
2
0

1
308 Cena 0,19 € | XX. ročník www.staratura.sk

T A R O T U R I A N S K Y

August a SNP
V auguste si pripomenieme 69. výro-
čie Slovenského národného povstania 
– najväčšieho ozbrojeného vystúpenia 
Slovákov v dejinách. Obdobie od au-
gusta do októbra 1944 sa stalo sprofa-
novaným najmä v období komunistickej 
totality. Neohrozená úloha komunistic-
kej strany v Povstaní nemohla byť ni-
kým a ničím spochybňovaná. Po roku 
1989 zase silneli hlasy, ktoré význam 
SNP marginalizovali a pochádzali hlav-
ne z bývalých emigrantských kruhov. 
S následkami obidvoch koncepcií  sa 
vyrovnávame prakticky dodnes. Nielen 
na poli seriózneho vedeckého výskumu 

a historiografie. Partizánske hnutie je 
bezpochyby fenomén, ktorý k Povstaniu 
neodmysliteľne patrí. Témou partizán-
skeho odboja v širšom kontexte sa dosiaľ 
žiadna publikácia po roku 1989 neza-
oberala, preto pripravujeme monogra-
fiu Partizáni na Slovensku vo svetle 
najnovších výskumov. Dielo vzniká na 
základe rovnomennej vedeckej kon-
ferencie, ktorú zorganizovala katedra 
histórie FHV UMB v Banskej Bystrici. 
Prezentáciu knihy pripravujeme na ko-
niec leta alebo začiatkom jesene v Starej 
Turej.

Juraj Krištofík 
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Remeslá našich predkov
9. august, 10.00 h, Námestie slobody

Výstava „Poklady z deduškovej povaly“
9. august, od 10.00 h

Koncert DH Bučkovanka
18. august, 17.00 h, Námestie slobody
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Mestské oslavy 69. 
výročia SNP
23. august, 15.00 h, Nárcie

Oblastné oslavy výročia 
SNP na Rohu
25. august, Lubina
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pamätník Nárcie
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 20. júna 2013 sa uskutočnilo XXVIII. za-
sadnutie MsZ, ktoré otvoril o 15.00 hod. primá-
tor mesta Ing. Ján Kišš. V úvode rokovania bolo 
udelené slovo Ing. Gustávovi Rumánkovi, ktorý 
predstúpil pred poslanecký zbor s iniciatívnym 
návrhom týkajúcim sa výroby pamätnej dosky 
pre nebohého Ing. Miroslava Neráda, zakladateľa 
podniku Chirana Stará Turá a osobnosti, ktorá sa 
výraznou mierou podieľala na rozvoji mesta, pri 
príležitosti 100. výročia narodenia, ktoré bude 
mať v roku 2014. Poslanci sa dohodli, že touto 
problematikou sa budú konkrétnejšie zaoberať na 
septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva, kde budú predložené presnejšie informácie, 
ktoré za organizačný tím predloží viceprimátorka 
Mgr. Krištofíková.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie pl-
nenie uznesení prijatých na XXVI. a XXVII. za-
sadnutí MsZ..

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• na doplnenie uznesenia č. 12-XXVI/2013 zo 

dňa 18. 4. 2013,
• na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, 

na ktorých sa nachádza miestna komunikácia 
smer Papraď cez lokalitu Trnová a Trebešín,

• zverenia majetku „Revitalizácia centrálnej 
mestskej zóny v Starej Turej“ do správy orga-
nizácie Technické služby Stará Turá, 

• Dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej 
zmluvy č. 71/maj/2012 zo dňa 30.10.2012, kto-
rá bola uzatvorená medzi Mestom Stará Turá 
a spoločnosťou STINEX, s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom,

b) žiadosť:
• Jozefa Podolana, bytom Stará Turá o prenájom 

pozemku,
• Petra Sedlíka a manželky Kataríny, bytom 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch,

• spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o., Stará Turá 
o vypracovanie projektu na rekonštrukciu by-
tového domu na Ul. Mýtnej č. 595/58,

• MyjavaNET, s. r .o., Hurbanova 664/20, Myjava 
o prerokovanie možnosti umiestnenia teleko-
munikačného stožiara na šírenie internetového 
signálu pre lokalitu Drgoňova dolina,

c) zámer
• zámeny časti pozemkov Ing. Štefana 

Medňanského, bytom Praha,
d) ponuku
• na darovanie pozemkov od Milana Čudrnáka, 

bytom Stará Turá.
Ďalej poslanci vzali na vedomie „Informáciu 
o vlastníckych vzťahoch k majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu pozemkov, na ktorých sa bude 
realizovať kanalizácia Papraď“ a „Informáciu 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže na od-
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. 
Družstevnej“. Keďže o predmetnú nehnuteľnosť 
neprejavil vo verejnej súťaži nikto záujem, uložilo 
Mestské zastupiteľstvo opakovať verejnú súťaž na 
odpredaj nehnuteľnosti bez udania minimálnej 
ceny.

Schválená nebola ponuka Obvodného úradu 
Trenčín, Hviezdoslavova 3, na prevod prebytoč-
ného majetku štátu - rodinný dom súp. č. 2463 - 
pre neprimerane vysokú cenu 4 800,- € vzhľadom 
k stavu nehnuteľnosti.

V rámci finančných záležitostí poslanci vzali 

na vedomie „Informáciu o aktuálnom hospo-
dárení mesta“ a „Návrh I. zmeny programového 
rozpočtu mesta“, schválili „Návrh zmeny rozpoč-
tu rozpočtovým opatrením“ a „Návrh I. zmeny 
rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá“.

V ďalšej časti rokovania poslanecký zbor 
schválil dve záväzné nariadenia, a to: :
• VZN č. 5/2013 – Nar. O dotáciách na podporu 

športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 
a z neverejných zdrojov od sponzorov. Toto 
nariadenie upravuje základné kritériá pre po-
sudzovanie objektívnosti, transparentnosti, 
efektívnosti a účelnosti vynaložených nákladov 
a ich následnej kontroly pri financovaní športu 
a činnosti športových klubov pôsobiacich na 
území mesta Stará Turá.

• VZN č. 6/2013 – Nar. O určení názvu novej 
ulice Stará tehelňa. Návrh VZN o určení názvu 
novej ulice vychádza z požiadavky podnikateľ-
skej verejnosti určiť názov ulice v areáli pôvod-
nej starej tehelne, kde sa v súlade s územným 
plánom nachádza priemyselná zóna označená 
v územnom pláne ako lokalita V 2 blok ľahkej 
priemyselnej výroby. V areáli sa nachádza nie-
koľko výrobných či obchodných spoločností, 
ktoré pri svojich obchodných aktivitách potre-
bujú detailnejšie určiť sídlo spoločnosti alebo 
prevádzky. Názov ulice Stará tehelňa je prí-
pustný, neuráža mravnosť, náboženské cítenie 
alebo národnostné cítenie, pričom je jazykovo 
správny a vychádzajúci z histórie mesta, nakoľ-
ko kopíruje reálie tejto časti územia.

Poslanci vzali na vedomie Správu z kontrol vy-
konaných od XXVI. zasadnutia MsZ, Informáciu 
o priebehu výberového konania dodávateľa zá-
kazky „Modernizácia tepelného hospodárstva 
okruh ÚK a TÚV – VS 10“ ako i Vyhodnotenie 
komunitného plánu sociálnych služieb za rok 
2012. Na vedomie vzali tiež Informáciu o kri-
tických úsekoch miestnych komunikácií a návrh 
na prioritné použitie prostriedkov na ich opravu, 
pričom uložili Technickým službám Stará Turá, 
m. p. o. pravidelne ročne aktualizovať zoznam 
mestských a miestnych komunikácií vo finanč-
nom vyjadrení v pomere 18:11, určených na kom-
plexnú rekonštrukciu, zoradených podľa poradia 
dôležitosti v závislosti od technického stavu a vy-
ťaženosti komunikácie a v súlade s týmto zozna-
mom a schváleným Programovým rozpočtom 
pre príslušné obdobie vykonávať pravidelnú kom-
plexnú rekonštrukciu komunikácií.

Poslanci schválili Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 
2013.

V súlade s VZN č. 11/2012 – Nar. o podmien-
kach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a trhový poriadok § 3 ods. 3 
a 5 b) stanovili poslanci termíny konania príle-
žitostných trhov a ich predajného času na obdo-
bie 2. polroku 2013. Schválené boli nasledovné 
príležitostné trhy:
1. Remeslá našich predkov
9. augusta 2013 v čase od 8.00 do 20.00 h., kul-
túrny program do 22.00 h.,
2. Jesenný remeselnícky trh
25. októbra 2013 v čase od 8.00 do 20.00 h.,
3. Vianočný trh
14. decembra 2013 v čase od 8.00 do 18.00 h.

Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, 

IČO 00312002, zastúpené primáto-
rom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

odpredaj nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej 
súťaži na odpredaj nehnuteľnosti, ktoré 
sa nachádzajú na Ul. Družstevnej č. 431 
v Starej Turej. Jedná sa o rodinný dom súp. č. 
431 postavený  na pozemku parc. č. 437/1 a po-
zemok parc. č. 437/1 – zast. plocha o výmere  
622 m2 a pozemok parc. č. 438 – zast. plochy 
o výmere 60 m2 nachádzajúce sa v katastrál-
nom území Stará Turá. Rodinný dom súp. č. 431 
a pozemok parc. č. 437/1 sú evidované na liste 
vlastníctva č. 1 v podiele 1/1. Pozemok parc. č. 
438 je evidovaný na liste vlastníctva č. 6784 
v podiele 1/2. Výber záujemcu sa uskutoč‑
ní na základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvis-

ko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rod-
né číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických 
osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických 
osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osob-
ných údajov na účely zabezpečenia úkonov 
pri predaji majetku vo vlastníctve mesta 
Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších 
predpisov, 

• výpis z obchodného registra, alebo iného re-
gistra (v prípade právnických osôb), nie starší 
ako 3 mesiace,

•  cenovú ponuku záujemcu,
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnos-

ti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže,

• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmien-
kami obchodnej verejnej súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uza-
tvorených obálkach označených spia-
točnou adresou záujemcu a označením 

„Družstevná č. 431  – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň 
doručenia návrhov je 9.8.2013 o 13.00 hod. 
Na návrhy doručené po tomto termíne sa ne-
bude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené 
návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj nehnuteľnosti víťazné-
mu záujemcovi podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si 
vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verej-
nej súťaže bez určenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mestapokračovanie na str. 9
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Kontajner na Podlipovci, 
(ne)riešiteľný problém?
Vážení spoluobčania, chceli by sme 
vás poinformovať o problémoch s 
vývozom veľkorozmerného kontaj-
nera v lokalite Podlipovec. Tento 
kotajner je umiestnený na rázcestí, 
je dobre prístupný a v jeho bez-
prostrednej blízkosti nie je žiadny 
dom. Toto prostredie vytvára príleži-
tosť na viac menej nekontrolovateľ-
né napĺňanie kontajnera odpadom 
rôzneho druhu (nevynímajúc odpad 
nebezpečný). Dôkazom toho je, že 
za 1. polrok 2013 bolo vyvezených 
23 t odpadu, čo je na počet trva-
lo bývajúcich a chatárov žijúcich v 
tejto lokalite neskutočné množstvo.

Realita je však taká, že tento kon-
tajner prepĺňajú odpadom, kto-
rý tam nepatrí aj iní. Po  naplnení 
kontajnera, ľudia ukladajú odpad 
v jeho okolí, čo  pracovníkom tech-
nických služieb robí pri vývoze  

veľké problémy.  Vyčistenie tohoto 
priestoru zbytočne predražuje vývoz 
a odčerpáva finančné prostriedky 
nás všetkých. No vrcholom všetké-
ho bolo to, že zatiaľ nezistený pácha-
teľ 29. júna 2013 odpad zapálil, čím 
sa poškodil aj kontajner. Nechcem 
si ani predstaviť situáciu, že by sa 
požiar rozšíril do blízkych kríkov 
a stromov.

Veľkoobjemové kontajnery slú-
žia na vývoz bežného domového 
odpadu v tých lokalitách, kde nie 
je možný vývoz odpadu v malých 
domových nádobách. Zber nebez-
pečného odpadu sa robí v mesia-
coch apríl a október, kedy sa môžu 
vyviezť: chladničky, práčky, pneu-
matiky, optrebovaný olej, televízo-
ry, staré farby a podobne.Občania 
môžu doviesť odpad aj sami do 
Zberného dvora, ktorý je v bývalej 
tehelni smerom na Súš. Pracovníci 

Technických služieb sú tam v týždni 
od pondelka až do piatku od 6.30 
hod. do 13.30 hod.,v stredu je dlhší 
deň do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 
hod. do 12.00 hod.

Našim cieľom je skvalitňovať 
služby pri vývoze domového odpa-
du a chceli by sme, aby aj občania 
prispeli svojim dielom k peknejšie-
mu životnému prostrediu. V prí-
pade lokality Podlipovec  krásne 
prostredie veľmi narušuje, ba čo 

viac až znehodnocuje takýto od-
pad, teda vlastne “čierna skládka”. 
Preto chceme vyzvať občanov, ktorí 
bývajú v tejto lokalite (a nielen ich), 
ak by mali nejaké informácie, ktoré 
by pomohli túto situáciu riešiť, kon-
taktujte nás na č. tel.:0905 254 350, 
p. Koštial. Takisto budeme aj my 
podnikať kroky, aby sme vinníkov 
vypátrali a náležite “odmenili”.

Pracovníci Technických služieb 
Vám ďakujú za spoluprácu

rekonštrukcie miestnych komunikácií 
Technické služby Stará Turá vypra-
covali zoznam miestnych komuni-
kácií (MK), ktoré sú z dlhodobého 
hľadiska vo veľmi zlom stave. Sú 
to MK priamo v meste a tiež aj v 
priľahlých častiach.

V mesiaci jún 2013 Mestské zastu-
piteľstvo prerokovávalo tento mate-
riál a odsúhlasilo Zmenu rozpočtu 
pre Technické služby Stará Turá. 
V rámci tejto zmeny boli vyčlene-
né finančné prostriedky na celko-
vé rekonštrukcie vybraných MK 
(viď tabuľka). Tieto rekonštrukcie 
budú prebiehať postupne v závis-
losti od finančných možností mes-
ta. Na tento rok bolo vyčlenených 
83 tisíc €. V rámci podprogramu: 
Cesty bol vytvorený nový prvok: 
Rekonštrukcia MK. Myšlienkou vy-
tvorenia tohto prvku bolo každoroč-
ne plánovať so sumou cca 100 tisíc 
€ (podľa možností) a tieto investo-
vať do nižšie vybraných MK na ich 
celkovú rekonštrukciu. Niekde ide 
o celú šírku a dĺžku MK a niekde ide 
o rekonštrukciu v celej šírke MK, ale 
nie v celej jej dĺžke, ale len vybrané-
ho úseku MK. 

