo Poľovnícke združenie Stará Turá

verejné strelecké preteky na asfaltové terče. Na strelnici na
Koštialech vŕškoch si 10. júla o titul najlepšieho strelca prišlo
zasúťažiť až 35 strelcov z blízkeho aj ďalekého okolia. Starú
Turú zastupoval Marián Kuhajda.

Súťažiaci strieľali na pohyblivé terče, takzvané americké
trapy. Strelci nevedeli, ktorým smerom vrhačka terč vrhne.
Strieľalo sa na 50 terčov, na ktorých sa počítali najlepšie
zásahy. Osem strelcov postúpilo do rozstreľovania, kde si vy−
losovali čísla a strieľali na 10 terčov. Na každý mali jeden
náboj. Po jednom strieľali na takzvané K.O.

Víťazný strelec Ľudovít Beno z Hlohovca mal 10 zásahov z
10 terčov. Na druhom mieste sa umiestnil domáci súťažiaci
Marián Kuhajda. Tretiu priečku obsadil Róbert Sivák z Mala−
ciek.

Okrem skvelých streleckých výkonov si návštevníci mohli
vychutnať výborné poľovnícke dobroty. Podával sa srnčí guláš,
pečený diviak aj kapustnica.

Lívia Boorová

Rekonštrukcia ZUŠ sa začala
V mesiaci júl sa začala rekonštrukcia a modernizácia zá−

kladnej umeleckej školy. Budova − stavenisko bolo zhotoviteľovi
− firme Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. − odo−
vzdané 20.6.2011. Termín dokončenia stavebných prác podľa
zmluvy o diele je 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Na tento projekt bol mestu Stará Turá poskytnutý Minister−
stvom výstavby a RR SR nenávratný finančný príspevok v rámci
regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania.

Zatiaľ môžeme na budove sledovať búracie práce, ktoré
súvisia s výmenou okien a zatepľovanie severnej steny objek−
tu. Ďalej sa budú meniť dvere, vymieňať podlahy a čo je naj−
dôležitejšie, budova bude kompletne zateplená.

Budova ZUŠ patrí medzi historické budovy Starej Turej (nie
je však zapísaná v zozname historických pamiatok), preto bude
zatepľovanie obvodových konštrukcií vykonávané s ohľadom
na zachovanie architektonických prvkov objektu. Zateplený
bude aj podstrešný priestor. V projekte sa počíta aj s vybudo−
vaním novej učebne výpočtovej techniky a vybudovaním no−
vej prípojky vody. Škola bude mať aj novú elektroinštaláciu a
bleskozvod a zrekonštruuje sa plynová kotolňa.

Celkové investičné náklady na tento projekt v rozsahu žia−
dosti o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja sú 966 383,70 eura. Z tejto čiastky bude poskytnutý
príspevok vo výške 95% a 5% bude tvoriť príspevok mesta
Stará Turá. Cena za zhotovenie firmou Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o., predstavuje finančnú čiastku
587 998,80 eura.

Do projektu stavby je možnosť nahliadnuť na Mestskom úrade
v Starej Turej, odd. výstavby, ÚP a ŽP v budove Domu štátnej
správy Ul. družstevná č.429/2, prízemie− stále pracovisko Mest−
ského úradu v Starej Turej.
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HAIKU
Voda, vzduch, či zem
zabudnú. Nezabudne
ľudské svedomie!

Kalendárium
Vladimír Fedor JEŽO (31.8.1926 Stará Turá −

20.9.2003 Bratislava), technicko−hospodársky  pra−
covník Bratislavských elektrotechnických závodov
(BEZ), Výskumného ústavu káblov a izolantov (VÚKI)
v Bratislave. Maturoval na Gymnáziu v Novom Mes−
te n. V., promoval na strojníckej fakulte SVŠT v Bra−
tislave. V BEZ  riaditeľ závodu, neskôr gen. riaditeľ,
od r. 1982 bol ekonomickým námestníkom vo VÚKI
Bratislava. Tento mesiac bol by sa V. F. Ježo dožil
85 rokov.

Ladislav MACHÁČEK (28.10.1911 Kaznějov, ČR
− 21.8.1996 Stará Turá), technicko−hospodársky pra−
covník Chirana, Stará Turá. Maturoval na priemysel−
nej škole, absolvoval strojárenský inštitút, predtým
školu dôstojníkov v zálohe a zbrojárske učilišťe. Z
Dubnickej zbrojovky prestúpil do St. Turej. Pracoval
vo vyšších funkciách, organizoval vytvorenie výrob−
no−hospodárskej jednotky (VHJ) a pod. Bol nosite−
ľom viacerých vysokých vyznamenaní. Ladislav Ma−
cháček zomrel pred pätnástimi rokmi.

Chráňme prírodu
Každý, kto sa zaujíma o verejný život v meste, si

všimol pred voľbami do mestského zastupiteľstva,
že v našom meste pôsobia aj zástupcovia Strany
zelených. Je to strana, ktorá sa zaujíma najmä o
životné prostredie, ktorého sme všetci súčasťou a
mali by sme ho chrániť. No pri dnešnom konzum−
nom spôsobe života všetci vidíme, že tomu tak nie
je. Myslím si, že každý z nás môže prispieť troškou
do mlyna, keď bude upozorňovať na chyby, ktoré sa
v tomto ohľade dejú. I keď mestská organizácia tech−
nické služby svoje povinnosti nezanedbáva. Najmä
v letných mesiacoch odpadkov v meste aj v jeho
okolí pribúda. Treba si tiež uvedomiť, že mesto Sta−
rá Turá okrem bežných lokalít má aj chránené ob−
lasti, a to: prírodnú pamiatku Borotová − vyhlásená
1988 na ploche 1,48 ha , zaradená v 4.stupni ochra−
ny z 5. stupňov, prírodnú pamiatku Šašnatá − ide o
úsek potoka v dĺžke 1 km a rozlohe 0,20 ha, prírod−
nú pamiatku Pavúkov jarok − z 26,70 ha, 1ha chrá−
neného územia.

Pripomínam tu len čerešničky na torte, krás okolo
nás je omnoho viac. Preto vás vyzývam, aby ste sa
s nami zapojili do ochrany prírody. Týmto pomôže−
me zachovať prírodu pre tých, čo prídu po nás v čo
najlepšom stave.

Alexej Klikáč, Strana zelených Stará Turá

Hovorí sa, majme úctu k mŕtvym,
ale nie každý to ctí.

Z mojich skúsenosti na mest−
skom cintoríne viem, že mnohí naši
spoluobčania nemajú úctu k ničo−
mu, keď sa ani trochu nehanbia
kradnúť z hrobov vysadené kvety a
nielen tie. Nestalo sa nám to po
prvýkrát. Vlani na jar som svokrov−
com vysadila na hrob kvety, ktoré
kvitnú až do mrazov. Nebývame na
Starej Turej, tak mi kvety na hrobe
často zalieva kamarátka. Už keď
boli kvety krásne, volala mi: „Čo
robíš? Sadni si!“ A povedala mi, že
na hrobe nám zostali po kvetoch
len jamky. Keďže som už nedosta−
la nikde kúpiť nové sadeničky, hrob
bol bez kvetov.

A čuduj sa svet, tento rok v máji
sa krádež kvetov na našom hrobe
zopakovala, ale zlodej potreboval
len 5 kusov, tak tam pár koreňov
ešte zostalo a mne sa podarilo ešte
kúpiť priesady tých istých kvetov, tak

som dosadila. Myslela som si, že
už má zlodej dosť, ale ako som sa
mýlila. Človek mieni, zlodej zmení.

V nedeľu 10. júla som išla z Tren−
čína z nemocnice od manžela a
zastavila som sa na cintoríne po−
liať kvety a zase len nepríjemné
prekvapenie. Na hrobe zostala opäť
len polovica kvetov. Zlodej potre−
boval dosadiť.

Bola som šokovaná. Prečo si
niekto už druhý rok po sebe vybral
miesto záhradníctva rovno náš
hrob? Veď tým mŕtvym sa nemá
prečo pomstiť, tí v živote nikomu
neublížili. Až sa hneváš na nás žijú−
cich, príď a povedz, čo Ťa trápi, ale
mŕtvych nechaj na pokoji!

Ale i tak Ťa „zlodejíčku“ obdivu−
jem, že už druhý rok môžeš kľudne
spať. Viem, že nie si jediný, kto takto
zneuctil hroby mŕtvych a prajem
každému, kto sa takto chová len to,
čo je titulkom môjho článku.

rodina Kuhajdová, Topolecká

Kto mŕtvemu ukradne, nech
mu ruka odpadne!

Mesto Stará Turá a DK Javorina
usporiadali v rámci Hudobného leta
2011 na Námestí slobody spomien−
kový koncert venovaný bývalému
umeleckému ve−
dúcemu a skla−
dateľovi Jarosla−
vovi Tomaníkovi.
Tradícia spo−
mienkových kon−
certov sa ucho−
vala v našom
meste už tret í
rok.

Jaroslav To−
maník bol vedú−
cou osobnosťou
staroturianskej
hudobnej scény.
V mladosti sa učil
hrať na trúbku, tenor či barytón, pod
vedením Rudolfa Schindlera. Pra−
coval v endoskopickej dielni cechu
zdravotníckych prístrojov, no každú
voľnú chvíľu venoval hudbe a dy−
chovým súborom. Pôsobil v dycho−
vom súbore Podjavorinského výrob−
ného družstva, Presnej mechaniky,
neskôr premenovaného na súbor
Domu kultúry Javorina a od roku
1973 zastával funkciu kapelníka
dychového súboru Slovenskej arma−
túrky na Myjave, kde zotrval až do
dôchodku. Počas dôchodcovských
rokov bol kapelníkom orchestra
Domu kultúry Javorina. Skladal a
upravoval rôzne hudobné žánre,

polky, valčíky, pochody, ľudové pies−
ne, vianočné koledy, ale aj smútoč−
né pochody.

Celý svoj život zasvätil hudbe a

hudbou si ho poctili aj jeho kama−
ráti, spolupracovníci a všetci priaz−
nivci dychovej hudby. V tohtoroč−
nom spomienkovom programe, kto−
rý sa uskutočnil 10. júla, vystúpili
dychové hudby Tatrachemka, My−
javci a Veľký dychový orchester
Domu kultúry Javorina.

V aguste hudobné leto pokraču−
je. Dňa 7. agusta sa môžete tešiť
na koncert Skalanky a 21. agusta
na dychovú hudbu Bošáčanka.

