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Z OBSAHUSeptember...
Je ako každý iný mesiac, pretože každý má

svoje zvláštnosti. A zvláštnosti septembra? Za−
čína školský rok − niekto sa teší, niekto konšta−
tuje, ako ten prázdninový čas rýchle ubehol. Ale
pre všetkých, ktorých sa školské povinnosti tý−
kajú, sú prázdniny o jeden deň predĺžené− hneď
prvý septembrový deň slávime jeden z piatich
štátnych sviatkov v roku− Deň ústavy Sloven−
skej republiky. Tento deň je i Medzinárodným
dňom mieru. Stará Turá sa pred 44 rokmi stala
mestom− s účinnosťou od 5.9.1964 bol obci Stará
Turá vtedajším Západoslovenským krajským ná−
rodným výborom v Bratislave udelený štatút mes−
ta. Nielen pre lokálpatriotov by tento dátum mal
niečo znamenať.

Možno veľa septembrových dní je nemálo vý−
znamných − pred 100 rokmi sa narodil Karol
Pádivý, pred 80 rokmi odhalili Mohylu na Bradle,
smutné výročie Mníchovského diktátu ( 29. 9.
1938), 80 rokov od objavenia antibakteriálnych
účinkov penicilínu, Medzinárodný deň nepoču−
júcich (27. 9.), Svetový deň cestovného ruchu
(27. 9) ... a veľa ďalších historicky zaujímavých
septembrových dní.

Medzi významnými i menej významnými dňa−
mi sa u vás, čitateľov , určite patrí pripomenúť
15. výročie pravidelného vydávania nášho ča−
sopisu. Možno si poviete− žiadne výročie, je to
vek dospievajúceho dieťaťa. Naozaj je to výro−
čie z malým „v“, žiadne oslavy, iba pripomenu−
tie... Pripomenutie a poďakovanie za nemalé
množstvo práce, umu i umenia, času i kilomet−
rov, telefonovania, papiera a tlačiarenskej far−
by... Práce všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spô−
sobom tvoria obsah i „tvár“ časopisu, predo−
všetkým obetavým, schopným a nezištným do−
pisovateľom.                  (dokončenie na str. 2)

! 15 rokov Staroturianskeho
spravodajcu

! Z rokovania MsZ

! Škola volá

! Spomienky na SNP

! Granty z Nadácie ŽIVOT− výzva

! Euro sa blíži...

! Skauting v našom meste

! Fénix hodnotí

! Kultúra, šport, matrika...

11. september
Odber krvi
7.30 - 10.30
DK Javorina
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September...
(dokončenie zo str. 1)

Bol som pri časopise od jeho začiatku− najskôr ako
dopisovateľ a potom 13 rokov ako „zodpovedný „ve−
dúci“, pokladám sa akosi za dostatočne kompetent−
ného hodnotiť. Napohľad jednoduchý informátor sa
nie vždy ľahko a jednoducho tvorí, nie vždy je bez
chýb− tých pravopisných i tých obsahových. Sem− tam
sa niečo zaradí po aktuálnom čase (z nedostatku
priestoru), stane sa, že sa na niečo aj pozabudne.
Nebol by bez vás, čitateľov− cca 1400 predaných ku−
sov mesačne svedčí o viac ako dobrom záujme, ča−
sopis čítate takmer v každej rodine. Sami ste si „vy−
profilovali“ jeho obsah− okrem informácií vás zaujíma
i história, návraty do minulosti, objavovanie doteraz
nepoznaného. Neskĺzli sme a ani neskĺzneme do „bul−
várnej“ roviny− v našich podmienkach je to veľmi lac−
né a rýchle rútenie sa do záhuby. Vždy sme tak robili
a robiť budeme− počúvame vaše názory, nie každý
sa však dá akceptovať, tobôž nie zverejniť...

Vaše i naše malé výročie Staroturianskeho časo−
pisu zbadáte i na titulnej strane− veríme, že upúta jej
trocha iná „tvár“ . Možno menej vás uspokojí duálna
cena− cenu nešťastných 0, 19 eura nemôžme nijako
zmeniť (zaokrúhliť na 0, 20 eura) , pretože by sme
takto prechodom na novú menu zvýšili jeho cenu o 0,
02 Sk a to nie je možné.

Urobíme všetko preto, aby sme si naďalej udržali
vašu čitateľskú priazeň, váš záujem. Ďakujeme za
dobrú spoluprácu mestu i „výrobcovi“ časopisu − vy−
davateľstvu Delta. A snahou všetkých nás okolo ča−
sopisu je byť ešte lepší...

Za kolektív redakčnej rady
Ján Mikláš, šéfredaktor

Dňa 23.7.2008 sa uskutočnilo XV. mi−
moriadne zasadnutie mestského zastupi−
teľstva.