Mesto má spracovaný pasport 
komunikácií. Ide cca o 85 km miest-
nych komunikácií a  cca 21 km 

chodníkov. V pasporte sú tiež zachy-
tené aj štátne komunikácie. Pasport 
obsahuje dĺžky, šírky MK, doprav-
né značenie, staničenie chodníkov, 
približne sú tu zachytené kanalizač-
né vpuste, stĺpy verejného osvetle-
nia. Pasport však neobsahuje opis 
technického stavu MK, prípadne 
využiteľnosť MK. Technické služby 
dopracovali tento pasport a vypra-
covali zoznam MK v rámci mesta 
a v priľahlých častiach, ktoré sú v sú-
časnosti v kritickom stave. V nižšie 
uvedenej tabuľke sú aj predpokla-
dané náklady na ich rekonštrukciu. 
MK sú už takmer všetky po svojej 
životnosti (uvádza sa údaj životnosti 
MK cca 15 rokov). Naše MK majú 
cca 40 rokov. Nakoľko opravy sú fi-
nančne veľmi náročné, je potrebné 
ich rekonštrukcie vykonávať po-
stupne. Tento zoznam sa bude kaž-
doročne prehodnocovať, dopĺňať 
o ďalšie MK. 

Ostatné MK, ktoré nie sú v uve-
denom zozname kritických MK, 
budú i naďalej opravované v men-
šom rozsahu (len havarijné výtlky) 
prevažne tryskovou metódou. Tento 
spôsob opráv MK sa osvedčil ako 
najekonomickejší a z hľadiska tech-
niky opráv aj najúčinnejší na nami 
spravované MK. 

Začiatkom júla bola vo Vestníku 
úradu pre verejné obstarávanie vy-
hlásená výzva na predkladanie 
ponúk podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní na vykonanie rekon-
štrukčných prác, ktoré by sa s naj-
väčšou pravdepodobnosťou mali 
v tomto roku začať v mesiaci septem-
ber – október. Výber dodávateľa sa 

uskutoční prostredníctvom elektro-
nickej aukcie. Našim predpokladom 
je, že v nadväznosti na vysúťaženú 
cenu budeme môcť v tomto roku re-
konštruovať MK v poradí od 1. -5. 
z nižšie uvedeného zoznamu MK.

TSST, Ing. Vráblová

P.č. Názov MK m2 Predp. náklady 
v EUR

1. Nám.Schweitzera 980 21 168 
2. Športova 1000 21 600 
3. SNP – v sídlisku „Z“ 450 9 720 
4. Aut.linka – časť most 300 6 480 
5. Aut.linka – časť Košt.dol 1200 25 920 
6. SNP – v sídlisku 2200 47 520 
7. Aut.linka – časť U Volárov 1800 38 880 
8. Jiráskova – v sídlisku 675 14 580 
9. Hviezdoslavova 1800 38 880 

10. Aut.linka – časť PZ 1200 25 920 
11. Hurbanova – ku kat.cintorínu 720 15 552 
12. Parkovisko Poliklinika 1000 21 600 
13. Hurbanova – ku kat.kostolu 750 16 200 
14. Aut.linka – časť býv.škola 1500 32 400 
15. Štúrova 1650 35 640 
16. Dibrovova – v sídlisku 900 19 440 
17. Aut.linka – časť pri obchode 1500 32 400 
18. Sasinkova 1760 38 016 
19. Dubník – alej I.časť 960 20 736 
20. Aut.linka – časť pri pohostinstve 1500 32 400 
21. Dubník – alej II. časť 960 20 736 
22. Cintorín – dorobiť chodníky 900 19 440 
23. Aut.linka  - časť pri št.ceste 1500 32 400 

SPOLU 25 705 587 628 

Spomienka v Nárcí
Mesto Stará Turá v spolupráci so ZO SZPB Stará Turá Vás pozýva na spomienkovú slávnosť pri 

príležitosti 69. výročia SNP k pamätníku do osady Nárcie, ktorá sa uskutoční v piatok, 23. augusta 
2013 od 15.00 hod. Odchod autobusu je o 14.30 hod. od DK Javorina so zastávkou oproti Mestskému 

úradu. Pre účastníkov je pripravené občerstvenie a posedenie pri ohni v priestore pod pamätníkom. 
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2. časť sprievodcu – rodina a kríza
RODiNA S NEZAMESTNANýM ČlENOM

• Ak ste stratili zamestnanie môžete sa zaevidovať ako uchádzač 
o zamestnanie  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vám poskytnú 
tieto služby v nezamestnanosti a príspevky: 

>  sprostredkovanie zamestnania (vyhľadávanie pracovného miesta 
a ponúkanie vhodného zamestnania), 

>  odborné a poradenské služby (riešenie problémov spojených 
s pracovným uplatnením), 

>  vzdelávanie a prípravu pre trh práce (najmä v prípade nedostatku 
odborných vedomostí a odborných zručností, potreby zmeny 
vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce),  

>  príspevky poskytované občanom.
Evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie nie je vaša povinnosť, ale vaše 
právo. V prípade ak  toto právo nevyužijete, máte povinnosť prihlásiť sa do 
zdravotného poistenia ako samoplatiteľ a uhrádzať si zdravotné poistenie 
sám, pretože dňom ukončenia pracovného pomeru vám zdravotné poistenie 
skončilo. 

Ak sa zaevidujete ako uchádzač o zamestnanie, odo dňa zaradenia do 
evidencie uhrádza za vás zdravotné poistenie štát. Ak sa zaevidujete na úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia 
zamestnania alebo prevádzkovania/vykonávania samostatnej zárobkovej 
činnosti, k prerušeniu zdravotného poistenia nedôjde.

• Úrad práce poskytuje občanom nasledovné príspevky:
> uchádzačovi o zamestnanie:

- dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce,
- príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
- príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,
- príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

•  zamestnancovi, ktorý pred nástupom do zamestnania alebo pred 
začatím vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti bol uchádzačom 
o zamestnanie: 
- príspevok na dochádzku za prácou,
- príspevok na presťahovanie za prácou,

• občanovi so zdravotným postihnutím:
-  dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným 

postihnutím,
-  príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie 

alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
-  príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
-  príspevok na činnosť pracovného asistenta, 
-  príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu 
zamestnancov.

O služby a príspevky v nezamestnanosti občan žiada na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. 
Ú Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti   

podrobnejšie informácie o službách a príspevkoch v nezamestnanosti poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/2441 310, -311, -312, -314 až -318 –  oddelenie informačno-poradenských 

a sprostredkovateľských služieb
 032/2443 311 – Pracovisko Stará Turá www.upsvar.sk

• Po skončení zamestnania môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti, 
ktorá slúži na zabezpečenie príjmu v nezamestnanosti. Nárok na ňu vám 
však vznikne po splnení zákonných podmienok. Ak ste zaradený v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny 
a v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 
730 dní – vtedy máte nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov. 
V prípade že ste boli poistený v nezamestnanosti 730 dní v posledných 
štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
máte nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 4 mesiacov.   Spôsob 
skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na rozhodnutie o nároku, výške 
a dobe poskytovania dávky v nezamestnanosti .
Nárok na dávku v nezamestnanosti si musíte uplatniť v pobočke Sociálnej 
poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. 
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení   

podrobnejšie informácie o dávke v nezamestnanosti poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysuuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom,
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/771 2055 – odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia www.socpoist.sk

• V prípade ak vám nevznikol nárok na dávku v nezamestnanosti alebo je vaša 
dávka v nezamestnanosti veľmi nízka, resp. ste už dávku v nezamestnanosti 
vyčerpali, môžete požiadať o dávku a príspevky v hmotnej núdzi. 

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním podľa 
zákona o pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nedosahuje životné 
minimum a  nemôžu si príjem  zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov 
fyzickej osoby. Ak občan má príjem pod hranicou životného minima, je 
v stave hmotnej núdze. Sumy životného minima stanovuje Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí  a rodiny každoročne vždy k 1.júlu.

Či sa teda osoba alebo rodina nachádzajú v hmotnej núdzi závisí 
predovšetkým od ich príjmov. Ak majú spoločné príjmy pod hranicou 
životného minima, sú v hmotnej núdzi, ale   to ešte neznamená, že majú 
automaticky nárok na dávku a príspevky v hmotnej núdzi. 

Pri posudzovaní nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi sa 
zohľadňujú viaceré kritériá. V prvom rade sa určuje okruh osôb, ktoré sa 
na tento účel spoločne posudzujú a to sú: 
• manžel a manželka, 
• rodičia a nezaopatrené deti, 
•  rodičia a ich deti do 25 rokov veku žijúce s rodičmi v domácnosti (tu 

však platia určité špecifiká).  
Ďalej sa okrem príjmu zohľadňuje aj majetok posudzovaných osôb, prihliada 
sa na skutočnosť či tieto osoby majú možnosť zabezpečiť si alebo zvýšiť 
príjem vlastnou prácou, či si uplatnili všetky zákonné nároky ako je výživné, 
náhradné výživné, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, dôchodok, 
dávky úrazového a garančného poistenia, výsluhového zabezpečenia, nároky 
z pracovnoprávneho vzťahu, opakované štátne sociálne dávky okrem 
prídavku na dieťa.  
Ak občan splní podmienky nároku, tak môže získať: 
•  dávku v hmotnej núdzi – na zabezpečenie základných životných 

podmienok. Jej výška je odstupňovaná  podľa počtu posudzovaných osôb.   
•  príspevok na zdravotnú starostlivosť – na výdavky spojené s úhradou 

za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
•  aktivačný príspevok – na podporu získania, udržania alebo zvýšenia 

vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely 
pracovného uplatnenia,  

•  príspevok na bývanie – na úhradu nákladov spojených s bývaním, občan 
musí však byť vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu 
a uhrádzať náklady spojené s bývaním,

•  ochranný príspevok – patrí občanovi, ak si nemôže zabezpečiť alebo 
zvýšiť svoj príjem vlastnou prácou, napr. z dôvodu nepriaznivého 
zdravotného stavu, invalidity, dosiahnutia dôchodkového veku, 
starostlivosti o zdravotne ťažko postihnuté dieťa alebo občana, účasti na 
resocializačnom programe. 

•  dávku pre tehotnú ženu – od začiatku 4. mesiaca tehotenstva, ak 
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tehotenstvo preukáže tehotenským preukazom a pravidelne navštevuje 
tehotenskú poradňu,

•  dávku rodičom dieťaťa do 1 roku veku – ak preukáže, že sa s týmto 
dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra,

•  dávku pre dieťa, ktoré si riadne plní povinnú školskú dochádzku. 
O dávku a príspevky v hmotnej núdzi môžete požiadať na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého bydliska. Po 
splnení nároku úrad dávku prizná najskôr od mesiaca, kedy bola podaná 
písomná žiadosť.
Ú Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi starostlivosti o dieťa
Ú Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

Základné poradenstvo o pomoci v hmotnej núdzi vám poskytne:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 032/746 1646 – oddelenie sociálnych vecí  www.staratura.sk

podrobnejšie informácie o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/2442 510, -511, -512, -314 až -318 – oddelenie pomoci v hmotnej núdzi 
alebo Pracovisko Stará Turá, Družstevná 2 – Dom štátnej správy
 032/2443 511 – oddelenie pomoci v hmotnej núdzi www.upsvar.sk

• 
Ak ste sa ocitli v hmotnej núdzi, môžete požiadať o dotáciu na stravu 
a školské potreby pre dieťa, ktoré je žiakom základnej školy alebo  
o štipendium pre študenta strednej či vysokej školy, ktoré sú poskytované 
s cieľom podporiť vzdelávanie u detí pochádzajúcich z rodín, ktoré sa ocitli 
v hmotnej núdzi. Štipendiá sú poskytované v gescii jednotlivých škôl.
Ú Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
Ú Zákon č. 245/2008 Z. z. - školský zákon
Ú  Vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ   
Informácie o štipendiách poskytne príslušná škola, ktorú študent navštevuje.

podrobnejšie informácie o dotácii na stravu a školské potreby poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/2442 512, -510 – oddelenie pomoci v hmotnej núdzi www.upsvar.sk

• Občanom s trvalým pobytom na území mesta Stará Turá, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej životnej situácii, poskytuje mesto Stará Turá pomoc formou 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky. 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť občanovi 
v hmotnej núdzi, ktorý poberá dávku a príspevky v hmotnej núdzi z úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov 
na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie 
školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. 

Mimoriadnu sociálnu dávku môže mesto poskytnúť občanovi, ktorý 
nie je poberateľom  dávky a príspevkov hmotnej núdzi z úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, a to najmä na úhradu výdavkov súvisiacich 
so sociálnou alebo mimoriadnou udalosťou, v dôsledku ktorej sa ocitol 
v nepriaznivej sociálnej situácii.  

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávku 
je dobrovoľná pomoc mesta občanom a na ich priznanie nie je právny 
nárok. Občan, ktorý o takúto dávku žiada musí splniť určité podmienky, 
predovšetkým nesmie mať voči mestu Stará Turá ani voči organizáciám, 
ktorých je mesto zriaďovateľom, žiadne finančné záväzky (napr. na 
miestnych daniach, poplatku za odpad, nájomnom a službách spojených 
s užívaním obecného bytu a pod.).
Ú  VZN č. 12/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 

mimoriadnej sociálnej dávky

podrobnejšie informácie o jednorazovej DHn a mimoriadnej sociálnej dávke poskytuje:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 032/746 1646, -1645 – oddelenie sociálnych vecí  www.staratura.sk

Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá

Rozlúčili sme sa 
s predškolákmi
Naši najstarší škôlkari z materskej školy na Komenského uli-

ci a z materskej školy na Hurbanovej č. 142 sa stretli spoločne 
s pani učiteľkami a rodičmi v obradnej sieni mesta Stará Turá, 
aby sa spoločne rozlúčili s materskou školou. Už v septembri totiž 
zasadnú po prvýkrát do školských lavíc a popasujú sa s prvými 
písmenkami a číslicami.

Na pôde mestského úradu privítala v stredu 26. júna ma-
lých predškolákov zástupkyňa primátora, Mgr. Soňa Krištofíková 
a primátor mesta, Ing. Ján Kišš. Pani zástupkyňa popriala deťom 
veľa šťastia pri získavaní nových vedomostí. Predškolákom sa 
prihovorili aj zástupkyne riaditeľky z oboch budov materskej 
školy, Bc. Silvia Záhorová a Tatiana Dúbravová. Za všetky pani 
učiteľky vyjadrili presvedčenie, že deťom sa bude v škole dariť 
a priznali, že im malí predškoláci budú chýbať. Pani učiteľkám 
sa za ich príkladnú starostlivosť o deti poďakovali zástupkyne 
rodičov, PaedDr. Katarína Mikulcová a Lenka Galbavá. 