Zdroj: LACHO, J. − RUMÁNEK,
G.: Spomienka na hudobnú osob−
nosť. In: Staroturiansky spravodaj−
ca, č. 6, rok 2010, str. 10

Text a foto Lívia Boorová

Tomaníkova nota

Spomienka v Nárcií
Mesto Stará Turá v spolupráci so ZO SZPB Stará Turá

a s mestským klubom SMER – SD Vás pozýva na spo−
mienkovú slávnosť pri príležitosti 67. výročia SNP k pa−
mätníku do osady Nárcie, ktorá sa uskutoční v piatok, 26.
augusta 2011 od 15.00 hod. Odchod autobusu je o 14.30
hod. od DK Javorina so zastávkou oproti mestskému úra−
du. Pre účastníkov je pripravené občerstvenie a posede−
nie pri ohni v priestore pod pamätníkom.
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Ocenenie  − Talent Trenčianskeho kraja
Už tretíkrát putovalo ocenenie Talent Trenčianske−

ho kraja do rúk výtvarníkom zo ZUŠ v Starej Turej.
Je to prestížne ocenenie udeľované každoročne

mladým vedátorom, nádejným umelcom, športovcom,
účastníkom súťaží zručností, ktorí získali popredné
umiestnenie v celoslovenských súťažiach alebo
úspešne reprezentovali Slovensko v medzinárod−
ných súťažiach.

Tento XV. ročník sa niesol v slávnostnej dobovej
atmosfére Štefana Zápoľského a jeho družiny
16.6.2011 na Trenčianskom hrade v Delovej bašte.
Dvadsaťsedem žiakov a študentov prevzalo ocene−

nie z rúk prednostu
KŠÚ Ing. Ondreja Di−
vinského. Len 7 roč−
ná Michaela Benia−
nová, žiačka výtvar−
ného odboru ZUŠ v
Starej Turej bola naj−
mladšou ocenenou.
Jej úspechy však za−
sluhujú obdiv. V roku
2010 získala 1.
miesto v kategórii
kresba, 1. miesto v
kategórii maľba na
celoslovenskej vý−
tvarno – literárnej sú−

ťaži Ľudovít Štúr a José Martí – naši národní buditelia
na Veľvyslanectve Kuby. V roku 2011 v tej istej súťaži
prevzala ocenenie za 2. miesto v kategórii – kombi−
novaná technika a najväčšie ocenenie prišlo v júni,
kedy jej kresbu zaradili
medzi víťazné práce na
medzinárodnej súťaži v
Novej Zagore v Bulhar−
sku.

P o ď a k o v a n i e
Krajského školského
úradu v Trenčíne patri−
lo tiež pedagógom po−
dieľajúcim sa na obja−
vení a príprave týchto
talentov. Ďakovným lis−
tom za mimoriadne vý−
sledky dosiahnuté vo
výchove a vzdelávaní
talentovaných detí a
mládeže bola ocenená i jej učiteľka Mgr. Miroslava
Lacová.

ZUŠ Stará Turá

Spomienka na rodáka – osob−
nosť, ktorá preslávila Starú Turú, sa
vydarila v nedeľu 26. júna 2011. V
záhrade rímskokatolíckeho kostola
sa pod patronátom miestnej fary a
Katolíckej jednoty v Starej Turej
konalo bryndzové popoludnie za−
merané na vďaku a spomienku na
staroturianskeho rodáka a vynález−
cu bryndze, zakladateľa bryndziar−
stva na Sloven−
sku − Jána Vaga−
ča (1759−1835).

 Jeho prvá
bryndziareň v
Detve bola zalo−
žená 1787. Po−
poludnia sa zú−
častnili aj pred−
stavitelia Novo−
mestského deka−
nátu ako aj mon−
sinor Pleva. Po−
poludnie sa nies−
lo v družnej at−
mosfére veria−
cich a zúčastnených, kde sa oboz−
námili so životom slávneho rodáka,
ochutnali a vyhodnotili výrobky z bryn−
dze. Podujatie prebiehalo v družnej
atmosfére. Pritom prítomní nezabud−
li aj na tých, ktorí boli postihnutí po−
žiarom a prispeli zbierkou na zmier−
nenie ich útrap (Pán boh zaplať). Je

chvályhodná takáto činnosť, ktorá
spája ľudí a pri dobrej vôli a snahe
všetkých nás napomôže zbližovaniu
miestnych a môže napomôcť aj v bu−
dúcnosti zviditeľneniu Starej Turej.

 Napokon treba dodať iba toľko,
že prvá lastovička priletela záslu−
hou pána farára Mariana Díreša ako
aj Katolíckej jednoty, ale nemožno
zabudnúť aj na všetkých tých, ktorí

boli v úzadí a veľkou mierou sa
podieľali na zdarnom priebehu ak−
cie. Patrí im veľké „ďakujeme“. Pra−
jeme všetkým organizátorom a
všetkým spolupracovníkom nech sa
im dielo darí a ich akcia rozkvitá.

Za vďačných účastníkov
Alexej Klikáč, foto J. Lužná

POĎAKOVANIE DARCOM
Materské centrum Žabka ďakuje všetkým, ktorí prispeli do zbierky

počas Staroturianskeho jarmoku. Celkovo sa vyzbieralo 680 eur, kto−
ré budú použité na uhradenie nákladov v rámci rekonštrukcie priesto−
rov materského centra.

Ďakujeme aj za poskytnuté a sľúbené vecné dary. Aj vďaka vám sa
podarí vytvoriť krajší priestor pre malé detičky.

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

Mail: mczabkast@gmail.com, Č. účtu:  2877972956/0200
Adela Maláriková, MC Žabka Stará Turá, foto LB

Popoludnie o bryndzi a s bryndzou
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili v mesiaci jún?

• Letnú činnosť sme začali už 30.6., kedy 25 detí v CVČ vy−
hľadalo „povysvedčkový azyl“. I napriek tomu, že nám plány
skrížilo počasie a nemohli sme s deťmi uskutočniť naplánované
aktivity vonku, celé poobedie bolo vyplnené hrami a súťažami v
našom areáli. Deti si do CVČ priniesli okrem iného i nočnú
výbavu, vrátane spacákov a pyžama a zažili nočné dobrodruž−
stvo, na ktoré hneď tak nezabudnú.

• Dni otvorených dverí prebiehali v dňoch 6. – 8.7. a boli
vyplnené rôznymi aktivitami vonku i v priestoroch CVČ. Každý
deň sa mohli deti zúčastniť troch dvojhodinových podujatí, napr.
O cenu vodníka Dubníčka či Po stopách partizánov. Počet účast−
níkov sa zastavil na čísle 53.

• Prímestský detský letný tábor prebehol v týždni od 11. do
15.7. a zúčastnilo sa ho 17 detí do 12 rokov. I keď mali deti
prichádzať do CVČ na ôsmu hodinu, niektorí z nich sa už od
7.30 dobíjali do budovy, vraj, že už sa im nechcelo spať. Poča−
sie nám počas celého týždňa prialo, a tak deti takmer všetok
čas strávili vonku. Stihli toho naozaj veľa. Hrali sa v tráve, na
piesku i vo vode. Chodili peši, cestovali autobusom i vlakom.
Hľadali poklad, opekali si, spievali a hlavne... veľmi sa nasmiali.
Obohatením tohto tábora bola prítomnosť dvoch chlapcov, ktorí
priniesli všetkým účastníkom tábora novú životnú skúsenosť. Je−
den z týchto chlapcov bol hluchý a druhý pochádzal z Talian−
ska. Táto skutočnosť nebola obmedzením pre organizovanie
tohto tábora. Práve naopak. Využili sme toho a deti sa počas
týždňa učili jednak tolerancii a jednak znakovú reč i taliančinu.

Propagácia krúžkovej činnosti
v školskom roku 2011/12

Vzhľadom na včasné rozhodovanie, akým smerom napláno−
vať voľný čas vašich detí v budúcom školskom roku, uvádzame
prehľad záujmových krúžkov, ktoré chceme od septembra v CVČ
otvoriť:
* Futbalový krúžok (deti ZŠ a SŠ)
* Plavecký krúžok (deti ZŠ)
* Jazdecký krúžok (deti od 9 rokov), (Tento krúžok je novinkou

a bude realizovaný v spolupráci s pánom D. Jankovičom,
majiteľom koní)

* Break dance (deti ZŠ a SŠ)
* Kolky (deti a mládež II. stupňa ZŠ)
* Športové všeličo (deti ZŠ)
* Atletika (deti ZŠ), (Tento krúžok je novinkou a je určený pre

deti, ktoré majú záujme o atletické disciplíny. Cieľom tohto
krúžku je naviazať na tradíciu ľahkej atletiky v Starej Turej
a venovať sa talentom v tomto športe).

* Gymnastika (deti ZŠ)
* Športová gymnastika (deti a mládež II. stupňa ZŠ), (Tento

krúžok je novinkou pre staršie deti.)

* Žabiaci (pre predškolákov)
* Lentilky (pre predškolákov)
* Talentníček (pre predškolákov), (Tento krúžok je novinkou

a budeme s v ňom venovať malým predškolákom v rôznych
oblastiach – pohybovej, výtvarnej i hudobnej).

* Aerobicmix (deti a mládež II. stupňa ZŠ a SŠ)
* Aerobic pre násťročných (deti a mládež II. stupňa ZŠ a SŠ)
* Stepaerobic a posilňovacie cvičenia (deti a mládež II. stupňa

ZŠ a SŠ)
* Pilates (deti a mládež II. stupňa ZŠ a SŠ)
* Kalanetika (deti a mládež II. stupňa ZŠ a SŠ)
* Orientálne tance (deti a mládež II. stupňa ZŠ a SŠ)
* Chovateľský krúžok a ekohry (deti ZŠ)
* Pesničky s gitarou (deti a mládež II. stupňa ZŠ a SŠ)
* Majster hracích konzol (deti ZŠ)
* Zavináč − internetový krúžok (deti ZŠ)
* Vybavím si to sám/sama... (mládež od 6. ročníka ZŠ), (Tento

krúžok je novinkou a je zameraný na rozvoj komunikačných
schopností detí. Prostredníctvom hier, ale i rečníckych
„battlov“ sa deti budú učiť: rozširovať si slovnú zásobu, vedieť
sa vyjadriť, primerane reagovať na rôzne podnety, brániť sa,
ale i „nedať sa“).
Žiadosť o prijatie môžete podať v CVČ už v dňoch 30. – 31.8.

2011, kedy sa konajú v CVČ Dni otvorených dverí. V týchto
dňoch získate u nás potrebné informácie o každom z krúžkov a
môžete si pozrieť i priestory CVČ.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Lekáreň tu v Turej máme,
na spokojných sa však hráme.
Svorne všetci hrešíme,
už keď sa k nej blížime.

Či máš jazvu čerstvú v bruchu,
či máš chrípku, bolesť v uchu,
k ostatným sa pripojíš
a svoje si odstojíš.

Rady sa tu zväčšujú
o ľudí, čo cestujú
dva i trikrát pre liečivo.
V lekárni tak býva živo.