Malí talentovaní predškoláci predviedli všetkým prítom-
ným, že sú na školu dostatočne pripravení. Zarecitovali básnič-
ky, zaspievali pesničky a niektorí pridali i tanček. A keďže jedno 
obdobie ich života sa pomaly skončilo, pani učiteľky ich obdaro-
vali vysvedčením, ktoré im bude pripomínať, že materskú školu 
úspešne zvládli a absolvovali. Od pani učiteliek si prevzali aj pe-
račníky, ktoré môžu použiť už v septembri ako malí veľkí prváci. 
Nezostáva nám už nič iné iba im popriať, aby domov nosili len 
samé jednotky, aby sa naučili množstvo nových vecí, ktoré budú 
pre nich užitočné po celý život a aby mali aspoň takú úctu k pani 
učiteľkám v základnej škole, akú mali k tým v materskej škole.

Veľa šťastia milí budúci prváci!
Lívia Boorová
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výstavba nájomných 
bytov v starej turej
Mesto Stará Turá pripravuje ďalšiu výstavbu 
nájomných bytov v Starej Turej z prostriedkov 
ŠFRB a úveru MDVRR SR. Na základe tohto 
zámeru mesto vyzýva občanov, ktorí majú zá-
ujem o nájomné byty, aby prejavili svoj záujem 
do 20.8.2013. Dotazník k prieskumu záujmu 
o nájomné byty je možné nájsť na internetovej 
stránke mesta Stará Turá www.staratura.sk 
alebo na majetkovom oddelení Mestského 
úradu Stará Turá, č. d. 119. Bližšie informácie 
na telefóne číslo:  032/7461631, 032/7461630.

majetkové oddelenie MsÚ Stará Turá 

v meste stará turá 
máme o 1 ulicu viac
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej dňa 20. 
júna 2013 uznesením č. 30 – XXVIII/2013 
schválilo novú ulicu v meste Stará Turá s ná-
zvom „Stará tehelňa“. Z časti Holubyho ulice 
boli na ulicu Stará tehelňa prenesené nasle-
dovné súpisné čísla: 294, 295, 296, 297, 298, 
281 a 37. Uvedená ulica bola vytvorená na zák-
lade žiadosti podnikateľskej verejnosti v areáli 
bývalej tehelne.

Správne oddelenie MsÚ, Stará Turá

Výtvarníkom pribudli ocenenia
Začínajú letné prázdniny a určite si oddych za-
slúžia i žiaci výtvarného odboru  ZUŠ v Starej 
Turej. Aj tento školský rok bol pre nich nároč-
ný na rôzne aktivity, súťaže a pre tých starších 
i prípravou na talentové skúšky škôl s umeleckým 
zameraním.

V posledné dni školského roka sa zapojili do 
celoslovenskej súťaže „Európa, môj región, môj 
domov“, ktorú vyhlásilo  Informačné centrum 
Europe Direct Senica pri príležitosti Európskeho 
roka občanov 2013. V stredu 19. júna sa kona-
la vernisáž výstavy v Kultúrnom dome v Senici, 
ktorá bola zároveň slávnostným vyhodnote-
ním súťaže. Vystavovateľmi a autormi krásnych 
výtvarných dielok boli deti z celého regiónu – 
Trnava, Hlohovec, Skalica, Myjava, Malacky, 
Senica a Stará Turá. Jednu z hlavných cien v ka-
tegórii ZUŠ si prevzala Ester Belišová.

S veľkým záujmom detí všetkých typov zá-
kladných a materských škôl sa stretol 7. ročník 
celoslovenskej výtvarnej súťaže – „Deti v zá-
hradke“. Na adresu RV Slovenského zväzu zá-
hradkárov v Bratislave prišlo 1 635 výtvarných 
prác, ktoré hodnotila porota pod vedením akad. 

maliara Miroslava Cipára. V kategórii ZUŠ bola 
ocenená práca talentovanej Lucie Vaňovej, kto-
rá bola spolu s ostatnými ocenenými prácami 
vystavená na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne, na 
medzinárodnej výstave GARDENIA v Nitre 
a spropagovaná bude i na veľtrhu Agrokomplex 
v Nitre a výstave JAHRADA.

Oceneným žiačkam a p. uč. Mgr. M. Lacovej 
blahoželáme k dosiahnutým úspechom.

ZUŠ Stará Turá

Žiak nie je nádoba, ktorú 
treba naplniť, ale pochodeň, 
ktorú treba zapáliť. (Sokrates)
Nestáva sa každý deň, že niekto ocení talent 
a snaženie niekoho iného. Preto sme veľmi radi, 
že úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
v Starej Turej nezostali nepovšimnuté a žiaci  
Lucia Vaňová a David Slamka prijali pozvanie 
dňa 25. júna 2013  na XVII. ročník  slávnostného 
oceňovania „Talent Trenčianskeho kraja 2013“. 
Je to prestížne ocenenie udeľované každoročne 
mladým vedátorom, športovcom, nádejným 
umelcom a účastníkom súťaží zručností, ktorí 
získali popredné umiestnenie v celoslovenských 
súťažiach alebo medzinárodných prehliadkach 
a olympiádach.

Po úvodnej prehliadke Trenčianskeho hradu 
a odpálení uvítacej salvy na nádvorí,  boli oce-
není žiaci, študenti a ich pedagógovia pozva-
ní do Delovej bašty, kde prijali ocenenie z rúk 
Prednostu Obvodného úradu v Trenčíne - Mgr. 
Juraja Gerliciho.

David Slamka, jeden z najmladších ocene-
ných, zožal zaslúžený potlesk a obdiv za Zlatú 
medailu získanú z viac ako 30 000 prác  53. 
krajín sveta z Medzinárodnej výstavy ume-
nia v Číne. Tiež  za jedno z hlavných ocenení 
z Medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému Cyril 
a Metod, ktorú vyhlásilo Arcibiskupstvo praž-
ské a humanitárna organizácia „Na vlastných 
nohách“.

Lucia Vaňová, ktorá je výrazným vý-
tvarným talentom, sa môže tiež pochváliť 

významným ocenením z Medzinárodnej výsta-
vy umenia v Číne, kde jej  kresba bola ohodno-
tená  Certifikátom  za kreatívnu prácu. Jedno 
z hlavných ocenení získala i v Celoslovenskej 
výtvarnej súťaži – „Deti v záhradke“,  ktorú vy-
hlásil Slovenský zväz záhradkárov v Bratislave a 1. 
miesto jej bolo udelené Informačným centrom 
Europe Direct  Senica, ktoré usporiadalo  celo-
slovenskú  výtvarnú súťaž ,,Aká bude EURÓPA 
2012“.  Jej víťazný motív bol použitý na minika-
lendárik Europe Direct Senica.

Poďakovanie patrilo tiež pedagógom podie-
ľajúcim sa na objavení a príprave týchto talentov. 
Ďakovným listom za mimoriadne výsledky do-
siahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných 
detí a mládeže bola ocenená  Mgr. Miroslava 
Lacová. ZUŠ Stará Turá

Povstanie
So zbraňou v ruke
náš národ povstal
proti vojne krutej,

veľké odhodlanie dostal.

V tých horách Javoriny
kde strieľal každý strom,

ani dom rodný 
nebol bezpečným úkrytom.

Syna, muža - mať, žena pohladila
po mladej tvári nevinnej,

do hôr ho vystrojila
v strachu a láske úprimnej.

Pomoc partizánom v horách,
to odvaha nemalá,

tam miesto mal strach,
vnútorná sila trúfalá.

Nárcie, Hlavina,
oheň bolo vidieť zďaleka,

zaplakala nejedna rodina,
nad zverstvami človeka.

Kamene po obydliach zostali,
sťa memento tých čias,
aby ľudia nezabudli,

a vojnu nedopustili viac.

J. Trúsiková

Lucia Vaňová, David Slamka
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice júna 
do polovice júla  2013?
• V týždni od 17. – 21. 6. prebiehalo Cvičenie 

do plaviek, ktoré bolo určené pre dievčatá II. 
stupňa ZŠ. 

• V pondelok 24. 6. sme sa spolupodieľali na ak-
tivite Detského parlamentu mesta Stará Turá 
pod názvom Športový deň. Asi 400 detí II. 
stupňa ZŠ súťažilo na štadióne v 5 disciplínach: 
basketbal, futbal, stolný tenis, kolky a aerobik. 
Najlepšie triedy z každého ročníka boli od-
menené víťazným pohárom a všetci aktívni 
účastníci dostali malú sladkosť(vďaka grantu 
Trenčianskej nadácie). Touto cestou chceme 
poďakovať všetkým, ktorí deťom z parlamentu 
s prípravou akcie pomohli alebo sa priamo zú-
častnili na realizácii tejto aktivity. Vďaka patrí 
predovšetkým športovým klubom – basketba-
lovému, stolnotenisovému, futbalovému a kol-
kárskemu klubu.

• Prázdniny sme začali už 28. 6., kedy sa v CVČ 
stretlo 16 detí, aby sa zúčastnili dvojdňovej 
akcie Boj o prežitie. Okrem zábavy a malej 
turistiky deti absolvovali strelecké preteky (ďa-
kujeme za pomoc Milatovcom), opiekli si pro-
viant a zažili i nočnú cestu odvahy. 

• V prvom prázdninovom týždni sme pre deti 
pripravili bohatý program v rámci Dní otvo-
rených dverí. I napriek tomu, že účasť nebola 
veľká, deti ktoré sa aktivít zúčastnili, sa celkom 
iste nenudili.

• Letného prímestského tábora (8. – 12. 7.) 
sa zúčastnilo 22 detí. Už na začiatku sa deti 
rozdelili do 3 družstiev (Sparta, Alfa, Čerti), 
ktoré celý týždeň zbierali body v rôznych sú-
ťažiach a hrách. Zúčastnili sa rôznych turnajov 

(petang, šípky, stolný futbal), hľadali poklad 
Alžbety Báthoryovej, vybrali sa po stopách 
zbojníkov, plávali, spievali, zahrali sa na ma-
liarov, boli divákmi netradičného divadla atď.

Čo pripravujeme na august 2013?
• Letný bodystyling (každú stredu o 18.00 hod). 

Bodystyling v našom podaní je kombináciou 
klasického aerobiku, ktorý slúži k zohriatiu 
celého tela (žiadne zostavy!), a posilňovania. 
Cvičením sa  spevňuje a formuje celé telo 
(predovšetkým problémové partie), dochádza 
tiež  k pretiahnutiu a posilneniu tela. Cvičenie 
je  vhodné pre jedincov rôzneho veku (od 13 
rokov) s rôznou kondíciou a pôsobí ako od-
reagovanie od celodenných starostí. Poplatok 
za 1 cvičenie: 1,50 eur/osoba. V prípade, že 
pôjdu cvičiť viaceré členky jednej rodiny, pla-
tí vždy len jedna!!! (za cvičenie dcéry, mamy 
a babičky potom rodina zaplatí len 1,50 eur). 
Podmienkou: vhodná pevná čistá obuv na cvi-
čenie (nie zvonku!!!), uterák, pitie. Využite let-
nú akciu a urobte niečo pre svoje telo.

• Deň otvorených dverí (30. 8. 2013: 8.00 – 
16.00 hod) – môžete sa prísť so svojimi deťmi 
pozrieť, informovať, ale už i prihlásiť sa do zá-
ujmových útvarov v školskom roku 2013/14.

ponuka záujmových krúžkov 
v školskom roku 2013/14

Pre predškolákov (5-6 ročné deti):
• Minizumba 
• Lentilky 
• Žabiaci
• Talentníček

Pre školákov:
• Chovateľský krúžok a ekohry
• Pesničky s gitarou
• Tvorivá dielňa
• Vybavím si to sám NOViNKA!
• Detský parlament mesta Stará Turá
• Kolkársky krúžok 
• Futbalový krúžok (dievčenský i chlapčenský)
• Florbalový krúžok (dievčenský i chlapčenský)
• Break dance – prípravka, Break dance - junior
• Plavecký krúžok
• Minizumba
• Aerobikmix a posilňovacie cvičenia
• Tanečná gymnastika
• Roztlieskavačky NOViNKA!
• Orientálny tanec 
• Zdravotné cvičenie
• Krokodíly (pokračovanie Žabiakov) 
NOViNKA!

Pre záujemcov nad 15 rokov:
• Pesničky s gitarou
• Jóga pre mladých NOViNKA!
• Futbalový krúžok 
• Break dance
• Stepaerobic a posilňovacie cvičenia
• Aerobikmix a posilňovacie cvičenia
• Kalanetika

Prihlášky do záujmových krúžkov budú v CVČ 
k dispozícii od 26. 8. 2013. Podrobné informácie 
o záujmových krúžkoch získate priamo v CVČ 
alebo na www.cvcstaratura.edupage.org.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Školský rok je za nami
Pre všetky školopovinné deti 

je jún symbolom posledného vy-
lepšovania známok, preberania 
vysvedčení a vstupom do vy-
túžených prázdnin. Na celom 
Slovensku sa tento rok vysvedče-
nia odovzdávali v piatok 28. júna 
2013. V tomto termíne sa konalo 
aj slávnostné ukončenie školské-
ho roka 2012/2013 v Základnej 
škole v Starej Turej. 

Všetci žiaci školy sa spoločne 
s učiteľmi, zamestnancami školy 
a rodičmi stretli na dopravnom 
ihrisku ZŠ na Komenského ulici. 

Žiakom sa prihovoril pri-
mátor mesta Stará Turá, Ing. 
Ján Kišš a poprial im príjem-
né prázdniny. Poďakoval aj 
učiteľom a novému vedeniu 
školy, ktoré sa zhostilo svojej 
úlohy na výbornú. Hodnotenie 

uplynulého školského roka pri-
náležalo pani riaditeľke, Mgr. 
Jane Koštialovej. Zhodnotila, že 
na konci školského roku navšte-
vovalo Základnú školu v Starej 
Turej 692 žiakov, z toho na 1. 
stupni bolo 294 detí. S vyzna-
menaním prospelo na 1. stupni 
172 žiakov, z toho samé jednot-
ky malo 154 žiakov. Na 2. stupni 
bolo vyznamenaných 141 žiakov, 
z toho 48 malo samé jednotky. 
Problémy boli tento rok opäť so 
správaním niektorých detí. Za 
priestupky rôzneho charakteru 
dostalo 18 detí pokarhanie ria-
diteľkou školy, 10 žiakov malo 
zníženú známku zo správania na 
2. stupeň a 4 žiaci na 3. stupeň. 