V radoch, ktoré siahajú,
„tam, kde ženy čakajú“,
vôbec sa však nenudíme,
zábavku si vymyslíme.
So susedmi tipujeme,
či liečiky dostaneme.
A čo je náš tiket malý?
Recept – čo nám predpísali.

Budem mať už dneska šťastie?
Napätie v nás v každom rastie.
Som tu dneska naposledy?
Zo stresu nám rastú vredy.

Keď sa zdraví vyberieme,
že vitamín kúpiť chceme,
v pohode to zvládame,
že tu v rade čakáme
(i niekoľkokrát!).

Keď však krívam od bolesti,
v horúčke mám ratolesti,
keď sa trasiem v celom tele,
verte, že je neveselé
chodiť trikrát za týždeň,
pre lieky, čo užiť chcem.

To isté keď z kopaníc
idem takmer od hraníc
a pri okienku pani milá
recept môj mi navrátila,
že mám niekde inde ísť
alebo o týždeň prísť.

Preto sa tu prihováram,
do veršíkov vieru vkladám,
že sa niekto zamyslí,
stratégiu premyslí,
ako ľuďom pomáhať,
nie im ešte pridávať.

Vážený pán majiteľ!
Každý z nás by dopriať chcel,
aby ste sa dobre mali
a na nás tu zarábali.

Majte však aj na pamäti,
že sme ľudia, žiadne smeti,
do lekárne chodíme,
keď sa hrozne cítime.

Naozaj sme uverili,
keď ste sa nám zdôverili,
že i vás to neteší
a vraj sa problém vyrieši.
Prešli však už dlhé časy,
zabudli ste na nás asi.
Pridlho už čakáme,
trpezlivosť strácame.

Ona ľudská kultúra
nie je zbierať eurá
na základe monopolu.
Pozrite sa sem tam dolu.

Vlastniť predsa lekáreň
je aj službou, pokiaľ viem.
Tak nás prosím netrápte
a poriadok zariaďte.

Věra Tepličková

Už nás prosím netrápte!
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Dom kultúry Javorina organizuje

Program kina Javorina − august  2011

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

Streda 3. augusta 19.00 h
RÝCHLO A ZBESILO

USA akčný krimi film. Nohou zašlapávajú pedál plynu do podlahy, jed−
nou rukou riadia a v tej druhej držia zbraň. České titulky.
Vstupné: 2,− eurá 100 min. MP od 12 rokov

Streda 10. augusta 19.00 h
CZECH MADE MAN

ČR komédia. 2 roky strávené pri 1 počítači v 1 miestnosti s 310 l
vodky, 257 g koksu, 124 l whisky, 29 248 cigaretami a výsledok je 8
354 zaregistrovaných fejkových domén, na ktoré ľudia klikajú ako blbí
a on bohatne. Hrajú: Predrag Bjelac, Kateřina Brožová, Jan Budař,
Jana Krausová, Ota Klempír, Milan Šteindler.
Vstupné: 2,20 eura 85 min. MP od 12 rokov

Nedeľa 14. augusta 16.00 h
NA VLÁSKU

USA animovaná rozprávka. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,10 eura 101 min. Mládeži prístupný

Streda 17. augusta 19.00 h
VRESKOT 4

USA mysteriózny thriller. Najdesivejšia hororová séria je späť. Jediní,
ktorí prežili vraždy vo Woodsboro sú späť, otázkou je, či sa im opäť
podarí prežiť. Titulky.
Vstupné: 2,20 eura 111 min. MP od 15 rokov

Streda 24. augusta 19.00 h
SKÚS MA ROZOSMIAŤ

USA. Danny Macabee nosí falošný snubný prsteň preto, aby mohol
záskavať ženy a pritom nikdy nenadviazať ozajstný vzťah. Hrajú: Jen−
nifer Aniston, Adam Sandler a ďalší. Titulky.
Vstupné: 2,20 eura 116 min. MP od 12 rokov

Streda 31. augusta 19.00 h
NEZNÁMY

USA akčný thriller. Dr. Martin Harris sa prebudí po štvordňovej kóme v
nemocnici v Berlíne. Nič si nepamätá a najhoršie ešte len príde− vlastná
manželka. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,− eurá 113 min. MP od 15 rokov

− 7. augusta 2011 autobusový zájazd na výstavu kvetov do Věžok
na Morave. Doprava: 7,50 eura

− 16. augusta 2011 autobusový zájazd do Aquaparku v Olo−
mouci. Návštevníkov letného aquaparku čaká množstvo atrak−
cií – 117 metrov dlhý tobogán, vodná trampolína, široká šmý−
kačka, vodopád, vodná stena... Doprava: 8,− eur

− 21. augusta 2011 autobusový zájazd do Familyparku Neusie−
lersee /Rakúsko/. Na návštevníkov čaká 140 000 metrov štvor−
cových hier a zábavy. Zábava pre malých aj veľkých − to je
motto najväčšieho zábavného parku v Rakúsku. Doprava +
vstupenka: 25,− eur

− 27. augusta 2011 autobusový zájazd na výstavu kvetov do
Tullnu /Rakúsko/. Doprava + vstupné: 25,− eur

− 10. septembra 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla
Brodway na muzikál: KAT MYDLAŘ. Hrajú: Daniel Hůlka −
Bohuš, Matuš−Marián Vojtko, Zbyněk Fryc − Petr Kolař − Ladi−
slav Spitka, Bohouš Josef − Josef Vojtek, Kateřina Brožová −
Ilona Čáková − Olga Lounová, Alžbeta Bartošová − Radka Fi−
šarová − Marta Jandová.
Vstupné + doprava: 27,− alebo 33,− eur

4. septembra 2011 o 16,00 hodine vo veľkej sále DK Javori−
na koncert speváckej dvojice EVY A VAŠKA: S písničkou kolem
světa. Vstupenky v cene 8,− a 8,50 eura

Dom kultúry Javorina pripravuje

Záujemcovia o uvedené zájazdy sa môžu prihlásiť na sekre−
tariáte DK Javorina, tel. 032/776336,
alebo e−mail: dkstaratura@zoznam.sk

Nové mýty o okolitých
zrúcaninách

I v tomto školskom roku sa nám podarilo navštíviť ďalšie zrú−
caniny nášho kraja – hrad Branč a Tematín. Výlety sme mohli
zrealizovať vďaka finančnej podpore z Nadácie ŽIVOT. Projekt
nadväzoval na aktivity z minulého roka, kedy sme si s deťmi
prezreli skanzem v Beckove, Matúšovo kráľovstvo v Podolí, tiež
Trenčiansky a Čachtický hrad.

Hrad Branč sme navštívili pred Veľkou nocou. Počasie nám
síce neprialo, ale vydržali sme. Cestou späť sme sa zastavili v
Turej Lúke na Gazdovskom dvore, kde deti videli ukážku rôz−
nych tradícií. Zvládli sme aj návštevu výstavy inšpiratívnych vý−
robkov k tomuto sviatku v Myjave.

Výlet na hrad Tematín vyšiel priam ukážkovo. Krásne poča−
sie, dobrá nálada... Malí turisti zvládli 10 km trasu, za čo dostali
zaslúženú odmenu.

Verím, že aj naďalej budeme mať možnosti využívať príspev−
ky nadácie, pretože bez nich by naše deti možno nespoznali
hrady nášho regiónu, povesti o nich. Ďakujeme.

text a foto  Bc. Sylvia Záhorová, MŠ

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
BELETRIA
Sabová Nata: Zuzanina skrytá tvár; Hlavatá Dana: Hľadám

muža na zjedenie; Hall Ron: Rovnako iný ako ja; Studeničová
Marika: Ťažko je žiť ľahko; Nvotová Dorota: Fulmaya; Hulová
Alžbeta: Spoveď jedného dievčaťa; Jamborová Vita: Stráž ma,
mafia nezabúda

DETSKÁ LITERATÚRA
Awdry W. V.: Dobrodružstvá rušňa Tomáša 8.; Pol Anne−Ma−

rie: Tancuj! 1. Nina, vychádzajúca hviezda; Brezina Thomas:
Žriebätko prichádza na svet; Moravčík Štefan: Záhorácky raj;
Brezina Thomas: Prekliaty zámok; Brezina Thomas: Duchovia
vlkov

DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA
Hirscherová Petra: Otázky a odpovede pre dievčatá; Blenfor−

dová Natalie: Tanec vás dostane do formy: zábavná a hravá
cesta k dokonalej postave
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Naši jubilanti v mesiaci august 2011

Matričné okienko

Pavel GALBAVÝ, Emília SELECKÁ, Božena PÁLOČNÁ, Ján
MICHALEC, Anna ČERNÁKOVÁ, Viliam SITÁR, Pavel HRO−
MEK, Štefan PÁLOČNÝ, Ján DZURO, František ČECHVALA,
Bohumil MIKLÁŠ, Michal ŠTESO, Šimon VALENTA, Elena
ARBETOVÁ, Kristina HORNOVÁ, Helena TOMISOVÁ, Emília
VALENČÍKOVÁ, Milan VYCHLOPEŇ, Anna BIELČIKOVÁ,
Mária VALENTOVÁ, Anton HORNÁČEK , Františka PŠENI−
COVÁ, Alžbeta HUČKOVÁ, Jana PAVLOVIČOVÁ, Michal
VÁCLAVEK, Ľudovít ČERNÁČEK, Ladislav PRIBIŠ, Mária
LÁNYOVÁ, Emília NEMCOVÁ, Zuzana ILUŠÁKOVÁ, Mária
ĎURČOVÁ, Michal SLAVKA, Pavel JAMBOR, Martin MATU−
ŠÍK, Štefan VOLÁR, Mária MOLNÁROVÁ

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Greta Scharbertová, Adam Marták, Alexandra Pribišová, Lau−
ra Lesayová
UZATVORILI MANŽELSTVO
Marek Medňanský zo St. Turej a Katarína Stachová zo St. Turej
Radovan Kyselica zo St. Turej a Monika Ilušáková zo St. Turej
Ing. Jozef Šuta z Uhrovca a Zuzana Michalcová zo St. Turej
Peter Pristach zo St. Turej a Lucia Hô−Chí zo St. Turej
Jozef Mišovic zo St. Turej a Beata Michalcová zo St. Turej
Ing. Lukáš Stacho zo Bziniec p/J a Lenka Andelová zo St. Turej
Martin Uher zo St. Turej a Emília Boorová z Myjavy
Miloš Polák zo St. Turej a Hana Smolíčková z Myjavy
ROZLÚČILI SME SA
Drahomír Mateják, Ján Bielčik, Anton Vallo, Helena Hornáč−
ková, Gustav Bača, Ľubor Štarke, Emília Gajdošíková, Oľga
Nemcová

Smútočná spomienka
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, navždy je od
nás preč ten, ktorého sme radi mali.
Dňa 25.8.2011 uplynú 4 roky, čo nás navždy tragicky
opustil otec, syn, brat, švagor, krstňa
Dušan KADLEC.
S láskou na Teba spomíname všetci čo sme Ťa mali radi

Smútočná spomienka
Tak rýchlo mi osud život vzal, ani mi ruku nepodal, nemusel
taký krutý byť, veď som bol mladý a veľmi som chcel žiť.
Dňa 23.6.2011 uplynie 8 rokov, čo nás navždy tragicky
opustil vo veku 30 rokov
Peter VRÁBEL rod. Császár.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

S láskou spomínajú mama, deti, sestra a brat
s rodinami, krstná mama a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Už niet návratu ani nádeje, len cestička k hrobu nás k
Tebe zavedie. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu cho−
díme a pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme. Kyticu
kvetov do vázy na pamiatku vložíme.
Dňa 13.8.2011 uplynie 6 rokov, čo nás opustil môj syn,
Jozef PETERA
vo veku 35 rokov. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu tichú spomienku.