Pani riaditeľka však neza-
budla vyzdvihnúť deti, ktoré 
patrili k tým najlepším v škole. 

Z každej triedy vyhlásila naj-
úspešnejších žiakov, ktorým 
zatlieskala celá škola. Tieto deti 
robia škole dobré meno nielen 
svojimi študijnými výsledkami, 
ale aj výsledkami v rôznych sú-
ťažiach a olympiádach po celej 
republike.  Na konci slávnostné-
ho ukončenia školského roka sa 

so svojimi spolužiakmi rozlúčili 
deviataci, ktorí po prázdninách 
pokračujú v štúdiu na stredných 
školách. Potom sa už deti spolu 
s triednymi učiteľmi rozpŕchli 
do svojich tried, prevzali vysved-
čenie a bežali v ústrety vytúže-
ným prázdninám.

Lívia Boorová 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRiPRAVUJE ZÁJAZDY:

• 10. augusta 2013 – vodný svet Termal centrum Galandia 
v Galante. Návštevníci majú k dispozícií plavecký bazén, det-
ský bazén, relaxačný bazén, 2 tobogány... Poplatok za dopravu: 
9,50 EUR. Vstupenky budú zakupované hromadne podľa ka-
tegórií s uplatnením zľavy. Deti do 6 rokov majú na kúpalisko 
vstup voľný.

• 17. augusta 2013 – Tropicarium Budapešť – návštevní-
ci okrem života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa, 
v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky. 
V Tropicariu je možné vidieť najväčšie morské akvárium v stred-
nej Európe, žraločie akvárium s 8 žralokmi a stovkami rybiek. 
Poplatok za dopravu a vstupné: 25,- EUR.

• 31. augusta 2013 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko). Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- EUR.

• 28. septembra  2013 – muzikál AIDA – Hudobné divadlo 
Karlín Praha, hudba: Elton John, účinkujú: Lucie Bílá, Kamila 
Nývltová, Dasha, Václav Noid Bárta, Jiří Korn, Marián Vojtko 
a ďalší. Poplatok za dopravu + vstupné: 33,- EUR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e ‑mail: dkstaratura@zoznam.sk.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Jamborová, Vita: Ja ti to vrátim • Lasicová, Hana: Slúžka 
• Urbaníková, Eva: Maj ma rád • Young, William Paul: Rázcestia 
• Rúčková, Enja: Láska na dvoch kolesách Detektívky Dán, 
Dominik: Kráska a netvor Náučná literatúra Kleinová, Naomi: 
Šoková doktrína • Archer, Jeffrey: Evanjelium podľa Judáša Detská 
literatúra Wilsonová, Jacqueline: Lekce lásky • Jóriová, Vanessa: Za 
múrom • Wilsonová, Jacqueline: To najhoršie na mojej sestre

Dom kultúry Javorina 
pozýva na 9. ročník 
podujatia „Remeslá 
našich predkov“ 
9. augusta 2013
na Námestí slobody v Starej Turej

Sprievodným podujatím  bude výstava „Poklady 
z deduškovej povaly“, ktorá bude zameraná 
na historické zvukové i obrazové nosiče. Výstava sa 
uskutoční v Dome kultúry Javorina Stará Turá (Stredisko 
cezhraničnej spolupráce na  2. poschodí):
9. augusta 2013 od 10.00 do 18.00 hod.,
12. – 16. augusta 2013  od 14.00 do 18.00 hod.,
19. augusta - 13. septembra 2013 (pracovné dni) je 
potrebné sa zahlásiť na sekretariáte DK Javorina. 
V prípade, že vlastníte staré rádiá, televízory, tranzistory, 
gramofóny, fotoaparáty... a ste ochotní ich zapožičať, 
termín preberania exponátov je 1.- 2. augusta 2013 na 
sekretariáte DK Javorina, tel. 032/7763366.

Dk Javorina stará turá pozýva 
v rámci hudobného leta 

18. augusta  2013 o 17.00 hod. na námestie 
slobody na koncert dychovej hudby

Bučkovanka 

KULTÚRNY PROGRAM

15.00 ĽH Poľun a Krakovienka
16.00 Mužský spevácky zbor z Kunovíc
17.00 Seniorklub Družba z Trenčína
18.00 Heligonkári z Myjavy
19.00 Ľudová veselica s heligonkármi

ATMOSFÉRU SPRÍJEMNIA 
ĽUDOVÁ HUDBA POĽUN A PAĽKO BAKO

Dom kultúry Javorina, mesto Stará Turá a Nadácia Život Vás 
pozývaju na 9. ročník tradičného podujatia

Remeslá 
našich predkov

piatok 9. 8. 2013
10.00 - 19.00 hod.

Námestie slobody v Starej Turej

Tešíme sa na Vás!

PONÚKAME

- ukážky tradičných remesiel, výroba domácich syrov...
- remeselné výrobky, tradičné domáce jedlá
- tvorivé dielne, jazda na koči,  skákací hrad a iné
- výstava „Poklady z deduškovej 
povaly“ – DK Javorina

Projekt sa realizuje vďaka podpore Trenčianskej nadácie
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smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Aj keď Vám hviezdy dávno prestali 
svietiť a slnko hriať, tí čo Vás  radi 
mali neprestanú na Vás spomínať.

Dňa12.8.2013 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša stryn-
ká Anna OSlAYOVÁ.

S láskou spomína Anka s deťmi 
Jankom a Martinkou.

•
Čas plynie, no ranu, čo bolí, nezahojí, chýbaš 

nám všade a každý deň. 
V srdciach našich však stále Tvoj 

plamienok horí, no zostali nám už iba 
spomienky a Ty snívaš svoj večný sen.

Dňa 6.8.2013 si pripomíname 5. 
výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, ocko, 
dedino, svokor, brat a švagor ivan 
JERGl.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra 
a syn s rodinami a ostatná rodina.

•
Dňa 16.8.2013 uplynie 35 rokov 
od smrti nášho otca, dedka a pra-
dedka Augustína NEMCA.

Dňa 2.8.2013 si pripomenieme 
3. výročie úmrtia našej mamy, 
babky a prababky Márie 
NEMCOVEJ.

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

•
Dňa 6.8.2013 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko Viliam DRUK.

Spomína manželka, synovia 
s rodinou a vnuci.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na 
ktoré tisíckrát spomíname.  

V sviečkach horí nádej, sny a viera, že ten, 
kto žije v srdciach, nikdy nezomiera.

Dňa 25.8.2013 uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy opustil môj drahý 
syn, otec, brat a švagor Dušan 
KADlEC.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

•

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie.

Dňa 23.7.2013 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy tragicky opustil vo 
veku 30 rokov Peter VRÁBEl, 
rod. Császár. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

S láskou spomínajú mama, 
deti Lucka a Jakubko, sestra Evka a brat Eugen 

s rodinami, krstná mama a ostatná rodina.

•

Hoci ste odišli bez slova a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na Vás zostanú navždy v nás.

Dňa 12.7.2013 si pripomíname 
1. výročie úmrtia Vladislava 
KliMÁČKA.

Spomínajú manželka s deťmi 
a vnúčatami, sestra s rodinami.

•

Dňa 16.9.2013 uplynie 1 rok, čo 
nás navždy opustil Ján 
KliMÁČEK.

Spomínajú sestra, syn, 
dcéra s rodinami.

15 rokov je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas, 
zostávaš medzi nami a spomienky žijú v nás.

Dňa 8.8.2013 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustila naša man-
želka, mama, nevesta a švagrinká 
Marcelka KNÁPKOVÁ. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku!

S láskou a úctou spomína 
manžel, deti, svokra a ostatná rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Laura Sadloňová, Nela Štrbová, Katarína 
Bašnárová, Filip Ján Škriečka, Martin Kostelný

Idú spoločným životom
Ing. Michal Naď zo Starej Turej a Ing. Jana 
Lindáková z Rakovnice, Ing. Roman Tonhauser 
z Prievidze a Ing. Veronika Potfajová zo Starej 
Turej, John Harold Stobart z Veľkej Británie 
a Elena Dlhá zo Starej Turej, Ing. Martin 
Krajíček z Nového Mesta n/V. a Ing. Adela 
Petrovská zo Starej Turej, Vladimír Gašpar 
zo Starej Turej a Izabela Hebortová z Myjavy, 
Matej Chlebana z Trenčína a Mgr. Hana 
Blanárová zo Starej TurejTurej

Posledné rozlúčky
Pavel Mikulec, Viliam Vrábel, Milan Balažovič, 
Michal Borsuk, Vojtech Červeňanský, Pavel 
Mlynár

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2013

Milan Černák, Zdenka Žitná, Alžbeta 
Rapantová, Eva Trúsiková, Jozef Molec, Jozef 
Čecho, Ing. Milan Stančík, Mária Vallová, Ivan 
Kadlečík, Milan Durec, Miroslav Kubinec, Mudr. 
Marta Roháčková, Emília Tringelová, Emília 
Ješková, Jaroslav Peťko, Anna Scholtzová, 
Miroslav Čechvala, Ján Pribiš, Ján Kollár, 
Anna Hornáčková, Alžbeta Mikasová, Oľga 
Hrabovská-Sláviková, Emília Barníková, Rudolf 
Bukovčan, Anna Václavková, Gustáv Klimáček, 
Mária Mikušová, Milan Haruštiak, Irena 
Radenová, Šimon Valenta, Kristína Hornová, 
Helena Tomisová, Emília Valenčíková, Milan 
Vychlopeň, Anna Bielčiková, Mária Valentová, 
Františka Pšenicová, Jana Pavlovičová, Michal 
Václavek, Ľudovít Černáček, Ladislav Pribiš, 
Michal Popelka, Zuzana Ilušáková, Mária 
Ďurčová, Michal Slavka, Pavel Jambor, Martin 
Matušík, Mária Molnárová

Mestské zastupiteľstvo odvolalo Petru 
Benianovú z funkcie kronikárky na základe jej 
vzdania sa a menovalo do tejto funkcie Mgr. 
Annu Chmurovú. Z funkcie člena Rady školy pri 
Základnej škole, Komenského, Stará Turá odvo-
lalo Ing. Miroslava Neráda tiež na základe jeho 
vzdania sa tejto funkcie. Zároveň bola menovaná 
do tejto funkcie Mgr. Lívia Boorová. Do komisie 
ZPOZ bola schválená nová členka Mgr. Katarína 
Medňanská.

Na základe poslaneckého návrhu Ing. Gavača 
uložilo mestské zastupiteľstvo Majetkovému 
oddeleniu MsÚ vykonať prieskum záujemcov 
o prenájom mestských bytov, ktoré je možné vý-
hľadovo do budúcna vybudovať a výsledky pred-
ložiť na budúce zasadnutie MsZ.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia 

úloh mesta bolo zvolané na 15. 7. 2013 mimoriad-
ne XXIX. zasadnutie MsZ, ktoré viedla z dôvodu 
čerpania dovolenky primátora mesta viceprimá-
torka mesta Mgr. Soňa Krištofíková. 

Poslanci schválili návrh na zloženie výberovej 
komisie pre vyhodnotenie súťažných ponúk pre 
zákazku: Rekonštrukcia mestských komunikácií 
v Starej Turej, a to v nasledovnom zložení:
• Ing. J. Gavač (predseda), poslanec MsZ
• Ing. E. Vlado (člen), pracovník MsÚ
• J. Straka (člen), pracovník TSST
• PharmDr. L. Barszcz (člen), poslanec MsZ
• Ing. M. Málková (člen), pracovník Slovenskej 

správy ciest.

Na základe uznesenia č. 34-XXVIII/2013 bol 
predložený a prerokovaný materiál „Informácia 
z prieskumu záujmu o prenájom mestských 

bytov“. Poslanci schválili zámer mesta Stará Turá 
na kúpu ďalšieho bytového domu od spoločnosti 
STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, ktorý 
bude postavený na pozemku parc. č. 440/1 a bude 
financovaný z finančných prostriedkov získaných 
z úveru ŠFRB a dotácie z MDVRR SR v roku 2014.

Uložili Odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ vy-
zvať firmu STINEX, s. r. o. na predloženie návr-
hu na osadenie ďalšieho bytového domu na Ul. 
Hlubockého v nadväznosti na súčasne realizova-
nú výstavbu bytového domu.

Na záver schválili návrh na doplnenie uzne-
senia č. 3 – XXI/2012 zo dňa 4.10.2012, ktorým 
bola schválená zmluva o budúcej kúpnej zmlu-
ve na odkúpenie nájomného bytového domu od 
spoločnosti STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad 
Váhom.

Mgr. Ľubica Klimáčková

pokračovanie zo str. 2
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Štefan Úradníček, blahoželanie k narodeninám
(nar. 13.8.1939 Stará Turá), banský expert, konzultant, legislatívec, 
pedagóg, autor odborných publikácií, otec Štefan, matka Oľga, 
rod. Lányová, súrodenci Ivan, Oľga a Dušan, manželka Ing. Eva, 
rod Bábelová (1941- 2006), syn Doc. Ing. Vladimír (1963), vysoko-
školský učiteľ, dcéra Mgr. Dana (1969), novinárka, synovec JUDr. 
Dušana Úradníčka

Základnú školu navštevoval v rodis-
ku. Po maturite na Jedenásťročnej 
strednej škole v Novom Meste nad 
Váhom začal študovať na Baníckej 
fakulte Vysokej školy technickej 
v Košiciach, ktorú absolvoval r.1961 
s vyznamenaním a získal  titul ban-
ský inžinier – Ing.
Po skončení vysokoškolského štúdia 
29.6.1961 nastúpil do služieb štátnej 
banskej správy ako obvodný ban-
ský inšpektor, najskôr na Obvodný 
banský úrad (OBÚ) v Ostrave a od 
1.11.1961 na OBÚ v Košiciach, kde 
pracoval do 31.5.1971.

Počas práce na OBÚ v Košiciach 
v rokoch 1962 až 1968 študo-
val diaľkovo na Právnickej fa-
kulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Štúdium absolvoval 
s vyznamenaním v roku 1968 a po 
zložení rigoróznej skúšky v januári 
1971 získal titul doktor práv – JUDr. 

Súčasne od 20.10.1965 do 
8.10.1966 absolvoval s vyznamena-
ním postgraduálne štúdium trhacej 
a vŕtacej techniky a teórie výbušnín 
na Vysokej škole chemickotechno-
logickej v Pardubiciach.

V Košiciach sa 4.11.1961 ože-
nil. Manželkou sa mu stala Ing. Eva 
Bábelová. Ako hutnícka inžinierka 
pracovala  na Studenej valcovni vo 
vtedajších Východoslovenských že-
leziarniach n. p. Košice. V Košiciach 
sa im narodili tiež obe deti, syn 
Vladimír a dcéra Dana. 

Od 1.6.1971 bol preradený na 
novovytvorený Slovenský banský 
úrad v Bratislave, kde pracoval ako 
ústredný banský inšpektor vo funk-
cii zástupcu riaditeľa Odboru ban-
skej bezpečnosti až do 31.5.1975. 

Manželka sa zamestnala 
v Slovenských závodoch tech-
nického skla n. p. Bratislava 
a neskôr v Československom inšti-
túte technickej normalizácie a akosti  
v Bratislave. V decembri  2006 však 
podľahla zákernej chorobe.

Syn Doc. Ing. Vladimír 
Úradníček, PhD. (50 rokov) je vy-
sokoškolský učiteľ a dcéra Mgr. 
Dana Úradníčková (44 rokov) je 
novinárkou.

Dňom 1.6.1975 bol JUDr. Ing. 
Štefan Úradníček vymenovaný za 
predsedu OBÚ v Bratislave, kde  
pôsobil až do 12.4.1987 (do doby 
odchodu na Kubu – pozri ďalej). 
Z ťažiskových akcií v uvedenom 
období v úradnom obvode OBÚ 
Bratislava možno uviesť naprí-
klad povoľovanie prác a štátny od-
borný dozor pri výstavbe prvých 

podzemných zásobníkov zemného 
plynu na Záhorí, I. etapu výstavby 
Jadrovej elektrárne Mochovce, vý-
stavbu uhoľnej Bane Čáry na Záhorí 
a niektoré práce súvisiace s výstav-
bou Vodného diela Gabčíkovo.
Počas služby v orgánoch štátnej 
banskej správy bol: 
• 17 rokov (1969 – 1986) členom 

Vedecko-technického poradné-
ho zboru Slovenského banského 
úradu, sekcia výbušniny a trha-
cie práce,

• 11 rokov (1975 – 1986) exper-
tom Vlády SSR pre bezpečnosť 
v baníctve,

• 10 rokov (1976 – 1986) stálym 
členom československej delegá-
cie k medzinárodnému Dohovoru 
o spolupráci na prevenciu a lik-
vidáciu zložitých havárií v hlbin-
ných vrtoch a otvorených erupcií 
ropy a plynu,

• 12 rokov (1974 – 1986) členom 
banskej záchrannej služby, zá-
chranného zboru štátnej banskej 
správy. 

V tomto období sa zúčastňoval tiež 
na prácach v legislatívnej oblasti pri 
tvorbe niektorých banských (najmä 
bezpečnostných) predpisov, ako aj 
niektorých ďalších právnych predpi-
sov z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti tech-
nických zariadení. Pôsobil tiež ako 
lektor a člen skúšobnej komisie pri 
odbornej príprave a preskúšavaní 
vedúcich technicko-hospodárskych 
pracovníkov, strelmajstrov a tech-
nických vedúcich odstrelov z ban-
ských a s nimi súvisiacich predpisov.
Z tejto jeho činnosti ako autora, 
resp. spoluautora možno uviesť 
napríklad tieto jeho publikácie:
• Úradníček Š. : Banské a s nimi sú-

visiace predpisy v otázkach  a od-
povediach I. a II. diel, DT ČSVTS 
Košice 1977,

• Voda J., Úradníček Š.: Používanie 
výbušnín a škody spôsobené ne-
priaznivými účinkami odstrelov 
I. a II. časť, ČŠP a SŠP, 1977,

• Kolektív autorov: Slovník bezpeč-
nosti práce, PRÁCA Bratislava, 
1980.

Z činnosti odborného recenzenta 
uveďme publikácie:
• Schneiderwind J.: Problematika 

havárií pri hĺbení vrtov na naftu 
a plyn, II. diel Erupcie, IMPULZ 
Košice, 1978,

• Šiška a kol.: Racionalizácia rozpo-
jovania hornín, ALFA Bratislava, 
1985. 

Od 13.4.1987 do 31.8.1990 pôsobil 

ako banský expert prostredníc-
tvom PZO Polytechna Praha na 
Kube, kde  pracoval  na Združení 
pre prieskum a ťažbu ropy  (UEPEP) 
a na Ministerstve základného prie-
myslu (MINBAS) v Havane ako 
poradca (expert) v oblasti preven-
cie a likvidácie priemyselných ha-
várií a banskej záchrannej služby. 
Zároveň  vykonával lektorskú čin-
nosť v uvedených oblastiach tiež na 
Vysokej škole MINBAS v Havane 
pri postgraduálnom štúdiu, resp. 
odbornej príprave vedúcich pracov-
níkov organizácií z oblasti baníctva, 
naftového a chemického priemyslu 
z podnikov z celej Kuby.

Po Sametovej revolúcii 
v novembri 1989 Česká a Slovenská 
Federatívna Republika zruši-
la vedecko-technickú spoluprácu 
s Republikou Kuba a všetci experti 
PZO Polytechna Praha boli počas 
roka 1990 z Kuby stiahnutí.

Po návrate pokračoval v prá-
ci na Slovenskom banskom úrade 
v Bratislave ako ústredný banský in-
špektor vo funkcii zástupcu riaditeľa 
Odboru legislatívy a výbušnín. 

Dňom 1.3.1993 nastúpil na 
Ministerstvo životného prostredia 
SR (MŽP SR) v Bratislave, na kto-
rom pracoval  na Odbore legislatívy 
až do 30.6.1998. 

Po skončení pracovného pome-
ru na MŽP SR, až do konca r. 2000 
pracoval ako zodpovedný zástupca 
environmentálnej obchodno-inži-
nierskej firmy PEDOHYG Bratislava 
pre konzultačnú a poradenskú čin-
nosť v oblasti tvorby a aplikácie prá-
va životného prostredia a následne 
až do 30.6.2005 na základe živnos-
tenského oprávnenia ako majiteľ 
firmy JUDr. Ing. Štefan Úradníček 
– TURCONSULT Bratislava v rov-
nakej oblasti. Prevažnú časť projek-
tov, na ktorých v uvedenom čase 
pracoval, vykonával pre MŽP SR – 
pozri nižšie.
S MŽP SR spolupracuje i naďalej 
ako dôchodca, napr. ako:
• člen skúšobnej komisie MŽP 

SR na overovanie odbornej 

spôsobilosti pre odbornosti „ha-
varijný technik“ a „špecialista na 
prevenciu závažných priemysel-
ných havárií“ podľa zákona č. 
261/2002 Z. z. (2003 – 2008),

• člen Osobitnej komisie ministra 
životného prostredia pre konanie 
vo veciach rozkladov (od novem-
bra 2005 doposiaľ),

• člen Komisie dobrovoľných ná-
strojov environmentálnej politi-
ky pri MŽP SR (od februára 2009 
doposiaľ).

Z environmentálnych projektov, 
na ktorých v období rokov 1993 
až 2010 pracoval ako hlavný rieši-
teľ, možno uviesť napríklad tieto:
• Analýza súčasnej právnej úpra-

vy a návrh legislatívneho  rieše-
nia zneškodňovania kvapalných 
odpadov v prírodných  horni-
nových štruktúrach, Nafta, a.s. 
Gbely, 1995,

• Legislatívne zabezpečenie 
zneškodňovania autovrakov  
z hľadiska ochrany životné-
ho prostredia a Návrh zákona 
o nakladaní so starými vozidla-
mi, ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom, 
1996 a 1997,

• Vypracovanie legislatívneho zá-
meru i paragrafovaného znenia 
zákona o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
(zákon č. 261/2002 Z. z.) a ná-
sledne aj vypracovanie jeho no-
vely zákonom č. 277/2005 Z. z.,

• Vypracovanie legislatívneho zá-
meru i paragrafovaného znenia 
zákona o environmentálnom 
označovaní výrobkov (zákon č. 
469/2002 Z. z.)  a následne aj vy-
pracovanie jeho novely zákonom 
č. 217/2007 Z. z.,

• Vypracovanie návrhu zákona č. 
205/2004 Z. z. o zhromažďova-
ní, uchovávaní a sprístupňovaní 
informácií o životnom prostredí,

• Analýza stavu pripravenos-
ti Slovenskej republiky na pri-
stúpenie k Dohovoru EHK 
OSN o cezhraničných účinkoch 

Na úvod životopisu
V mojej knižke, V zrkadle času, písal som i o našom 
rodákovi Ivanovi Úradníčkovi. Mal zaujímavý s 
plným nasadením prežitý život, žiaľ skončený v 
rozlete, v 36-tich rokoch veku, s poznámkou, že si odžil iba polovicu 
z kalendára svojho života s dohadmi, čo by bolo keby...Vzápätí, ako 
pomyselnú odpoveď na ono povestné „keby bolo, či nebolo keby“ 
ponúkam práve tu váženým čitateľom životopis jeho mladšieho bra-
ta. Ing. JUDr. Štefan Úradníček tiež s plným nasadením vyplnil svoj 
život. Na rozdiel však od brata, on v pohode dožil sa kmeťovského 
veku.  Nuž posúďte takúto nepriamu odpoveď na toto dilema!  Tu 
uvedené skutočnosti potvrdzujú tiež i to, že Úradníčkovci vždy dôs-
tojne reprezentovali svoje rodisko. Začítajme sa teda a zároveň sa 
pokloňme  tomu, čo sme sa o ňom dozvedeli z jeho curiculum vitae.

G. R. 

pokračovanie na str. 11
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priemyselných havárií (Helsinský 
dohovor) (MŽP SR, 2002) vráta-
ne vypracovania príslušných ma-
teriálov pre proces pristúpenia 
Slovenskej republiky k uvedené-
mu Dohovoru (pozri oznámenie 
MZV SR č. 506/2003 Z. z.),

• Analýza stavu pripravenosti 
Slovenskej republiky na ratifi-
káciu Protokolu o biologickej 
bezpečnosti k Dohovoru o biolo-
gickej diverzite (Cartagenský pro-
tokol) (SHMÚ Bratislava, 2002) 
vrátane vypracovania príslušných 
materiálov pre proces ratifikácie 
uvedeného Protokolu Slovenskou 
republikou (pozri oznámenie 
MZV SR č. 82/2004 Z. z.),

• Návrh opatrení na zabezpeče-
nie vykonávania dohovoru EHK 
OSN o  prístupe k informáciám, 
účasti verejnosti na rozhodova-
com procese a prístupe k spravod-
livosti v záležitostiach životného 
prostredia (Aarhuský dohovor), 
MŽP SR, 2001 – pozri oznámenie 
MZV SR č. 43/2006 Z. z.,

• Odborná analýza nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 (EMAS III) vo 

vzťahu k zákonu č. 491/2005 Z. z. 
vrátane vypracovania pracovného 
návrhu zákona o environmentál-
nom overovaní a registrácii orga-
nizácií v schéme Európskej únie 
pre environmentálne manažér-
stvo a audit (EMAS) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  
SAŽP B. Bystrica 2010,

• Odborná analýza nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 66/2010 o environmentál-
nej značke EÚ vo vzťahu k zákonu 
č. 469/2002 Z. z. vrátane vypraco-
vania pracovného návrhu ďalšej 
novely zákona č. 469/2002 Z. z. 
o environmentálnom označovaní 
výrobkov,  SAŽP B. Bystrica 2010.

Z posledne uvedenej činnosti ako 
autora, resp. spoluautora mož-
no ešte uviesť napríklad tieto 
publikácie:
• Úradníček Š. a kol.: Posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie 
EIA (Environmental Impact 
Assessment) I. diel - Zákon 
s komentárom, ŠEVT  Bratislava 
1994,

• Kozová M. a kol.: Posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie 
EIA (Environmental Impact 

Assessment) II. diel – Komentár 
ku krokom posudzovania vplyvov 
činností s príkladmi odporúča-
ných metód, ŠEVT Bratislava, 
1995,

• Kozová a kol.: Posudzovanie 
vplyvov na životné prostre-
die - Vysokoškolský učebný 
text, Univerzita Komenského 
Bratislava, 1996,

• Košičiarová a kol.: Právo život-
ného prostredia – Všeobecná 
časť, HEURÉKA Šamorín, 2002 
– schválená ako vysokoškolská 
učebnica pre študentov PF UK 
v Bratislave,

• Košičiarová a kol.: Právo ži-
votného prostredia – Osobitná 
časť, HEURÉKA Šamorín, 2002 
– schválená ako vysokoškolská 
učebnica pre študentov PF UK 
v Bratislave,

• Košičiarová a kol.: Právo život-
ného prostredia, EURO KODEX 
a Bratislavská vysoká škola práva 
(2. zmenené a rozšírené vydanie 
február 2009).

V uvedenom období tiež pôsobil 
ako:
• externý vysokoškolský učiteľ 

na Katedre chemických strojov 

a zariadení Strojníckej fakulty  
Slovenskej technickej univerzi-
ty v Bratislave - predmet  "Právo 
životného prostredia" (1995 
– 2000),

• na Právnickej fakulte Bratislavskej 
vysokej školy práva v Bratislave – 
predmet „Právo životného pros-
tredia“ (2006 - 2008),

• na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave – predmet 
„Správne právo“ (2009 - 2010),

• lektor na rôznych odborných kur-
zoch, seminároch, konferenciách 
a pod., najmä z problematiky sta-
rostlivosti o životné prostredie, 
manažmentu nebezpečných čin-
ností a systému environmentálne-
ho manažérstva (1994 - doposiaľ),

• externý právny expert a audí-
tor certifikačného orgánu SKQS 
– Slovenská spoločnosť pre sys-
témy riadenia a systémy kvality, 
spol. s  r. o. Žilina pri vykonávaní 
certifikačných, dozorových a re-
certifikačných auditov systémov 
environmentálneho manažér-
stva a manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (1998 
- doposiaľ).

Ing. JUDr. Štefan Úradníček

pokračovanie zo str. 10

Úspešný jún pre 
Dobrovoľný hasičský 
zbor Topolecká
Dňa 8.6.2013 Dobrovoľný ha-
sičský zbor Topolecká  zor-
ganizoval pri príležitosti Dňa 
detí  „Detský deň“ pri hasičskej 
zbrojnici v Topoleckej.  Tým naj-
menším popri veľkom množstve 
hier, za čo dostali samozrejme 
sladké odmeny, prialo   i počasie. 
Slniečko potešilo samozrejme 
i tých väčších a dospelákov a pri 
veselej hudbe, ktorá celé poduja-
tie sprevádzala bolo viacerým do 
tanca. Sme radi, že toto – nami 
už každoročne pripravované 
podujatie - priláka k nám čoraz 
viac menších i väčších a zároveň 
touto cestou všetkým sponzo-
rom, vďaka ktorým sme zabez-
pečili sladké a iné odmeny pre 
deti  - ĎAKUJEME!