So smútkom v srdci spomína matka
a celá ostatná rodina

Smútočná spomienka
So smútkom v srdci si 14.8.2011 pripomíname 70 nedoži−
tých rokov nášho manžela, otca, starého otca, brata a
švagra
Jána ŽITNÉHO.

S úctou spomína celá rodina

Smútočná spomienka
Odišiel si.... nevedno kam, už nás nepohladí tvoja dlaň.
Dňa 19.8.2011 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil
Andrej PORUBAN.
Čas plynie rýchlo, ale spomienky nám zostanú navždy. S
bolesťou v srdci spomíname,

manželka Andrea s dcérkou Natálkou, otec,
sestra Ingrid a všetci tí, ktorí Ťa mali radi

Dovidenia, už sme veľkí...
„Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí. Preč sú chví−

le, keď sme všetci poobede spali. Nesmiete sa na nás hne−
vať, nás už čaká veľká škola, utekajme, veď nás leto volá!“

Tri roky sme boli s týmito detičkami, ktoré nám prirástli k
srdcu.. Prišli k nám s malou dušičkou a veru chvíľu trvalo až
sa osmelili a prestali sa pýtať na mamičku. Boli sme s nimi
nepretržite počas dňa, chvíle, ktoré sme strávili, sa nedajú
zabudnúť. Verím, že si detičky odniesli z pobytu v materskej
škole len zaujímavé a pekné zážitky. A presne také im želá−
me v tej veľkej škole. A – vykročte pravou, deti naše!!!

text a foto Sylvia Záhorová, MŠ

Poďakovanie mestskej polícií
Pán Ivan Knápek by sa chcel prostredníctvom Sta−

roturianskeho spravodajcu poďakovať Mestskej polí−
cií v Starej Turej za rýchlu a šikovnú pomoc. V júni
bola jeho dcére odcudzená kabelka s osobnými veca−
mi. Mestským policajtom sa po rýchlom zásahu poda−
rilo niektoré odcudzené veci nájsť a vrátiť majiteľke.

Lívia Boorová

Finančná zbierka
Obec Lubina vyhlasuje verejnú finančnú zbierku pre ro−

dinu Schindlerovcov, ktorá pri požiari rodinného domu pod
Javorinou prišla 19. júna o strechu nad hlavou a všetky
osobné veci.

Ak im chcete pomôcť, môžete poslať ľubovoľnú peňaž−
nú čiastku na č. účtu: 0276082836/0900 Slovenská spori−
teľňa alebo prispieť v hotovosti v pokladni Mestského úra−
du Stará Turá.
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Prepad nemeckej posádky v Starej Turej 12.10.1944
(3. časť − dokončenie)

Prepad nemeckej posádky
stručne spomína aj Walter Rosen−
berg, známy predovšetkým ako
Rudolf Vrba: “Následující noc jsme
se proplížili do Staré Turé, splývali
jsme s budovami a blížili se ke
škole. Potom rotmistr Uher zařval
a my jsme vyrazili. Ode dveří vyš−
lehl výstřel. Odpovědělo mu tucet
výbuchů. Dva muži vedle mě pad−
li, ale já si toho sotva všiml. Běžel
jsem a slzy štěstí mi stékaly po
tvářích. Běžel jsem dopředu. Ne do−
zadu! Dostali jsme se ke zdi školy
a vrhli granáty do oken. Slyšeli jsme
výbuch, pak křik bolesti, strachu,
smrti. Vtrhli jsme dveřmi do ohni−
vého chaosu a pokropili místnost
kulkami.” Vrba si príbeh vyfabulo−
val, do školy sa totiž partizáni ne−
dostali. Bolo by možné, aby prísluš−
níci oddielu Hurban zlikvidovali
takmer celý nemecký oddiel, ktorý
prišiel na Starú Turú 11. októbra?
(Predpokladám, že v obci nebolo
viac ako 150−200 vojakov). Pri ta−
kom chaotickom útoku (Uhrova čata
sa rozpadla) je to veľmi nepravde−
podobné. Nočný prepad mal na
druhý deň dohru. Nemci vydali prí−
kazy a opatrenia, ktoré sa dotkli
civilného obyvateľstva, vybubnoval
ich obecný hajtman Gustáv Sadloň:
„Po celý deň 12. októbra sa nikto
nesmie zdržiavať na ulici. Brány a
okná domov musia byť zatvorené!“
Nasledujúci deň Nemci rozkazy
ešte doplnili: „Obchody môžu byť
otvorené len do desiatej hodiny a
obyvateľstvo si musí nakúpiť do
tohto času. Po desiatej hodine sa
zakazuje zdržiavať na ulici, domy
možno opustiť iba v najnaliehavej−
ších prípadoch, ako napríklad pri
ochorení. Všetky hostince musia
byť po celý deň zatvorené, okrem
hostincov, v ktorých sa podávajú
jedlá. Akékoľvek práce na poliach
sú zastavené. U koho sa zistí, že
prechováva partizánov, bude za−
strelený.“ Nemci zaistili 50 rukojem−
níkov v meštianskej škole s pohro−
zením, že ak sa útok partizánov
zopakuje, tak ich postrieľajú, za−
pália im majetok a zbúrajú domy.
Sľúbili, že zadržaných rukojemní−
kov na druhý deň (t.j. 14. októbra)
prepustia, to sa však nestalo. Pres−
ný počet rukojemníkov asi nebol
vždy rovnaký, kronika i literatúra
uvádzajú 50 ľudí, ale podľa nie veľ−
mi spoľahlivého Gustáva Gavača
to bolo až 120 ľudí a tento stav
trval 5 – 6 dní.Z “dvora” pani Pepr−
níkovej (Chudíkovej) sa ako ruko−
jemníci museli hlásiť Jozef Chudík,
Jozef Uhlík a Leo Novák: “Večer
čo večer potom odchádzali s de−
kou pod pazuchou nocovať do škol−
skej telocvične, Veľmi sme sa o

nich báli, lebo bubeník praavidelne
hlásil, že v prípade ďalšieho útoku
“banditov” na posádku zaistených
chlapov postrieľajú.”

Zaistení boli aj verejní činitelia
mesta – riaditeľ meštianskej školy
Branislav Lichardus s manželkou a
synmi, učiteľka E. Lysá, evanjelic−
ký farár J. Drobný so synom, Milo−
slav Bibza, školník Ján Mazák a ďal−
ší. Postupne boli všetci prepustení.

Strach pred Nemcami bol v obci
iste veľký, „na námestí boly po−
stavené 2 delá smerom nahor i
nadol.“ Občanom bol dobrou opo−
rou starosta obce Martin Buno,
„ktorý vediac nemecky všeliakým
spôsobom urovnával rozbúrenú
hladinu.“ Podľa jeho výpovede ru−
kojemníkov vyšetrovali a fackali,
zavierali ich do pivnice. Na ťažké
chvíle a rozhovor s veliteľom ne−
meckej posádky v našom meste
Glöcknerom si neskôr spomínal:
„Po piatich dňoch mi dali rozkaz,
že ja sám musím posielať ľudí ako
rukojemníkov. Dva dni som ich aj
posielal, možno sa ľudia na mňa
hnevali, ale potom som si pove−
dal, nepošlem viac ani jedného. Čo
bude s tými ľuďmi, ak partizáni
znova prepadnú Starú Turú? A čo
bude so mnou? Pobral som sa do
meštianky, pýtam sa k veliteľovi.
Nepustili ma. Čo vraj chcem. Nuž,
povedzte pánu majorovi, že viac
posielať ľudí na noc do meštianky
nebudem. Nepovedali mi ani slovo
a poslali ma domov. Za dve hodi−
ny dobehne za mnou nemecký
vojak, aby som ihneď išiel na ve−
liteľstvo. Viedol ma cez Turú pod
bodákom a občania, ktorí ma vi−
deli, si mysleli, že je so mnou
amen. Prišli sme do kancelárie,
major sedel za stolom. Pozrel sa
na mňa a pomaly hovoril. Tak Vy,
Herr Bürgermeister, máte takú a
takú žiadosť. Áno, Herr Major.
Upustite od Vášho prísneho roz−
kazu. Súhlasím, povedal major, ale
Vy mi zabezpečte, že nás parti−
záni viacej neprepadnú. Pozrel
som ohromený naňho. Takú zá−
ruku Vám nemôžem dať, pán ma−
jor. Všetko Vám môžem sľúbiť, ale
toto nie. Poslal ma preč, ale ľudí
viacej na noc nezvolávali. Vyjdem
z meštianky a rozmýšľam, čo te−
raz. Zrazu pri moste vidím Štefa−
na Poláka, v búdke si kupoval ci−
garety, prídem k nemu, hovorím
mu, poď Štefko, poď kúsok so
mnou. Nechcel som s ním hovoriť
hneď pred meštiankou, ktovie, či
sa major nepozerá. Keď sme kus
odišli, hovorím mu, idem akurát od
majora, treba to a to, aby mali
občania pokoj a Turá bola zacho−
vaná, choď ty hore k partizánom

a povedz im, o čo ich prosíme.
Sľúbil to a aj vykonal.“

Na nedobrovoľný „pobyt“ v meš−
tianskej škole si dobre pamätal Ján
Vallo: „Ráno som išiel ako vždy do
práce. Pri katolíckej fare ma zo−
brali Nemci. Považovali ma za par−
tizána, pretože som bol celý za−
rastený. Postavili ma na dvor a
chceli zastreliť. Poznala ma však
komisárka, ktorá vedela po nemec−
ky. Pustili ma. Keď som prišiel do−
mov, čakali ma dvaja Nemci. Hľa−
dali náboje. Keby našli čo len ná−
boj, zoberú ma. Poobede prišli ďal−
ší dvaja s obecným sluhom, aby
som šiel ako rukojemník spať do
katolíckej školy (tu sa Vallo mýli,
išlo o meštiansku školu). Keď ma
brali, rotmajster ma buchol revol−
verom po hlave. Vystrekla mi z ucha
a nosa krv. Odvtedy nepočujem na
pravé ucho. V škole sme spali v
telocvični. Na zemi ležala slama
ohradená špagátom. Zaň sme ne−
mohli ísť. Medzi dverami stál guľo−
met a pri ňom zaľahnutí dvaja vo−
jaci. Veliteľ nám povedal, že pri pr−
vom výstrele nás všetkých postrie−
ľajú. Môžeme sa pokúsiť o útek,
ale za každým pôjde sto guliek. Bolo
nás asi sto chlapov. Jesť a piť sme
nemohli, ak sme chceli ísť na zá−
chod, išiel s nami aj jeden vojak.
Medzi sebou sme sa baviť mohli.
Čakali sme prepad partizánov, a
tak sme sa určití ľudia dohovorili,
čo robiť v prípade útoku. Opodiaľ
ležali činky. Tie sme chceli po po−
čutí výstrelu použiť na vojakov. Po−
tom otvoriť niektoré okno a každý
na vlastnú päsť utekať ďalej. Na
druhý deň ma prišli hľadať z mu−
ničky, kde som pracoval a tak ma
pustili. Po prepustení som dostal
legitimáciu na voľný priechod.“