Ďalšou akciou, ktorú zor-
ganizoval Dobrovoľný hasičský 
zbor Topolecká bol IV. roč-
ník súťaže Hasičských zborov 
o Pohár riaditeľa Lesoturu 
a zároveň II. kolo IKHL. 
Táto súťaž sa konala v posled-
nú júnovú sobotu  29.6.2013 
v Topoleckej. Výborné výkony 

všetkých súťažiacich boli spre-
vádzané i menšími zraneniami, 
ale i tie ku každému športu pat-
ria. Spolu sa súťaže zúčastnilo 
28 družstiev mužských i žen-
ských, pričom v kategórii mu-
žov na 1. mieste skončili hasiči 
z Prašníka, na 2. mieste domáci 
hasiči z Topoleckej a na 3. mies-
te hasiči z Bošáce. V kategórii 
žien  1. miesto obsadili hasičky 
z Babulicovho vrchu, 2. miesto 
hasičky z Hrádku a 3. miesto 
hasičky z Bošáce. Všetkým 
družstvám patrí vďaka za účasť 
a za zdarný priebeh celej súťaže 
a snáď zostáva len všetkým za-
želať ešte veľa úspechov v roz-
behnutých ligových súťažiach 
a o rok sa tešiť na stretnutie so 
všetkými Vami.

A na záver je potrebné 
dodať, že dobrovoľní hasiči 
z Topoleckej ako víťazi okres-
nej súťaže dobrovoľných hasič-
ských zborov okresu Nové Mesto 
nad Váhom sa dňa 13.7. 2013 
zúčastnili krajskej súťaže DHZ 
za kraj Trenčín v Lehote pod 

Vtáčnikom, kde obsadili krás-
ne 1. miesto s časom: nástreko-
vé terče: 18,68 s a štafeta 8x50: 
72,49 s. Našim chlapcom gratu-
lujeme a touto cestou prajeme 
veľa šťastia na celoslovenskej sú-
ťaži! Na tomto mieste patrí veľká 

vďaka všetkým, ktorí k úspechu 
týchto mladých hasičov prispeli, 
a to mestu Stará Turá, všetkým 
sponzorom a samozrejme i ce-
lému výboru DHZ Topolecká .

Za DHZ Topolecká – Monika Hluchá
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Nárečie naše materinské
Len nedávno som dočítala knižočku skalic-
kého rodáka Dr. Krivského s názvom Blb 
nového typu. Knižočka je to ozaj malá, ale 
obsahuje veľa humoru, no aj životnej filozo-
fie o tom, ako nás ľudí mení doba so svojimi 
modernými či módnymi vymoženosťami. Ľu-
dia sa už takmer nevedia dorozumievať ináč 
ako mobilom, mejlom či cez internet, ako by 
sa už nechceli pozrieť jeden druhému do očí. 

No o tom písať nechcem ani robiť reklamu 
knižke, ale jednu jej zvláštnosť predsa spo-
menúť musím: knižka je písaná záhoráckym 
nárečím. Bez problémov čítam českú litera-
túru, ale tu priznám sa, musela som nad nie-
ktorými výrazmi porozmýšľať, vetu prečítať 
druhý aj tretí raz, aby som správne pochopila 
o čo ide. 

A tak mi táto záhoráčtina pripomenu-
la študentské roky na Pedagogickej škole 
v Trenčíne. Na začiatku štvrtého, teda ma-
turitného ročníka nám do triedy pribud-
li nové žiačky, väčšinou Záhoráčky. Prišli 
z Bratislavy. Boli to 50-te roky a už vtedy 
sa začali v školstve robiť také nezmyselné 
reorganizácie, ako sa robia dodnes. Až po 
rokoch, na ktoromsi pomaturitnom stretnutí 
sme sa dozvedeli, že v Bratislave vtedy zrušili 
pedagogickú školu preto, aby sa v jej budo-
ve mohla otvoriť taká istá maďarská škola. 

(O 5-6 rokov boli  zrušené všetky pedago-
gické školy, ktoré pripravovali učiteľov pre I. 
stupeň základných škôl.)

Preto teda budúce učiteľky boli 
z Bratislavy rozmiestnené do Trenčína a do 
Levíc. Nemôžem povedať, že by tieto diev-
čatá boli hneď zapadli do nášho kolektívu. 
Ich správanie bolo poznačené trojročným 
pobytom vo veľkomeste, po celý školský rok 
tvorili samostatnú komunitu. Ich zážitky 
z Bratislavy boli pre nás vidiečanky novin-
kami (možno všetko ani nebola pravda), ale 
prekvapovalo nás aj to, že my sme im takmer 
nerozumeli. Dievčatá okrem vyučovacích 
hodín komunikovali len vo svojom nárečí - 
v záhoráčtine. Dosť sme ich za to odsudzova-
li a raz sme si nevedeli predstaviť, ako budú 
takéto učiteľky učiť deti spisovnému jazyku.

Po maturite sme v tých rokoch dostávali 
priamo do ruky alebo poštou tzv. umiesten-
ky. Neviem akým zázrakom a čím zásahom 
sa dostali naše Záhoráčky učiť domov, na 
rodné Záhorie. A možno práve preto záho-
rácke nárečie žije a rozvíja sa: píšu sa ním 
knihy, hrajú divadlá, veď už aj u nás na Starej 
Turej sa predviedlo Záhorácke divadlo, do 
záhoráčtiny sa predkladá klasika, ba majú 
aj svoj slovensko-záhorácky slovník. Zdá 
sa teda, že Záhoráci sú vo svojom kmeňo-
vom a jazykovom príslušenstve nezlomní. 

Napriek Štúrovi, Hurbanovi či Hattalovej 
gramatike si svoju reč – nárečie – neza-
prú, ba jej dávajú stále širšie uplatnenie. Že 
Záhoráci dokážu byť aj tvárni a kreatívni, 
dosvedčuje táto príhoda.

Výnimka vraj potvrdzuje pravidlo. 
Jedno-jediné dievča zo Záhoria odišlo po 
maturite učiť na východné Slovensko. Naozaj 
neviem  z akých dôvodov sa tak stalo, ale 
vraj celý jeden školský rok učila na „vala-
le“ blízko Vranova. No, reku, zbohom, ako 
sa tam tá dohovorí, keď tam ľudia hutoria 
a ona zas ríká.

Prešlo desať mesiacov a novopečené 
učiteľky sme sa vracali na prvé učiteľské 
prázdniny zväčša k rodičom. Vo vlaku som 
sa stretla práve s touto bývalou spolužiač-
kou, teraz už s kolegyňou, ktorá sa vracala 
na rodné Záhorie z východného Slovenska. 
Bola som zvedavá, ako sa jej darilo v od-
lišnom prostredí. Len čo ona otvorila ústa, 
otvorila som ich aj ja, od prekvapenia! Milá 
Zuzka hutorila nefalšovaným východniar-
skym nárečím.

Tak vidíte! Možno sa mi chcela len po-
chváliť, že ovláda ďalší nový jazyk, alebo mi 
chcela dokázať, akí kreatívni vedia Záhoráci 
byť. A tak teda, milí Záhoráci, len si pekne 
ríkajte, píšte aj naďalej tak, ako „vám zobák 
naróstel.“

Pokračovanie o turanskom nárečí. 

Alžbeta Cibulková

výsledky okresných súťaží dobrovoľných hasičov
Každoročne sa konajú okresné súťaže dobrovoľných hasičských 
družstiev a ani tento rok tomu nebolo inak.

Okresná súťaž mužov, žien a dorastencov sa uskutočnila 15.júna 2013 
v Čachticiach. Spolu sa registrovalo až 29 družstiev z celého okresu NMnV. 
Každé z nich absolvovalo 2 disciplíny, a to štafetu 8 x 50 m a požiarny útok. 
Dosiahnuté časy z týchto disciplín sa následne sčítali, čím vytvorili konečné 
poradie v jednotlivých kategóriách. DHZ Stará Turá malo zastúpenie hneď 
v 2 kategóriách, konkrétne medzi mužmi a dorastencami. Pre mnohých 
našich nových členov to bola prvá súťaž. Aj keď sa s veľkým odhodlaním 
zhostili svojich disciplín, nebolo im súdené vyvarovať sa chybičkám. Preto 
skončili muži až na 17. mieste a naši dorastenci na peknom 2 .mieste.

Na krajské kolo postúpili z prvých miest za mužov DHZ Topolecká, za 
ženy DHZ Zemianske Podhradie a za dorast nakoniec DHZ Trenčianske 
Bohuslavice. O týždeň neskôr, dňa 22. júna 2013, sa konala v Krajnom 
Okresná súťaž hry Plameň – súťaž mladých hasičov (8 – 16 r.), kde sme 

mali taktiež dvojité zastúpenie. Celkovo sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev 
a bojovali v troch súťažných disciplínach. Po zavedení Európskych štan-
dardov sa na postupe podieľali výsledky len z útoku CTIF a štafety (400 m 
= 9 úsekov). Požiarny útok bol hodnotený samostatne. Nakoniec v oboch 
hodnotených skupinách bolo konečné poradie na prvých priečkach zhodné, 
a to nasledovne: 1. miesto – DHZ Bošáca, 2. miesto – DHZ Stará Turá I. 
a 3. miesto – DHZ Stará Turá II.  Po skončení súťaže boli obe družstvá na 
Tankových dňoch v Laugaríciu Trenčín, za čo sa chceme poďakovať spon-
zorovi firme SIMEON TRANSPORT.

Víťazom chceme popriať nech sa im vo vyššom kole darí, čo najlepšie 
a našim ďalším plánom je zúčastňovať sa pohárových súťaží. Veríme, že 
budú naše výsledky rásť takou rýchlosťou, akou majú naši chlapci chuť 
trénovať! Vopred ďakujeme všetkým našim priaznivcom, sponzorom 
a priateľom za podporu. Pre viac informácií, fotiek a videí nás nájdete aj 
na www.facebook.com/DhzStaraTura. Veľká vďaka patrí i p. Markovovi 
a Tomášovi Milatovi za fotodokumentáciu a videá. Ing. Michal Chlebík

okresná súťaž
foto: Tomáš Milata

súťaž hry Plameň
foto: Tomáš Milata
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (7. časť)
Z večerného hlásenia nemeckého veliteľa 
v Bratislave z 2. 10. 1944 sa dozvedáme, že 
Východomoslimský pluk SS bol vyslaný do 
našej oblasti „na pacifikáciu tohto priestoru."  
Na potlačenie partizánskeho odboja mal byť 
nápomocný príslušníkom 708. divízie ľudo-
vých granátnikov, ktorí zabezpečovali ob-
lasť od Púchova po Nové Mesto nad Váhom. 
Okresný náčelník podal správu, že „nemec-
ké vojsko na kopaniciach rozmiestňuje vo-
jenské stráže, skladajúce sa z príslušníkov 
Vlasovovej armády.“ Turkestanci očakávali, 
že sa dostali do exponovanej partizánskej 
oblasti. Postupne však zistili, že zo strany 
partizánov im príliš veľké nebezpečenstvo 
nehrozí. Zásahy proti nim boli skôr spora-
dické a súviseli skôr s udavačstvom. Ako 
príklad možno uviesť súdne pojednávanie 
s Annou Černákovou z Myjavy, ktorá „dňa 4. 
novembra 1944 na Myjave udala veliteľovi SS 
oddielu turkestancov poručíkovi Alimovovi, 
že k jej manželovi Samuelovi Černákovi cho-
dia partizáni.“ Z podpory partizánov obvi-
nila i ďalších obyvateľov kopanice Brestovec 
a „okrem toho navádzala poručíka Alimova, 
aby vzal vojakov a šiel chytať partizánov, že 
mu ukáže cestu, kde má partizánov čakať; 
teda bola nápomocná okupačným vojskám 
a ich orgánom pri prenasledovaní účastní-
kov partizánskeho odboja.“  Manžela vraj 
udala zo žiarlivosti. Okresný ľudový súd ju 
odsúdil na 10 rokov väzenia. 

Podľa jedného z pamätníkov prišli 
Turkestanci do nášho mesta začiatkom 
novembra: "Sem došli 6. novembra 1944. 
Odkiaľ presne prišli neviem, ale prišli na 
Starú Turú, odtiaľ išli na Topoleckú. My sme 
mali v tých častiach roľu, zemiaky. Otec to 
zemiačnisko orali, a keď sa zemiaky vykopa-
li, vždy tam ešte voľáke ostali. A ja ako malý 
chlapec som ich za otcovým pluhom vybe-
ral. A keď išli zo Starej Turej do Topoleckej 
títo vojaci – Kirkízi – to bola halda vozov, 
vozov a vozov. Mali len konské poťahy, nič 
iné. Tak sme mali strach, že Topoleckú už 
obsadzujú Nemci, že ktovie čo bude. A kolo 
tých vojakov pobehoval pes. Dlho sa tam 
ale nezdržali, išli tam asi o 11 hodine a po 
obede už aj naspäť. Asi tam nemali dobré 
miesto na usídlenie, tak sa otočili a behom 

hodiny a pol už aj šli spátky, smerom k nám, 
na Paprad. My sme boli vtedy celý deň na 
roli a keď sme večer prišli domov, už sme 
aj mali nájomníkov.“ Ľudia sa pochopiteľ-
ne nových „nájomníkov“ obávali, čo potvr-
dil historikovi Martinovi Lackovi obyvateľ 
Paprade Vladimír Koštial: „Oni sem prišli 
z Varšavy... Nemcami boli vyslaní na dobytie 
Varšavy, proti povstalcom. Povesť mali po-
merne špatnú, lebo tam to všetko doničili, 
dokaličili, vyrabovali... Keď sem prišli, bola 
to taká „polovojenská armáda“...Časť vozov 
mali vojenských, časť civilných, od tých var-
šavských sedliakov pokradnuté – a sem-tam 
vliekli aj stoličku alebo lavicu... Varšavských 
obyvateľov, čo mohli olúpili. Oblečenie, oša-
tenie, deky, kuchynské príbory – no všetko. 
A voľakde sa aj do mincovne museli dostať, 
lebo mali celé plachty papierových peňazí. 
Do nich si balili drobné veci, lebo však to 
bol papier bez hodnoty. A vraj mali aj voľáke 
doláre, lebo bol tu obchodník Sadloň, býva-
lý Amerikán, ten vedel voľačo viac ako títo 
ľudia, tak od nich čosi aj vykúpil. Ale takíto 
obyčajní ľudia, ako napr. môj otec, jedno-
duchý sedliak, boli nešťastní, že to vojsko 
prišlo k nám.“

Nespokojnosť s príchodzím vojskom 
prejavili občania Starej Turej už zakrát-
ko. Na podnet Jána Dubrovčíka a Michala 
Pleška vznikla na obecnom úrade zápisni-
ca. Uvádza sa v nej: „Na naše staroturan-
ské kopanice dňa 8. novembra 1944 prišlo 
turkestánske vojsko. Toto vojsko dopúšťa sa 
na našom občianstve týchto neprístojností:

1. Vojaci títo sú veľmi často napití a za 
napilého stavu bezhlave strieľajú, ohrožu-
jú tedy svojimi zbraňami naše občianstvo 
a naše deti.

2. Častejšie sa vojaci pokúšajú znásilniť 
naše nedospelé dievčatá a ženy. Dievčatá via-
ceré radšej opustili kopanice, aby sa vyhli 
prípadnému znásilneniu. 

3. Spomenutí vojaci si rozkazujú svojvoľ-
ne, aby im naše ženy varili, prali, obuv čistili, 
petrolej dávali na svietenie zadarmo. Petrolej 
je len na prídel, ktorý je malý.

4. Vojaci sú ubytovaní po súkrom-
ných domoch našich občanov a v domoch 

vyháňajú našich občanov z postieľ a oni si 
spia v posteliach a naši občania musia spávať 
na zemi v izbách aj s malými deťmi. 

5. Vojaci bez akéhokoľvek opýtania sa 
majiteľa berú si koľko sa im len páči sena 
a slamy pre ich kone, tiež zadarmo.“

Ako už bolo spomenuté, po počia-
točných neprístojnostiach sa správanie 
Turkestancov zlepšilo. Partizáni im nechá-
vali dostatočný priestor na regeneráciu síl 
a na oddych, rovnako i Nemci. Dokonca sa 
nebáli nechať bez akéhokoľvek dozoru zá-
soby munície: „Títo mali každé ráno v sade 
nástup, taký rozvod pluku. A náš dom bol 
oproti. Tak keď oni ráno medzi 9-9:30 hod. 
nastupovali, všetko sme videli...čo aj mali 
na tých vozoch v šuflíkoch nejaké nábo-
je do guľometu, pušky, to nemali voľáko 
strašne zaistené, tak títo chlapci niektorí, čo 
boli spoza hôr, od Mikulcov, čo boli denne 
v styku s partizánmi, koľkoráz si nabrali aj 
plné kabele tých nábojov a vôbec ich nelegi-
timovali, ani neprehliadali. Za bieleho dňa si 
mohol bársčo preniesť, nikto si to ani nevši-
mol...Tam dole na križovatke mali tie vozy 
vojenské s muníciou... Tí Nemci – to bolo už 
iné, ale Turkestáni nie...Len sa tak potĺkali, 
karty hrali, sem-tam mali voľáky nástup, tam 
išli, hentam, ale streľby voľáke nerobili, vý-
pady proti partizánom, nič. Potom pri nás 
začali robiť také okopy pre stojaceho strelca.“ 
Z podobných „hrdinských akcií“ si po voj-
ne robili niektorí ľudia zásluhy, keď týmito 
zbraňami zásobovali partizánov, napr. „Ján 
Polák, civilná spojka, zapojený od vzniku 
partizánskej jednotky so svojou skupinou 
dodával partizánom výzbroj, ktorej sa zmoc-
ňoval tým, že nadviazal spojenie s vlasovca-
mi na Poriadí, ktorí ho zásobovali.“

Juraj Krištofík

Zdroje: ŠAP Bratislava, Nšt. ľud. 24/45; 
ŠAP Trenčín, f. NÚ Stará Turá, šk.10; 
PREČAN, V.: Slovenské národné povsta-
nie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. 
Bratislava: Epocha, 1971; LACKO, M. - 
TESÁREK, P.: 1. východomoslimský pluk SS 
na Slovensku (október 1944 - február 1945). 
Katedra histórie UCM, 2006.

Poďakovanie za ústretovosť 
Dňa 20.6.2013 sa žiaci 0.A trie-
dy zo Základnej školy v  Starej 
Turek rozlúčili so školským ro-
kom "Indiánskym popoludním" 
na Dubníku.

Táto vydarená akcia sa mohla 
uskutočniť aj vďaka ústretovos-
ti zamestnancov ATC Dubník 

Stará Turá, ktorí nám bezplatne 
zapožičali nafukovací skákací 
hrad a upravili priestory na iné 
pohybové aktivity a opekanie. 
Ďakujeme.

Za deti a rodičov Zuzana Stupavská, 
triedna učiteľka 0.A triedy
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úspech mladých 
futbalistov vo Wollfsbergu
V dňoch 7.7.-11.7.2013 sa ko-
nal v rakúskom Wollsbergu fut-
balový turnaj Alpen-cup 2013 
mladších žiakov ročníkov 2001 
a mladších. Na tomto medziná-
rodnom turnaji sa zúčastnilo aj 
mužstvo MFK Stará Turá pod 
vedením trénera Igora Sekerku, 
ktorý bude od nového roční-
ka viesť dorastencov. Vedúcim 
mužstva bol Miroslav Adásek. 
Na turnaji sa zúčastnilo 10 
mužstiev. Z toho boli 4 mužstvá 
z Rakúska, 5 mužstiev z Poľska 
a tieto boli rozdelené do dvoch 
skupín. Naše mužstvo malo 
v skupine z Poľska Akadémiu 
futbalu Tomasza, TP Ostrovia 
1, z Rakúska LAZ Braunau a SV 

Neulengbach. Druhú skupi-
nu tvorili domáce mužstvá SV 
Eibiswald, ATSV Wollfsberg, 
z Poľska UKS Junior, TP Ostrovia 
2 a UKS Lolek. Naši mladí fut-
balisti vyhrali úvodný zápas nad 
Akadémiou futbalu Tomasza 
1:0, gól strelil Andrej Adásek. 
V druhom a treťom zápase remi-
zovali s SV Neulengbach a LAZ 
Braunau zhodne 0:0. V posled-
nom štvrtom ale opäť vyhrali 
nad TP Ostrovia gólom Martina 
Žoldáka 1:0 a z druhého miesta 
postúpili do semifinále. V tomto 
náročnom zápase vyhrali gólom 
Timoteja Masára 1:0. Vo finále sa 
stretli s mužstvom UKS Lolek 2. 
Bol to vyrovnaný zápas, no v 20 

min. využil súper chybu a strelil 
jediný, víťazný gól a vyhral 1:0. 
I napriek tomu, že naši skonči-
li na veľmi peknom 2. mieste, 
patrí všetkým veľké poďako-
vanie za vzornú reprezentáciu 

Starej Turej a Slovenska. Náš 
klub reprezentovali títo hráči: 
Vrzala, Robek, Kukučka, Nemec, 
Záhora, Cibulka, Masár, Valo, 
Žoldák, Adásek. 

M. Adásek

Tomaníkova nota
Zahájenie tohtoročného leta sa konalo 30. júna 2013 
na Námestí slobody v Starej Turej koncertom pod ná-
zvom Tomaníkova nota. Nadviazali sme na tradíciu, 
ktorá vznikla v roku 2009, na počesť nášho hudobníka, 
skladateľa, umeleckého vedúceho Veľkého dychové-
ho orchestra Domu kultúry Javorina, pána Jaroslava 
Tomaníka.

Jeho život bol úzko spätý s hudbou. Ako dirigent pôso-
bil nielen na domácej pôde v Podjavorinskej dychovej 
hudbe a dychovom orchestri DK Javorina, ale i v Záblatí, 
v Lubine a na Myjave. Skladby pána Tomaníka hrajú 
dodnes viaceré dychové hudby a v nedeľu odzneli i pred 
staroturianskym obecenstvom v podaní dychovej hud-
by Lieskované, Myjavci a Veľkého dychového orchestra 
Domu kultúry Javorina.

Zachmúrené počasie sa  zmenilo na príjemný sl-
nečný podvečer a hudba znejúca námestím prilákala 
značné množstvo divákov.  Spojením hudby  takmer 
50-tich muzikantov, vďačného obecenstva a pokojného  
prostredia námestia, ktoré je pýchou mesta, sa usku-
točnil úspešný koncert. Opätovne sa s priaznivcami 
dychovky stretneme 18. augusta 2013. 

Eva Adámková, riaditeľka DKJ

Hodnotenie 
kolkárskej 
sezóny 
2012/2013
Dňa 19.6.2013 mestský kolkársky 
klub uskutočnil členskú schôdzu, 
na ktorej sa hodnotil súťažný ročník 
2012/2013. MKK Stará Turá mal 
zastúpenie v 1. lige západ, kde A 
družstvo obsadilo 9. miesto. V 2. lige 
západ, B družstvo obsadilo 6. miesto. 
C družstvo hralo krajskú súťaž, kde 
skončilo na peknom 3. mieste.

Dorastenci súťažili v 1. lige západ. 
Postúpili z druhého miesta zo skupiny 
západ do finálovej časti, kde skončili 
na šiestom mieste.

Hráči klubu sa zúčastnili kraj-
ských majstrovstiev, odkiaľ priniesli 
3 medaile. Striebornú získal Karol 
Tanglmayer, bronzovú Tomáš Janso 
a za žiakov striebro získal Filip Lehuta. 
Na majstrovstvách kraja si naši hráči 
vybojovali osem postupových miest 
na  MSR  zo všetkých kategórii.

Na MSR žien sa Lenka Gordíková 
prebojovala do finále, kde skončila na 
14. mieste.

Dorastenky Ivana Janigová a Erika 
Lessová sa prebojovali do finále, kde 
obsadili 8. a 11. miesto.

Simona Moravcová svoj štart na 
MSR nezahájila. Ivan Galbavý, ktorý 
zastupoval dorastencov, skončil na 18. 
mieste. V kategórii žiakov získal Filip 

Lehuta bronzovú medailu v súťaži 
jednotlivcov aj dvojíc. Na MSR mu-
žov súťažil Peter Nemček, ktorý skon-
čil na 30. mieste. Karol Tanglmayer 
v junioroch obsadil 20. miesto.

18-teho ročníka mestskej kolkár-
skej ligy sa tento rok zúčastnilo 15 
mužstiev. Zvíťazilo družstvo Injecta, 
ktoré nás reprezentovalo na majstrov-
stvách mestských líg v Podbrezovej.

V mesiaci jún sa uskutočnil 
9-dňový turnaj Turancup. Privítali 
sme množstvo hráčov, ktorí prices-
tovali aj zo zahraničia. Vďaka tomu 
mal náš každoročný turnaj rekordnú 
účasť.

Veľká vďaka patrí vedeniu kol-
kárskej ligy a hráčom, za príjemnú 
atmosféru na zápasoch a chválitebné 
výsledky.

Do ďalšej sezóny prajem všetkým 
hráčom trpezlivosť a veľa športových, 
ale i iných úspechov.

Simona Moravcová

Mužstvo žiakov s trénerom Igorom Sekerkom 
a vedúcim mužstva Miroslavom Adáskom

Filip Lehuta
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Putovný pohár kpt. Miloša 
Uhra získal MFK Stará Turá
Dňa 14. júla 2013 sa uskutočnil v Lubine – kopa-
nice 51. ročník futbalového turnaja o putovný 
pohár kpt. Miloša Uhra za účasti mužstiev zo 
Starej Turej, Lubiny, Považian a domáceho tímu 
Lubiny – kop. Naše mužstvo nastúpilo na ten-
to turnaj v zmiešanej zostave spoločne s hráčmi 
z „B“ mužstva a na hrote útoku sa objavil aj vi-
ceprezident klubu Ing. Ján Hodermarský, ktorý 
i napriek veku nesklamal trénera „B“ mužstva 
Gabriela Lančariča. Hralo sa systémom kaž-
dý s každým 2 x 20 minút a naši futbalisti bez 
straty bodu a inkasovaného gólu získali opäť 
putovný pohár. I napriek slabším súperom mal 
každý hráč odohrané takmer dva zápasy z turnaja 
v Kostolnom, a preto nebolo jednoduché odohrať 
na druhý deň bez regenerácie 120 minút čisté-
ho času, v pomerne teplom počasí. Zmiešané 

mužstvo MFK to však zvládlo bez problémov.  
V prvom zápase nastúpilo proti Lubine a gólmi 
Bordáka a Drahoša vyhrali 2:0. Tým istým roz-
dielom 2:0 porazili  Považany, keď góly strelili 
Otrubný a Peterka. V poslednom zápase vyhrali 
vysoko nad domácimi futbalistami z Lubiny-kop. 
7:0, keď 3 góly strelil Kubica, a po jednom Jaroš 
Jozef, Jaroš Jakub, Maroň a Hodermarský. Ceny 
mužstvám odovzdal hlavný organizátor turnaja 
Milan Dunajčík, spolu so starostom Lubiny Ing. 
Martinom Beňatinským. 
Konečné poradie turnaja:
1. MFK Stará Turá 9 b
2. OŠK Lubina 6 b
3. TJ Považany 1 b
4. TJ Lubina kop. 1 b

MFK Stará Turá

„A“ mužstvo MFK Stará 
Turá skončilo na 4. mieste
„A“ mužstvo, reprezentujúce naše mesto v 5. lige 
Sever vstupovalo do jarnej časti ročníka 2012/13 
z druhej pozície, a to z dôvodu odhlásenia sa 
Kočoviec zo súťaže. Vedenie klubu počas sezóny 
jasne deklarovalo, že našim cieľom nie je postup. 
Vychádzali sme aj z toho, že vedúce Borčice spolu 
s Trenčianskymi Teplicami značne posilnili svoje 
mužstvá kvalitnými hráčmi, a preto boli aj veľ-
kými favoritmi, čo potvrdili jasným postupom 
do IV. ligy. Hlavný tréner Mgr. Ľubomír Čičala 
a asistent Miroslav Adásek preto neboli pod tla-
kom a ich úlohou bolo prilákať na štadión viac 
divákov a hlavne hru zatraktívniť. Všetko závi-
selo od zimnej prípravy, ktorá bola rozhodujúca. 
I napriek tomu, že do tréningového procesu sa 
nezapojil Peter Strnátka a Matúš Majtás, väčši-
na hráčov pristupovala k príprave zodpovedne, 
hlavne počas prvých dvoch mesiacov. V marci 
bola účasť oveľa slabšia z dôvodu nepriazne po-
časia. Prípravné zápasy sme odohrali na umelej 
tráve v Novom Meste n/V, Myjave, Novákoch 

a Piešťanoch.
Už prvé kolo v Ilave, ktorá skončila na posled-

nom mieste naznačilo, že budeme mať problém 
udržať sa na druhom mieste. Ďalšie 4 kolá boli 
pre nepriazeň počasia odložené, ale ani to nám 
nepomohlo. Z dôvodu zranenia a choroby vypa-
dol Filip Durec, Matej Antálek, Adrián Straka 
a Marek Štefík. Vo forme nebol ani stopér Matúš 
Vido. Do „B“ mužstva odišiel Marián Šimek a ne-
skôr po vybavení registračného preukazu aj Lukáš 
Pekník a posledné kolá nedohral Michal Obuch. 
Aj z týchto dôvodov dostali väčšiu príležitosť naši 
dorastenci Marek Bordák a Lukáš Szekfu, ktorí 
na sebe musia ďalej  pracovať.  Z 28 zápasov do-
siahlo naše mužstvo 15 víťazstiev, 5 remíz a 8 pre-
hier a skončilo na konečnom  4. mieste. I napriek 
tomu ale musíme konštatovať, že je to najlepšie 
umiestnenie mužstva v tejto súťaži. Najlepším 
strelcom sa stal   s 10 gólmi Peter Strnátka, 9 gó-
lov strelil Matúš Majtás.