Kronika Starej Turej opisuje si−
tuáciu zaistených trochu inak: „Nie
menšie starosti prežívali rukojmí v
meštianke. Zhovárať sa nesmeli,
nespali, len do seba zavesení roz−
mýšľali, čo bude. Večer gestapác−
ky veliteľ im ultimatívne oznámil,
že sú za pokoj v obci zodpovední
a ak sa niečo stane nemeckému
vojakovi, budú na dvore mešť.
školy odstrelení. Takéto oznamy
opakovaly sa viackrát v noci...“ Po
nočnom útoku vyhasol ešte jeden
mladý život. Anton Meštianek sa
ocitol v zlom čase na zlom mies−
te. Z okna školy ho zranil nemec−
ký ostreľovač pri zbieraní náboj−
níc po boji na Drahach. Chlapec
skonal v piešťanskej nemocnici.

Zo všetkých výpovedí vyplýva,
že z nočného prepadu nemecké−
ho vojska nebolo obyvateľstvo vô−
bec nadšené, skôr naopak. Obča−
nia sa obávali, čo s nimi bude. Par−

tizáni svojim nezmyselným prepa−
dom ohrozili život niekoľko tisíc ľudí.
Domnievam sa, že aj vďaka šikov−
nej intervencii starostu Bunu sa Ne−
mci neuchýlili k prísnejším protio−
patreniam. Snažil sa zabezpečiť
normálny život v obci, určite to
neboli ľahké chvíle. Napriek tomu
mala Stará Turá istým spôsobom
šťastie. Jednotky 708. divízie ľudo−
vých granátnikov nepatrili práve k
najspoľahlivejším, ich disciplína ne−
bola na vysokej úrovni. Týkalo sa
to aj 618. domobraneckého prápo−
ru usídleného na Starej Turej. Ak
by v našom meste boli špeciálne
protipartizánske jednotky, tak by na
vzniknutú situáciu určite dokázali
zareagovať pružnejšie, nehovoriac
o hrozbe teroru zo strany okupač−
ných jednotiek. Partizáni museli
počítať s tým, že Nemci podniknú
odvetný úder. Ich tábor bol prezra−
dený. Podľa výpovede Martina Ka−
vického a Michala Beláka prezradil
tábor v Krivosudoch lesník z Po−
riadia Ján Tencer. Preto sa z Kri−
vosúd presunuli smerom na Špa−
nie. Počas nočného pochodu bol
zastrelený veliteľ brigády Dibrova.
Bohužiaľ i v najnovšej monografii o
Starej Turej prevláda názor, že
padol pri prestrelke s Nemcami s
poznámkou, že “fakty o tejto uda−
losti a smrti veliteľa sa však aj po
rokoch rôznia.”

Prepad nemeckej posádky bol
hazardným „dobrodružstvom“ Mi−
loša Uhra, bez ohľadu na možné
následky. V staršej literatúre sa
tento nočný útok preceňoval, išlo
však len o bezhlavú akciu, ktorá
mohla mať ďaleko horší epilóg v
podobe represálií voči obyvateľom.
O „mohutnosti útoku“ nemohlo byť
ani reči. Dokonca i v novšej litera−
túre prevláda názor, že táto akcia
priniesla pozitívne výsledky.

Juraj Krištofík
Zdroje: Kronika obce Stará

Turá. Kronika Masarykovej štát−
nej meštianskej školy v Starej
Turej. VRKOČOVÁ, J.: Hospodár−
sko – technické a materiálne vy−
bavenie partizánskej skupiny kpt.
Miloša Uhra. Diplomová práca,
1983. VRBA, R.: Utekl jsem z
Osvětimi. Praha: Sefer, 2007. HA−
LAJ, D.: Protifašistický odboj a
SNP. In: RAGAČ, R. – ZEMENE,
M.: Stará Turá – naše mesto. Sta−
rá Turá: T−štúdio, 2010. DINGO−
VÁ, M.: Prepad nemeckej posád−
ky v Starej Turej. SOČ, Stredná
ekonomická škola v Trenčíne,
1984. TOMAŠUĽA, M. R.: Vtedy
pod Javorinou. Bratislava, kniha
vydaná vlastným nákladom, 1995.
UHLÍK, P.P.: Dvoranka Mariška.
Brezová pod Bradlom, 2010
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V májovom čísle Staroturianskeho
spravodajcu sme si čo−to pripomenuli o
partizánovi Jánovi Vráblikovi (1923 –
1944), ktorý zahynul v boji v Bošáci –
Španie. Náš staroturiansky husliar Sa−
muel Ilušák je z jeho príbuzenstva a je
vnukom Juraja Vráblika (1909 – 1988).
Juraj a Ján Vráblikovci boli bratia od ro−
dičov Štefana Vráblika a Anny Žákovi−
covej. Oni vedno, ako aj ich dedo Mar−
tin, tak i pradedo Tomáš, pochádzali z
Topoleckej.

Rodičia Samuela Ilušáka sú Samuel
Ilušák st. (1946) a  Anna, rod. Vrábliko−
vá (1950). Samko má ešte mladších sú−
rodencov Ivetku a Martina. Ilušákovci,
ako aj Vráblikovci pred asanáciou žili
pôvodne v Hoštákoch u nás na Starej
Turej.

Náš Samko si priniesol na tento svet
po dedovi Jurajovi Vráblikovi, kolárovi
vyučenom v „rezbárskej škole“, okrem
iného precíznosť, mechanickú zručnosť
a cit pre spracovanie materiálu, z Ilušá−
kovskej rodiny velikánsku hrivnu hudob−
ného talentu. Veď i Samkova babička
Alžbeta Ilušáková, rodená Rybnikárová
(1922), mala vzácny hudobný talent a
do svojej staroby aktívne žiadalo sa jej
vše zabrnkať si na klavíri. Priam neuve−
riteľne znie i skutočnosť, že pre hudob−
ne talentovaných všetkých jedenásť svo−
jich detí táto nesolventná sedliacka rodi−
na predala kravku, aby mohla pre ne
kúpiť klavír a violončelo!

Náš Samko navštevoval v Starej Tu−
rej  ľudovú školu umenia, hru na violon−
čelo, ktorú viedol pán učiteľ Ladislav Zla−
toidský. Mal rád svojho žiaka, rozvíjal jeho
hudobný talent a výborný sluch. No to
nebolo všetko: pri akejsi príležitosti si pán
učiteľ všimol veľkú manuálnu zručnosť
svojho žiaka. Rozmýšľanie ponúklo myš−
lienku, čo takto nasmerovať ďalší jeho
rozvoj, k oprave a zhotovovaniu hudob−
ných nástrojov. Nikto sa tomuto nápadu
nebránil, a tak sa mladý Samuel Ilušák
išiel vo svojich pätnástich rokoch učiť na
dobu troch rokov za opravára sláčiko−
vých hudobných nástrojov do firmy Cre−
mona do mestečka Luby u Chebu! Boli
že to pre rodičov „nervy“ a veru i odva−
ha vyslať svoje nedospelé dieťa tak ďa−

leko do „sveta“. Všetko sa nakoniec v
dobré obrátilo a náš Samko sa vrátil s
výučným listom, ktorý ho oprávňoval vy−
rábať i nové „husličky“ a iné sláčikové
hudobné nástroje. Na svete bol podľa
vzoru Andea Amatiho z Cremony Samu−
el Ilušák zo Starej Turej a priradil tak
svoje meno k výrobcom husiel, ako boli
Guarneri, Stradivári, či uhorský Samuel
Felix Nemessányi z Liptovského Mikulá−
ša.

Pre všeobecnú informáciu uveďme,
že husle sú strunový sláčiko−
vý nástroj. Ich súčasný tvar
vznikol v severnom Taliansku
okolo r. 1540 na začiatku ba−
roka. Zároveň doplňme, že kor−
pus nástroja v zásade tvoria vy−
klenutá spodná doska z javo−
rového dreva, vyklenutá vrch−
ná doska zo smrekového dre−
va s dvomi ozvučnicovými
otvormi v tvare písmena F. Obe
dosky po zakrivenom obvode
(asi osmičkový tvar) spájajú
luby z javorového dreva.
Husliarske majstrovstvo mimo
správne voleného materiálu a
majstrovsky zvládnutého spra−
covania, spočíva i v optimálnom
vyklenutí oboch dosiek, ako i
ich optimálnej hrúbke, ktorá nie
je konštantná a od stredu sme−

rom k lubom sa mení, stenčuje!  Je toho
skutočne veľa, čo taký majster – husliar
musí vedieť a musí i prakticky ovládať! A
ešte niečo: aby sme nezabudli na ťaž−
kosti pri zaisťovaní dreva. Najsnadnejšie
je prísť do veľkodepa s drevom a tam si
vybrať. Ak má šťastie odvezie si špalek,
z ktorého bude môcť robiť až o nejaké to
desaťročie neskôr!

Na moju otázku, či by si po tomto stup−
ni poznania možností tohto remesla, pri
ktorom nikto nikdy nezbohatol, či by si ho
znova vyvolil, odpovedal bez váhania klad−
ne. Vnútorné uspokojenie pri práci nahrá−
dza mu všetky prípadné boliestky a úskalia
remesla, pravdivejšie je, ak ho budeme
nazývať kumštom, umením!

Spomína na svojho najprominentného
zákazníka, violistu Hasalu zo súboru Di−
abolské husle, ktorému opravoval jeho
nástroj, violu. Často, dnes už s úsme−
vom, spomína na zákazníka, ktorý mu
doslova v niekoľkých igelitkách priniesol
zničený kontrabas! Láska a remeselná
česť zvíťazili, po troch mesiacoch driny a
skladania mozaiky zo zničeného kontra−
basu, „basička“ zahmkala ako predtým!

Náš husliar Samko, svojimi nemno−
hými husličkami, ktoré zhotovil, môže sa
pochváliť, že ktorési sú i mimo územia
Slovenska, napr. vo Švajčiarsku. Neve−
die si podrobnú evidenciu, ale o takýto
pohyb husieľ sa nepriamo postarajú hlav−
ne profesionálni muzikanti, ktorí si týmito
neevidovanými aktivitami trvale vylepšu−
jú svoj príjem a hudobný imidž.

K požehnanej husliarskej práci popraj−
me Samkovi Ilušákovi veľa zdaru a veľa
zdravia jemu a jeho najbližším.

S husliarom Samkom Ilušákom sa
zhováral                Gustáv Rumánek

V Starej Turej z rínku – námestie
V kronike Dr. Dušana Úradníčka si môžeme prečítať okrem

iného informáciu, že v 18. st. do Starej Turej pridelili 100 cisár−
skych vojakov na ubytovanie a stravovanie. Pri tejto udalosti
zohral významnú rolu celkom mladý rínok – z roku 1748. Rínok
bol trávnatý priestor okolo kostola, trhové miesto, ešte len pred−
poklad vytvorenia námestia. Zmeny na ňom sa diali pomalšie,
za menej peňazí, ale dôvody boli rozhodujúce. Keď dozrel čas
a bolo to nevyhnutné, našli sa aj peniaze. V tej dobe sa porážal
dobytok, sekalo sa a predávalo mäso práve na rínku. K tomuto
účelu slúžili dve malé drevené jatky – bitúnky.

Keď za Márie Terézie v r. 1757 obec dostala za povin−
nosť ubytovať a stravovať stotinu cisárskych vojakov, uká−
zalo sa, že bitúnky sú nedostatočné. Zbúrali ich a na okraji
rínku z hornej strany postavili väčší obecný bitúnok, pozo−
stávajúci pravdepodobne z dvoch častí. Bolo to cirkevné
vlastníctvo. Vojaci ubytovaní v dome bývalej colnice (neskôr
obecný dom, dnes budova Matrasu) šťastlivo sa prestravo−
vali, čo stálo obec nemálo prostriedkov. Cisárski vojaci boli v
St. Turej ubytovaní ešte dvakrát. V 19. storočí nastala ďalšia
väčšia zmena. Pribudla škola na rínku, ale bitúnok už nevy−
hovoval z hygienických dôvodov. Preto postavili nové zaria−
denie ďalej od obytných domov – Za agátom. Tam stál, hoci
časom už nefunkčný bitúnok – magacín až do polovice 20.
storočia, kedy sa začala veľká výstavba mesta. V bývalom
bitúnku na rínku – bola to rožná budova – bol zriadený dom
pre chudobných – špitál, na ktorý v roku 1862 kardinál Ján
Scitovský venoval 100 zlatých. Dom slúžil aj ako nemocni−
ca. Sporadicky tu žili niekoľkí starší chorí obyvatelia. O tento
dom v roku 1931 prejavil záujem podnikateľ Antonín Rozsy−
pal z Kroměříža. Vzal ho do prenájmu, staval, rekonštruoval,
roh budovy prestaval do súčasnej podoby a zriadil tu filiálku
vlastnej drogérie v Kroměříži. V drogérii bol dlhoročným preda−
vačom Karol Hondl (1910−1987), ktorého si Rozsypal privie−
dol z Moravy. V roku 1935 si podnikateľ prenajal ďalšiu časť
domu bývalého bitúnku, v ktorej bol potom zriadený poštový
úrad. Dovtedy bola pošta v bývalej štátnej škole –  všetko
asanované. Špitál – nemocnicu presunuli do susedného
domu. V treťom dome smerom do námestia pri kostole býval
kostolník pán Molec. Na údržbu a opravu týchto dvoch do−
mov v roku 1938 cirkev poskytla sumu 5220 korún. Po zná−

rodnení v roku 1948 drogéria a pošta prešli do správy obce.
Špitál a dom kostolníka zostali vo vlastníctve katolíckej cirkvi.
Budova drogérie už takmer osem desaťročí slúži pôvodné−
mu účelu. Od roku 1931 je v súkromnom vlastníctve. Pošta
bola v roku 1967 presťahovaná na Štefánikovu ulicu a na jej
mieste sú zriadené menšie súkromné predajne. Vedľajšie
dva cirkevné domy – už značne poznačené zubom času a
vandalmi − boli v roku 1992 asanované. Pribúdali ďalšie stav−
by a úprava priestoru, takže počas 250 rokov sa rínok v
Starej Turej pretváral na námestie. Ale aké námestie! Zabe−
rá priestor cez vodný tok so svojím dvestoročným kamen−
ným mostom a premosteniami z 20. storočia, cez dve ulice,
tri cesty až po park – ohraničené kultúrnymi stánkami. Také
námestie nemá len tak hociktoré mesto! A na začiatku tu bol
rínok, bitúnok a vojaci. V súčasnosti mesto pokračuje dru−
hou etapou úpravy námestia a možno predpokladať, že po
zavŕšení prác to bude miesto príjemného oddychu pre do−
mácich obyvateľov i návštevníkov mesta.

Mgr. Vilma Truhlíková
(na snímke − centrum St. Turej medzi svetovými vojnami,

z monografie − Stará Turá naše mesto)

Husliar Samuel Ilušák
(15.2.1970)
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 Zaslúžené prázdniny pre výtvarníkov!
Prišiel čas vytúžených prázdnin, a tak i žiaci výtvarného odboru

ZUŠ môžu zaslúžene oddychovať. Veď v tomto školskom roku získali
28 ocenení v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. (Pri sťa−
hovaní ZUŠ, kvôli rekonštrukcii budovy, sa riadne zapotil pán školník
L. Pribiš, až zvesil zo stien cez 200 ocenení, ktoré sú pýchou výtvar−
ného odboru – ďakujeme).

K tým posledným patrí úspech z 13. medzinárodnej umeleckej det−
skej prehliadky konanej každoročne v Novej Zagore v Bulharsku, kde
okrem žiakov získala ocenenie i ich p. učiteľka Mgr. Miroslava Lacová
za vynikajúce súťažné práce.

 Z ocenení sa tešia: Tereza Vandlíková, Ema Stupavská, Vanesa
Otáhalová, Tamara Belišová, Mariana Osuská, Michaela Benianová.

Do súťaže prišli práce z 25. krajín. Maľba našej Tamarky Belišovej
je uverejnená na titulnej stránke katalógu, ktorá propaguje súťaž celo−
svetovo.

Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku usporiadala vyhodnotenie
celoslovenskej umeleckej súťaže Ľudovít Štúr a José Martí – naši ná−
rodní buditelia. Vernisáž a preberanie ocenení sa konalo v Bratislave
na Veľvyslanectve Kuby pod záštitou kubánskeho veľvyslanca Jeho
Excelencie Davida Paulovicha Escalonu. Tohtoročné vyhodnotenie je
nezabudnuteľným zážitkom nielen pre deti, ktoré boli doslova zasypa−
né sladkosťami z čarovnej visiacej krabice, ale i pre rodičov, ktorí sa
mohli porozprávať s veľvyslancom a jeho manželkou a spríjemniť si
chvíle recepcie s kubánskou hudobnou skupinou.

Vo výtvarnej časti súťaže boli ocenení:
kategória GRAFIKA I. − 1. miesto Vanesa Otáhalová, 2. miesto Bar−

bora Burianová, 3. miesto Alexander Bies
GRAFIKA II. − 2. miesto Noemi Belišová, 3. miesto Monika Hučková
KERAMIKA I. − 2. miesto Miroslava Buricová, 3. miesto Martina

Markušová
KERAMIKA II. − 1. miesto Simona Holotová, 3. miesto Simona Holo−

tová
KOMBINOVANÁ TECHNIKA I. 2. miesto Michaela Benianová
KOMBINOVANÁ TECHNIKA II. 2. miesto Lenka Kolárová, 2. miesto

Juraj Šedovič, 3. miesto Gabriela Masárová
POCHVALNÉ UZNANIE − Vladimíra Vávrová, Barbora Burianová,

Martina Skaličanová, Martina Markušová.

ČESTNÉ UZNANIE – ZUŠ STARÁ TURÁ
V Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky sa konala

medzinárodná výstava Môj sen v Afganistane, ktorú zorganizovalo hnu−
tie „Na vlastných
nohách „ pod
patronátom mi−
nistra obrany A.
Vondru. Deti
svojimi obrázka−
mi vyjadrovali,
čo by priali svo−
jim menej šťast−
ným afganským
kamarátom. Vý−
tvarná komisia
vybrala za Slo−

vensko kolekciu
prác výtvarného od−
boru v Starej Turej,
a tak mohli návštev−
níci výstavy obdivo−
vať talent Patricie To−
mišovej, Margaréty
Biesikovej, Gabriely
Jankovičovej, Zuza−
ny Slamkovej, Ivany
Janigovej a Martiny
Skaličanovej.

Talent našich detí
obdivujú nielen na
Slovensku, ale aj za hranicami našej vlasti. Veľké poďakovanie patrí
firme Eur−Med, s. r. o., ktorá dlhoročne podporuje aktivity výtvarného
odboru. Naše úspechy sú i Vašimi úspechmi.

Srdečne blahoželáme všetkým oceneným.
Text a foto ZUŠ Stará Turá

Slávnostné ukončenie školského roka
Prázdniny sú už v plnom prúde, ale ešte na okamih sa

vrátime späť do školských lavíc. Dňa 30. júna sa totiž rozdá−
vali pre niekoho obávané, pre niekoho dlho očakávané vy−
svedčenia.

Staroturianske deti sa spolu s triednymi učiteľkami nastúpili
na školskom dvore Základnej školy St. Turej na Komenského

ulici a spoločne sláv−
nostne ukončili školský
rok 2010/2011.

Žiaci prvého stupňa
predviedli svoj spe−
vácky talent a pripra−
vili si aj krásnu báseň.

Deťom, ale aj uči−
teľom sa prihovoril aj
primátor mesta Ing.
Ján Kišš. Poďakoval
zamestnancom školy
a zvlášť učiteľom za
ich neľahkú prácu a
zaželal im dostatok
oddychu cez prázdni−
ny. Deťom zaželal pek−
né a hlavne bezúrazo−
vé prázdniny. Zhodno−
tenie celého školské−

ho roka bolo v rukách riaditeľky školy Mgr. Anny Chmurovej.
Pochválila žiakov, ktorí sa zúčastnili olympiád a pytagoriád,
poďakovala žiakom, ktorí pomáhali pri sťahovaní základnej
umeleckej školy. Zhodnotila tiež celý uplynulý školský rok.