Pre ďalší rozvoj futbalu bude nevyhnutné 

riešiť v našom meste výstavbu umelej trávy 
s osvetlením. Bez vytvorenia vhodných pod-
mienok je ťažko konkurovať mužstvám aj v tej-
to súťaži. My musíme v prvom rade myslieť na 
našu mládež. Preto pevne verím, že MsZ na čele 
s pánom primátorom urobí maximum, aby sme 
mohli počas zimnej a jarnej časti trénovať na 
vlastnom ihrisku.

Vedenie klubu touto cestou ďakuje za pod-
poru všetkým našim partnerom: mestu Stará 
Turá, spoločnostiam Sevotech, s. r. o., Prematlak, 
a. s., Prevak, s. r. o., Euromed, a. s, Reštaurácii 
Salamander, Šport Penziónu, Vladimírovi 
Dingovi, Stanislavovi Švehlovi a všetkým, ktorí 
podporili náš klub z 2% daní. 

Poďakovanie patrí aj hlavnému usporiadate-
ľovi Jánovi Puškárovi, hlásateľke Lenke Kollárovej 
a kameramanom Andrejovi Gaškovi a Denisovi 
Letancovi zo SOŠ Stará Turá, korí sa podieľali na 
bezproblémovom chode klubu počas všetkých 
majstrovských zápasov. 

Ing. Ján Hodermarský, viceprezident klubu

konečná tabuľka ročníka 2012/13 v. liga sever

1 Borčice 28 22 4 2 109:29 70

2 Tr. Teplice 28 18 5 5 72:33 59

3 Šimonovany 28 15 8 5 52:35 53

4 st. turá 28 15 5 8 40:30 50

5 V. Uherce 28 15 4 9 51:44 49

6 M. Čausa 28 14 4 10 70:43 46

7 Cígeľ 28 13 4 11 49:47 43

8 Ladce 28 12 6 10 36:44 42

9 Podolie 28 11 4 13 40:45 37

10 Kamenec p/V 28 11 3 14 45:58 36

11 Zem. Kostoľany 28 10 3 15 45:52 33

12 H. Poruba 28 8 5 15 35:53 29

13 Ľuborča 28 5 7 16 33:65 22

14 Oslany 28 7 1 20 31:70 22

15 Ilava 28 2 1 25 19:79 7

zľava: Ing. Ján Hodermarský, Ondrej Peterka - kapitán 
mužstva, Miroslav Adásek – vedúci mužstva

(Amužstvo 2013) Horný rad zľava: Ing. Ján Hodermarský - viceprezident klubu, Dr. Leopold Barszcz – prezident 
klubu, Peter Viskup, Ondrej Peterka, Matúš Majtás, Juraj Borcha, Adrián Straka, Matúš Vido, Lukáš Szekfu, Marek 
Štefík, Peter Kucharovič, Ján Puškár - HP, Miroslav Adásek – vedúci mužstva
Dolný rad zľava: Filip Durec, Patrik Kubica, Kristián Popelka, Peter Osuský, Peter Strnátka, Marek Bordák, Michal Denk
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so spoločnosťou m. r. Štefánika po pamätníkoch 
1. svet. vojny v slovinsku (1. časť)
Na mojom poslednom výlete s touto spoločnos-
ťou v r. 2011 som v rozhovore s pánom Mgr. 
Petrom Uhlíkom, ktorý tieto zájazdy usporadúva, 
spomenula, či by niekedy nezorganizoval výlet na 
vojenské cintoríny v Slovinsku, kde je pochovaný 
i môj dedičko Martin Pagáč. Veľmi som túžila 
vidieť miesto jeho posledného odpočinku. Pán 
Uhlík môj sen splnil a chcem sa mu i touto cestou 
veľmi pekne poďakovať.

Cestou do Slovinska sme mali prvú zastávku 
v rakúskom meste Klagenfurt, kde sme si prezre-
li MINIMUNDUS – Malý svet na Wörthersee. 
Na malej ploche je postavených 150 modelov 
významných svetových budov a techniky, napr.: 
Vatikán, opera v Sydney, Biely dom, katedrály, 
zámky, vlaky, lode. Zvyšok prestávky sme strávi-
li pri krásnom jazere Wörthersee. Do Slovinska 
sme vstúpili cez priesmyk Predel (1 156 m). Cesta 
tadiaľ viedla už v rímskej ríši. Prechádzali tadiaľ 
i napoleonské  vojská.  Po prechode priesmykom 
sme sa zastavili  v osade Log pod Mangartom, kde 
sme navštívili prvý cintorín rakúsko-uhorských 
vojakov v Slovinsku. Na štyroch terasách je po-
chovaných vyše 800 vojakov podľa rokov, v kto-
rých padli. Uprostred stojí pamätník obrancov 
Rombonu (neďaleký vrch 2 208 m), z ktorého 
sa rakúsko-uhorskí a bosniacki  vojaci dívajú na 
Rombon.  Nápis na pamätníku znie: Na pamiat-
ku statočných obrancov Rombonu a tých, ktorí 
padli v bojoch vo Flitcherovej kotline.  Ešte pred 
vstupom do Bovecu, kde sme mali zabezpeče-
né  ubytovanie v hoteli Kanin, sme vzdali úctu 
padlým vojakom Rakúsko-Uhorska na blízkom 
cintoríne. Odpočíva tu 546 vojakov. Cintorín bol 
zrekonštruovaný rakúskym Čiernym krížom, kto-
rý sa stará o vojnové cintoríny. 

Druhý deň výletu sme venovali krásnej prí-
rode Julských Álp a rieke Soča. Julské Alpy je 
vápencovité pohorie s rozlohou 4 400 km a po-
menovanie sa vzťahuje k cisárovi Gaiovi Júliovi 
Caesarovi. Najvyšším vrchom je Triglav (2 864 
m), ktorí si Slovinci zvolili za svoj symbol. Je i na 
ich zástave. Z Bovecu sme sa odviezli cez obec 
Soča a Trenta okolo rieky Soča k veľkému par-
kovisku. Odtiaľ sme prudkým turistickým chod-
níkom pozdĺž rieky Soča kráčali k jej prameňu. 
Pre starších účastníkov to bola náročná túra. Čím 
sme vyššie stúpali, tým bol tok smaragdovej rieky 
Soča búrlivejší. Smaragdovú farbu rieky spôso-
buje suspenzia vápenca s vodou. Svoju farbu si 
uchováva po celom toku. Cestou späť do hotela 
sme sa viackrát zastavili a obdivovali krásu hl-
bokých kaňonov rieky. V Trente sme si prezreli 
v poradí už tretí vojenský cintorín 1. svet. voj-
ny.  Na cintoríne je pochovaných 200 rak.-uhor. 
vojakov, ktorí zomreli vo vojenskej nemocnici 
v Trente a ruskí väzni, ktorí zomreli počas stavby 

cesty cez priesmyk Vršič. Ďalší cintorín sme na-
vštívili o niekoľko kilometrov ďalej v obci Soča. 
Je umiestnený na svahu za kostolom sv. Jozefa. Je 
tam pochovaných viac než 1400 rak.-uhor. voja-
kov a vojnových zajatcov. V priebehu vojny slúžil 
ako nemocničný cintorín, po vojne bol rozšírený 
a dnes  rozšírená časť slúži miestnym obyvateľom.

A práve pozdĺž rieky Soča na kopcoch 
i v údoliach sa nachádzal  90 km dlhý front 1. 
svet. vojny, ktorý bol súčasťou 600 kilometrového 
frontu  od priesmyku Stelbio na švajčiarsko-ta-
lianskej hranici cez Tirolsko, Karnské Alpy, soč-
ský región až k Jadranskému moru po vypovedaní 
vojny Talianskom Rakúsko-Uhorsku. Dotiaľ bolo 
Taliansko neutrálne. Tento 90 km dlhý front je 
v histórii známy ako Soča-front alebo Isonzo-
front (rieka Soča má v Taliansku názov Isonzo). 
Boje pri rieke Soča trvali od mája 1915 do ok-
tóbra 1917. Táto vojna bola charakteristická tým, 
že boje sa odohrávali i v 2 000 m n. v. Tiež je 
známa ako zákopová vojna. Medzi Talianskom 
a Rakúsko-Uhorskom trvali boje 29 mesiacov 
a bolo vybojovaných 12 sočských bitiek. V jede-
nástich bitkách viedli ofenzívu talianske  vojská. 
Až v 12. bitke zaútočili rakúsko-uhorsko-nemec-
ké vojská a jednotu Talianov narušili. Výsledkom 
bolo to, že sa front od Soče posunul k rieke Piave 
v Taliansku. V dejinách habsburskej monarchie 
je táto bitka známa ako „zázrak  pri Kobaride“ 
a v Taliansku ako „fiasko pri  Kobaride“. Dôležitú 
úlohu popri frontovej línii hrali i zásobovacie 
sklady, transportné cesty, lanovky, nemocnice 
a letiská. Vojna sa dotýkala i domácich obyva-
teľov. Museli opustiť svoje domovy a stali sa ute-
čencami. Pri návrate našli svoje domy zničené 
a zdevastovanú krajinu.

Pre mňa a môjho bratranca Viliama Pagáča 
bol najdôležitejší  3. deň výletu, keď sme mali 
navštíviť vojenský cintorín v Ajševici pri Novej 
Gorici, kde je pochovaný náš dedičko Martin 
Pagáč. Pred 15 rokmi to vypátral môj ďalší bratra-
nec JUDr. Viliam Rastislav Pagáč z Bratislavy, 
ktorému všetci hovoríme Slávo. Cintorín i v r. 
1998 navštívil. Na pamiatku tam nechal tabuľku 
s údajmi odkiaľ dedičko pochádzal, kde a kedy 
zahynul. Snažila som sa aspoň hypoteticky zre-
konštruovať dedičkovu cestu vojnou. Neviem, 
kedy musel na vojnu narukovať, ale babička do-
stala kartu z 19. 9. 1916 zo Sambora na Ukrajine, 
kde bol narukovaný  na východnom fronte. Na 
karte z 1. 12. 1916 už oznámil, že je v nemocnici 
vo Vezspreme  a pôjde do ďalšej. Z toho vyplý-
va, že bol ranený a previezli ho do Uhorska. Po 
čiastočnom uzdravení a ako otec 4 malých detí 
dostal  urlaub (dovolenku). Ako bol dlho doma, 
sa už nedá zistiť, ale o 9 mesiacov sa narodila 
dcérka. Po dovolenke bol už prevelený na sočský 
front ku Gorizii, kde od 12. 5. 1917 do 8. 6. 1917 

prebiehali prudké boje 10. sočskej bitky. A tu 23. 
5. 1917  zahynul dedičko. Pochovali ho s ďalšími 
stovkami padlých rakúsko-uhorských vojakov na 
cintoríne v Ajševici. V tejto rozsiahlej bitke bolo 
157 000 obetí (zabitých, zranených a zajatých).

28. 5. 2013 po 96 rokoch od smrti môjho de-
dička som s ostatnými členmi zájazdu tento cin-
torín navštívila. Leží pri Novej Gorici, pôvodná 
Gorizia pripadla totiž Taliansku. Vojenský  cin-
torín v Ajševici je jeden zo 150 voj. cintorínov 
a pamätníkov sočského frontu. Je na ňom po-
chovaných vyše 800 rakúsko-uhorských vojakov. 
Jednotlivé hroby už žiaľ neexistujú. Boli označené 
železobetónovými krížmi, ktoré desiatkami rokov 
zvetrali, drôty v nich zhrdzaveli a kríže popadali. 
A údajne pri nedostatku železa v 2. svet. vojne 
z týchto krížov železo povyberali. Tiež som nie-
kde počula, že cintorín bol počas 2. svet. vojny 
s Goriziou bombardovaný. Ale to nemám ove-
rené. Niektoré kríže pozberali a okolo hlavného 
pamätníka postavili tiež z kameňa 4 malé násy-
py, na ktoré pripevnili toľko krížov, koľko sa ich 
tam zmestilo. Na každom kríži bola pripevnená 
hliníková tabuľka s údajmi padlého vojaka. Kríž 
nášho dedička sme nenašli. Ale napriek tomu 
to bol úžasný a dojemný zážitok  stáť na mieste 
posledného odpočinku nášho predka. Nechali 
sme tam  tabuľku so slovenským i anglickým 
textom: „ Milý náš dedičko Martin Pagáč, splnili 
sme sen našej babičky Evy, tvojich detí a vnukov 
navštíviť miesto Tvojho posledného odpočinku. 
Veľmi si nám chýbal. Tvoji vnuci Eva Pagáčová 
a Viliam Pagáč zo Starej Turej.“ Pri pamätníku 
sme si urobili malú pietnu chvíľku, za mladých 
mužov pochovaných na tomto cintoríne sa priho-
voril pán Peter Uhlík a pomodlila sa za nich pani 
Mlynárová z Košíc. Nakoniec som porozprávala 
prítomným príbeh môjho bratranca Sláva, ktorý 
vypátral hrob dedička. Bola to pre mňa i ostat-
ných emotívna chvíľa a nechýbali ani slzy smútku 
a ľútosti, že naši rodičia museli vyrastať bez otca, 
že my vnuci sme ho nikdy nepoznali. Aj pre ostat-
ných členov to bola citlivá udalosť. Niektorí z nich 
tiež stratili dedov v 1. svet. vojne, ale na rozdiel od 
nás dvoch nevedia, kde padli a kde sú pochovaní. 
Na kamennom pamätníku je v nemčine vytesaný 
tento nápis: „Tu ležia statoční chrabrí vojaci, ktorí 
počúvli božiu vôľu, aby položili svoje životy za 
vlasť a víťazstvo.“ 

(dokončenie v budúcom čísle)
Eva Tomisová
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