Na 1. stupni malo z 308 detí až 100 samé jednotky, 141
žiakov bolo vyznamenaných a iba jeden neprospel. Na 2.
stupni zo 411 žiakov mali 32 samé jednotky, 162 detí bolo
vyznamenaných a 11 žiakov neprospelo. Na 1. stupni nepro−
spel 1 žiak, na 2. stupni neprospeli 3 žiaci a 9 žiakov bude
robiť opravné skúšky v auguste.

Správanie detí sa bohužiaľ každým rokom zhoršuje. Tento
rok malo zníženú známku zo správania 26 žiakov, z toho 18
dvojku zo správania, 7 trojku a 1 štvorku zo správania. Všetci
veríme, že sa prostredníctvom školy, ale najmä pomoci a záuj−
mu rodičov správanie žiakov v budúcom školskom roku zlepší.

Posledné minúty školského roku 2010/2011 patrili devia−
takom, ktorí sa so základnou školou rozlúčili, aby mohli ísť
študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za
vedomosti, ktoré určite zužitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v
živote a aj za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali. So
školou sa rozlúčili piesňou.

Potom sa už deti rozpŕchli do tried, kde im triedni učitelia
rozdali vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

 Text a foto Lívia Boorová
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Každý skutok, ktorý pomáha tvoriť lepší život,
si zaslúži byť oslavovaný.
V historickej budove SND v Bratislave sa uskutočnila

15.6.2011 slávnostná premiéra filmu Nickyho rodina a mala som
česť zúčastniť sa na nej i ja. Premiéra sa konala pod záštitou
predsedníčky Vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej. Pro−
ducentami filmu boli Patrik Pašš, šéf firmy TRIGON PRODUC−
TION, s.r.o., a Matej Mináč. Hlavní koproducenti boli STV, ČT a
J&T. Toto slávnostné podujatie bolo organizované s podporou
Moniky Flašíkovej, nadácie Solidarita a primátora hlavného mesta
Bratislavy Milana Ftáčnika. Film režíroval Matej Mináč a strihal
Patrik Pašš.

Nicholas Win−
ton bol anglický
občan, ktorý v r.
1939 zorganizo−
val viacero trans−
portov ohroze−
ných detí do
Švédska a hlavne
do Anglicka. Keď−
že boli skoro všet−
ky židovského pô−
vodu, tak ich za−
chránil pred istou

smrťou v koncentračných táboroch. Svet sa to dozvedel až po
50 rokoch, keď Wintonova manželka našla na povale zapráše−
ný zošit plný dokumentov, zoznamov a fotografií detí z Česko−
slovenska z obdobia tesne pred 2. svet. vojnou. Prvé stretnutie
Wintona a jeho „zachránených detí“ sa uskutočnilo v r. 1988
v BBC. Bolo veľmi dojemné, šokujúce a plné sĺz. Winton
totiž nevedel, že obecenstvo talkshow tvoria jeho „zachrá−
nené deti“ a ony nevedeli, že ten starý pán, ktorý sedí me−
dzi nimi, im ako deťom zachránil život.

Mateja Mináča a Patrika Pašša príbeh Nicholasa Winto−
na veľmi zaujal a už pred rokmi natočili o ňom dva filmy −
dokumenty Všichni moji blízcí a Sila ľudskosti. Po tretí raz
sa k príbehu vrátili v hranom dokumente Nickyho rodina,
keď sa im podarilo skontaktovať s ďalšími „zachránenými
deťmi“.

Aj v Starej Turej a jeho okolí sa našli viacerí ľudia, ktorí
počas 2. svet. vojny zachraňovali židovské deti i celé židov−
ské rodiny. V osade Durcech Dolina schovávala rodina Ro−
háčková židovských manželov Haakovcov, ktorí sa po voj−
ne presťahovali do Izraela. Aj rodina Durcová „Koštialčiných“
schovávali židovskú rodinu z Nového Mesta n.Váhom. V
dome priamo oproti meštianke, kde dlhšiu dobu boli umiest−
není Nemci, schovávali v tajných pivničných priestoroch
židovskú rodinu, jej priezvisko si už nikto nepamätá. Michal
Roháček zachránil žida Dezidera Kramera v tajnom výklen−
ku pivnice v “Hrubom dome”. Katolícky kňaz, dekan Ščepko
schovával na fare určitú dobu dvoch židovských chlapcov.
Jitka a Oldřich Durcovci sa to dozvedeli náhodne v Prahe
pri prehliadke hradu v r. 2007. Sestry diakonky z Modrého
kríža ukrývali v sirotinci Chalúpka poľskú židovku Lenku Le−
vingerovú so synom a ďalších 6 židovských detí, niekde sa
uvádza až 10 detí. V r. 1991 udelili predstavenej diakoniek
Márii Rafajovej v Izraeli za to medailu „Spravodlivý medzi
národmi“ in memoriam. Aj v najbližšom okolí po kopani−
ciach a samotách zachraňovali židov rodiny Klimova z Pod−
koziniec, Hučková z Vaďoviec a ďalšie. Rodina Lysých vo
svojom mlyne pri Kostolnom zachránili dokonca až 26 židov.

V Staroturianskom spravodajcovi by sa malo písať o ak−
tuálnych udalostiach v meste, o staroturianskych občanoch
a ich práci. A aký má súvis film Nickyho rodina so Starou
Turou? Asistenkou producenta Patrika Pašša a producenta
filmu je občianka nášho mesta Mgr. Naďa Clontz, rod. To−
misová, ktorá intenzívne spolupracovala pri výrobe filmu,
robila pre film veľa prekladov z angličtiny. Dokonca hrala
vo filme i malú epizódnu úlohu a je trikrát uvedená v titul−
koch filmu. Pracovala i na príprave premiéry v Prahe i v

Bratislave. V Bratislave tlmočila vystúpenia niektorých hostí pria−
mo na pódiu SND.

Program premiéry uvádzal herec Dušan Jamrich. V progra−
me vystúpil Detský súbor Slovenského rozhlasu a Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala. Na pódiu sa predstavili
i niektoré zo „zachránených detí“: Joe Schlesinger (toho som sa
neskôr spýtala, či mu nebol príbuzný šachter – učiteľ žid. školy
Schlesinger zo Starej Turej), sestry Josephine Knigt a Alice
Masters (bývalá riaditeľka Svetového menového fondu vo
Washingtone), pôvodom z Trstenej, ďalej Zuzana Marešová a
Jiří Kafka. Jana Kirschner vystúpila s piesňou Wiegala z dané−
ho filmu, ktorú zložila židovská väzenkyňa v koncentračnom tá−
bore. Na premiére ju spievala Jana Kirschner s textom Ľubomí−
ra Feldeka bez hudobného doprovodu, čo bolo veľmi emotívne.

Nakoľko hrdina filmu sir Nicholas Winton má už 102 rokov,
na premiére sa zúčastnil pomocou telemostu. Od prítomných v
SND zažil búrlivé ovácie. A potom už nasledovalo slávnostné
premietnutie filmu a dlhý potlesk „standing ovation“ sa ušiel i
Patrikovi Paššovi a Matejovi Mináčovi a celému filmovému štábu.

Mináč s Paššom nakrútili silný a dojímavý dokument o morál−
nosti jednotlivca, ktorý sa sám k hrdinskému činu nehlásil. Zá−
sluhou Nickyho Wintona má jeho rodina zatiaľ 5700 členov.
Podpredseda českého senátu odovzdal nórskemu veľvyslanco−
vi návrh na udelenie Nobelovej ceny za mier sirovi Nicholasovi
Wintonovi. Verím, že sa film dostane i do staroturianskeho kina
a nájde si i tu svoje obecenstvo. Na filmovom festivale v Karlo−
vých Varoch získal film v konkurencií 199 filmov zaslúženú Cenu
diváka. Ďalšie ocenenie získal aj na festivale v Jeruzaleme.

Text a foto Ing. Eva Tomisová

Film Nickyho rodina a súvis so Starou Turou

Na fotke: zľava producent Patrik Pašš, autorka
článku, režisér Matej Mináč, asis. produc. Mgr.
Naďa Clontz.
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Zumba maratón s Ivkou
V krásne slnečné ráno 9. júla sa celou Starou Turou nies−

la temperamentná latinsko−americká hudba. K tancu zvádza−
júce tóny vychádzali zo školského dvora základnej školy na
Komenského ulici.

Na trojhodinovom zumba maratóne sa tu stretlo viac ako
60 dievčat a žien, ktoré chceli zabojovať o titul najlepšej ta−
nečníčky zumby. Šancu mali naozaj všetky ženy, staršie aj
mladšie. Tanečníčky boli podľa veku rozdelené do troch sku−
pín. Najmladšiu kategóriu zastupovali dievčatá do 27 rokov.
Staršia kategória od 28 do 50 rokov bola plná pekných ma−
mičiek. Ani posledná kategória nad 50 rokov sa nedala za−
hanbiť, v takzvanej „ladies“ kategórií boli až 4 súťažiace.

Maratón bol naozaj náročný. Cvičiť sa začalo o 9.30 a po−
slednú pesničku dievčatá odtancovali až okolo 13.00 hodiny.
Medzi jednotlivými hodinami boli pätnásťminútové prestávky,
aby sa dievčatá mohli prezliecť, oddýchnuť si, osviežiť sa. Sa−
mozrejme bolo potrebné dodržiavať pitný režim. Slnko neustá−
le pálilo, ale nakoniec sa ani jedna z tanečníčok nevzdala.

Celý maratón viedla skúsená zumba inštruktorka Ivana
Rakúsová. Počas druhej hodiny jej pomáhala šikovná taneč−
níčka Barbora Sadloňová. Po náročných troch hodinách bola
z každej kategórie vybraná najlepšia tanečníčka. Hodnote−
nie bolo ťažké, pretože všetky dievčatá išli počas celých troch
hodín naplno a cenu si v podstate zaslúžili všetky.

Víťazkami sa však nakoniec stali:
− v kategórií do 27 rokov: Barbora Šedovičová
− v kategórií od 28 do 50 rokov: Silvia Dršková
− v kategórií nad 50 rokov: Mária Rakúsová.
Krásne ceny odovzdala víťazkám zumba inštruktorka Iva−

na Rakúsová.
Za všetky dievčatá chcem Ivane Rakúsovej poďakovať nie−

len za skvelo zorganizovaný maratón, ale aj za všetky hodiny
zumby, počas ktorých sa nám venovala. Spojenie zábavy, cvi−
čenia a uvoľnenia v zumbe nadchlo na Starej Turej viac ako
80 žien, ktoré chodia počas týždňa na pravidelné tréningy.

 Text a foto Lívia Boorová

Okresná previerka pripravenosti 2011
Ako každý rok tak aj tento sa konala okresná previerka pri−

pravenosti dobrovoľných hasičských zborov avšak s rozdielom,
že tento ročník bol postupový. Súťaž sa uskutočnila 18. júna v
Čachticiach od 10.00 hod. na futbalovom štadióne. V zamrače−
nom počasí sa divákom predstavilo 32 družstiev, z toho 7 žen−
ských a 25 mužských.

Samotné otvorenie vykonal Bc. Jozef Smolinský, predseda
okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany a Ivan Krúpa,
podpredseda okresného výboru DPO – veliteľ, ktorý sa staral aj
o moderovanie celej súťaže.

Každé hasičské družstvo absolvovalo jeden pokus v disciplí−
nach štafeta 8 x 50m a požiarny útok, kde sa snažili v čo najkrat−
šom čase zhodiť sklopné terče. Pri veľmi dobrej organizácii tejto
akcie stihli všetky družstvá vykonať disciplíny do 13.30 hod. Po
ukončení súťaže, rozhodcovia vyhodnotili všetky výsledky a pri
nastúpení hasičských družstiev odovzdali výsledkové listiny všetkým
zúčastneným a ocenenia pre prvé tri družstvá z každej kategórie.

V kategórii „ženy“ získalo 1. miesto DHZ Drgoňová Dolina, 2.
miesto DHZ Topolecká a 3. miesto DHZ Cetuna.

V kategórii „muži“ získali 1. miesto DHZ Trenčianske Bohusla−
vice, 2. miesto DHZ Vrzavka a 3. miesto „my“ DHZ Stará Turá.

Preto chcem ako člen DHZ Stará Turá a jeden z tých „bojov−
níkov“ poďakovať najskôr všetkým, ktorí trénovali a podali svoj
najlepší výkon v danej situácii, aby sme konečne dosiahli lepší
úspech. Ďalej chcem poďakovať nášmu trénerovi Jankovi Caltí−
kovi za svoju snahu a nervy, výboru za podporu a organizáciu,
kamarátom a známym, ktorí nás podporovali a v neposlednom
rade všetkým sponzorom, bez ktorých by sme nemohli existovať
a robiť výsledky. Verím, že nikoho z menovaných nesklameme v
ďalšom našom pôsobení, hlavne v práve prebiehajúcej sezóne.

Máme vysoké ambície, ktoré chceme premeniť na úspech.
Preto vopred ďakujeme ľuďom a spoločnostiam, ktoré nás budú
podporovať v našom rozvoji.

V mene celého DHZ Stará Turá Michal Chlebík
foto DHZ Stará Turá
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Potravinová pomoc v našom meste
Program distribúcie potravín podporuje

dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné oso−
by, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. Listom
ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z júna 2011 sme boli
vyzvaní k spoluprácii pri jeho realizácii. V
Európskej únii sa tento program uplatňuje od
roku 1987 a je financovaný z Európskeho
poľnohospodárskeho a záručného fondu.V
roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj
Slovenská republika.

Hlavným cieľom distribúcie potravín je po−
môcť osobám v núdzi tým, že im budú prostred−
níctvom charitatívnych organizácií bezplatne
dodané základné potraviny − pšeničná hlad−
ká múka a bezvaječné cestoviny. Maximálny
limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej
múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Mesto Stará Turá organizuje túto pomoc
prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí a
komisie pre sociálne veci a bývanie. Informá−
cie poskytneme priamo na soc.oddelení, ale−
bo telefonicky na č.tel.7461645 alebo
7461646.

Pre spracovanie zoznamu žiadateľov je
potrebné predložiť čo najskôr nižšie uvedené
rozhodnutie podľa druhu nároku:

• v prípade detí v náhradnej rodinnej sta−
rostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu
rozhodnutie súdu;

• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dáv−
ky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke pred−
ložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá
príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodi−
ny;

• osoby na hranici životného minima (rodi−
čia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) pred−
ložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá
príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodi−
ny;

• poberatelia dôchodku, ktorých výška dô−
chodku nepresahuje 305,00 eur (nepracujúci
poberatelia starobného, predčasného, inva−
lidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dô−
chodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Soci−
álnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1.
januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej po−
isťovne o výške poberaného dôchodku.

Pri preberaní dodávky potravín sa každý
príjemca potravín preukáže platným občian−
skym preukazom a hore uvedeným potvrde−
ním/rozhodnutím. Príjemca svojim podpisom
potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa písom−
ne zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej
predávať.

Dovoz potravín pre občanov zabezpečí
Mestský úrad Stará Turá, ktorý včas zabez−
pečí informáciu o ich odovzdaní pre všetkých
žiadateľov prostredníctvom mestského rozhla−
su a individuálnym telefonickým kontaktom.
Predpoklad odovzdávania potravín žiadate−
ľom je september 2011.

Ing. Viera Zapletalová
vedúca oddelenia sociálnych vecí

Po ôsmich mesiacoch prachu, špiny, vŕ−
tania a presťahovávania Dom kultúry nabral
konečne tú správnu podobu. Skončila rekon−
štrukcia Domu kultúry Javorina, ktorá bola
realizovaná z Európskych fondov regionál−
neho rozvoja v projekte: Zlepšenie služieb
cestovného ruchu Slovensko−moravského
pomedzia. Z poskytnutého príspevku 376
137,− eur bola urobená nová strecha na ce−
lej budove, kompletne sa urobila rekonštruk−
cia elektroinštalácie, následne na to sa vy−
maľovala celá budova okrem veľkej sály a
soklov ( tie sme uhradili z vlastných prostried−
kov), bol obrúsený vonkajší mramor na bu−
dove a hlavne vymurovala sa schátraná te−
rasa, z ktorej nám už roky zatekalo do kniž−
nice a šatní hercov. Zároveň bola urobená
fasáda a zateplenie druhého poschodia. Keď−
že v projekte neboli zahrnuté svietidlá a uza−
tvorenie strechy, tieto prostriedky vďaka
ochote mesta a jeho poslancov uhradilo mesto
zo svojich prostriedkov v objeme 36 935 eur.

Vymurovaním terasy sme získali nové
priestory, ktoré chceme v budúcnosti využiť
pre tvorivé dielne, výstavnú miestnosť a kan−
celáriu strediska cezhraničnej spolupráce.
Keďže celý tento projekt bol postavený na
vytvorení tvorivých dielní, v ktorých sa bu−
deme snažiť rôznymi kurzami zachovať his−

tóriu našich remesiel pre budúce generácie,
v jednej miestnosti už máme krosná pre kur−
zy tkania, ďalej by sme chceli pokračovať v
kurze paličkovania a pletenia z prútia. Chce−
me otvoriť i nové kurzy a to: drôtkovanie,
kurz zdobenia medovníkov, patchworku a
pletenie z pedigu.

 Celá táto prístavba bude odovzdaná
do prevádzky 12. augusta 2011, kedy bude
otvorená i výstava paličkovania, rezbár−
stva a tkania už v novovzniknutých priesto−
roch. Výstava bude otvorená od 13. do
19.augusta. V sobotu 13. a v nedeľu 14.
od 14,00 do 18,00 hodiny, v pracovných
dňoch od 10 do 18,00 hodiny. Na túto vý−
stavu ste všetci srdečne pozvaní.
Bc.Zuzana Zigová, riaditeľka DK Javorina

Dom kultúry Javorina v novom šate
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Futbalový klub oslavuje v tomto roku 80. výročie svojho založenia. Pri tejto
príležitosti usporiadal 25. júna na domácom štadióne futbalový turnaj doras−
tencov, na ktorom sa zúčastnili mužstvá Spartaka Myjava, OFK Čachtice,
OŠK Bošáca a domáci usporiadateľ MFK Stará Turá. V prvom semifinále si
zmerali sily MFK Stará Turá s OFK Čachtice a naše mužstvo prehralo 1:4,
keď jediný gól zaznamenal Popelka, ktorý prechádza od jesennej časti do „A“
mužstva. V druhom semifinále remizoval Spartak Myjava s OŠK Bošáca 2:2,
ale na pokutové kopy prehral Spartak 1:3. V stretnutí o 3. miesto remizovalo
naše mužstvo so Spartakom Myjava 1:1, ale na pokutové kopy vyhral MFK
4:3. Jediný gól za domáce mužstvo strelil Valenčík. Vo finále vyhrala Bošáca
nad  Čachticami 1:0 gólom Kozica. Najlepším strelcom zápasu sa stal D.
Vavro z Bošáce, najlepší brankárom D. Herák zo Starej Turej a najlepším
hráčom M. Parči z Čachtíc. Turnaj rozhodovala rozhodcovská trojica Truhlík,
Petrík a Stacho. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí organizátorom klubu
Igorovi Funtovi a Pavlovi Zrínimu a Nadácii ŽIVOT za finančnú podporu.

Konečné poradie turnaja:
1. OŠK Bošáca 2. OFK Čachtice
3. MFK Stará Turá 4. Spartak Myjava

Dňa 9. júla sa uskutočnil pri tejto príležitosti turnaj starých pánov za
účasti mužstiev KBF Ilava, Internacionál Trenčianska Turná, SK Ostrož−
ská Lhota a domáceho klubu BAF Stará Turá. V prvom semifinále prehra−
lo naše mužstvo s Ilavou 0:1 (0:0). V druhom semifinále prehrala Ostrož−
ská Lhota s Trenčianskou Turnou 1:3 (0:1). V súboji o tretie miesto vyhra−
lo naše mužstvo BAF nad Ostrožskou Lhotou 4:1 (2:0), keď góly domá−
ceho mužstva strelili Mocko, Stančík, Černák, Sekerka.

Finále  medzi  Ilavou a  Trenčianskou Turnou sa skončilo nerozhodne
3:3 (2:1), ale na pokutové kopy vyhrala Trenčianska Turná 6:5. Najlepším
brankárom bol vyhodnotený Michal  Goliáš z SK Ostrožská Lhota,  najlep−
ším  strelcom bol Róbert Petruš z Internacionálu Trenčianska Turná  a
najlepším  hráčom Antom Brunovský z KBF Ilava. Zápasy rozhodovala
dvojica rozhodcov Peter  Petrík a Ing. Ján Trúsik. Ceny odovzdal mana−
žér mužstva Ing. Roman Chnapko so sekretárom klubu Igorom Funtom.

Konečné poradie
1. Internacionál Trenčianská Turná, 2. KBF Ilava, 3. BAF Stará Turá,

4. SK Ostrožská Lhota                                 Ing. Ján Hodermarský

80. výročie založenia futbalového klubu v Starej Turej

Dorastenci MFK Stará Turá (foto Viliam Solovič)

Dorastenci turnaj, na foto zľava hore: Igor Funta − vedúci do−
rastu, František Redaj − prezident MFK, Pavel Zríni − tréner, roz−
hodcovia Petrík, Truhlík, Stacho, zľava dole: najlepší strelec D.
Vavro (Bošáca), brankár D. Herák (St. Turá), hráč M. Parči (Čachti−
ce) (foto Viliam Solovič)

BAF Stará Turá