Prítomných bolo 12 poslancov. Na ro−
kovaní bol prítomný aj zástupca firmy EPE
s.r.o. Bratislava Ing. Čemerička.

Hlavným dôvodom mimoriadneho za−
sadnutia bol Návrh projektu zabezpečenia
realizácie kogeneračnej jednotky spoloč−
nosti EPE, s. r. o. Bratislava.

Primátorka mesta oboznámila poslan−
cov s dôvodom skoršieho zasadnutia pre−
jednávania projektu. Skoršie zasadnutie
inicioval riaditeľ Technoturu Ing. Schmidl z
dôvodu, že v prípade realizácie tohto pro−
jektu by sa šetrenie odrazilo ešte v nákla−
doch za teplo t.r., za predpokladu, že by
boli včas zadané požadované doklady pre
ÚRSO k stanoveniu ceny.

Ing. Schmidl podrobne informoval po−
slancov o postupnosti krokov a ich dôvode.

V ďalšej časti kládli poslanci otázky Ing.
Čemeričkovi. JUDr. Baranová vytkla, že
pred poslancami nie je návrh zmluvy o
budúcej zmluve. Predniesla návrh na pre−
rušenie rokovania o tomto bode nakoľko
podľa nej poslanci nedostali kompletné
materiály k prerokovaniu tohto bodu.

Poslanci schválili prerušenie rokovania
k návrhu projektu, k tomuto bodu progra−
mu sa opäť stretli 30.7.2008. Na tomto za−
sadnutí poslanci po dlhej rozprave predlo−
žený „Návrh projektu zabezpečenia reali−
zácie kogeneračnej jednotky do centrálnej

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
plynovej kotolne – CTZ Mýtna 145, Stará
Turá“ neschválili.

Ďalším bodom programu XV. mimoriad−
neho zasadnutia bola Informácia o spolu−
financovaní viacúčelového ihriska. Dňa
11.7.2008 podpísalo mesto v zastúpení
primátorkou mesta Ing. Annou Halinárovou
zmluvu o poskytnutí nenávratného finanč−
ného príspevku na realizáciu viacúčelové−
ho ihriska s Nadáciou SPP vo výške 1 200
tis. Sk. Realizáciu výstavby viacúčelového
ihriska schválilo MsZ na svojom zasadnutí
dňa 26.4.2007 uznesením č. 30 − IV /2007
so spoluúčasťou 500 tis. Sk.

Vzhľadom na to, že podmienky pride−
lenia nenávratného finančného príspevku
sa pre rok 2008 zmenili výška nenávratné−
ho finančného príspevku zostáva rovnaká,
t. z. 1 200 tis. Sk, výška spolufinancovania
je závislá na rozmeroch ihriska a výške
rozpočtovaných nákladov na zemné prá−
ce (podklad). Podľa doručeného výkazu
výmer od dodávateľa náklady na zemné
práce zodpovedajú pôvodne schválenej
výške spolufinancovania v objeme 500 tis.
Sk bez DPH, celkové náklady sú však o
836 tis. Sk vyššie z dôvodu príplatku na
siete, trávnik 2. generácie, osvetlenie atď.
Poslanci zvýšenie finančných prostriedkov
o 836 tis. Sk schválili.

Na záver rokovania vyzvala primátorka
mesta poslancov k prieskumu potrieb ob−
čanov v rámci ich volebných rajónov.

Bc. Ľubica Klimáčková

Výstavba kruhovej križovatky v centre nášho mesta by
mama byť dokončená do konca budúceho mesiaca. J.M.

Tak ako sa v prírode nemenne opa−
kujú ročné obdobia, tak sa v živote ško−
ly strieda školský rok s „veľkými „ prázd−
ninami. Toto dvojmesačné obdobie po−
čas leta je obdobím, ktoré milujú všet−
ky deti. Je to čas hier, nádherných dní
plných teplého slniečka, oddychu a ra−
dosti bez stresov a školských povin−
ností. Čas, kedy žiaci, učitelia a ostat−
ní zamestnanci školy čerpajú silu na
desaťmesačný maratón povinností a
ťažkej, namáhavej práce.

Keďže všetko má svoj koniec a to
čo je pre nás príjemné akosi rýchlej−
šie ubehne, aj prázdniny odišli do
nenávratna a zostali po nich iba krás−
ne spomienky.

Priestory školy opäť ožili veselým
štebotom detí, ktoré si mohli poobze−
rať všetko, čo sme cez prázdniny opra−
vili a vylepšili preto, aby sa im tu lep−
šie páčilo. Lebo škola ani cez prázd−
niny nebola opustená. Opravovali sme
podlahy v niekoľkých triedach, v škol−
skej jedálni na Hurbanovej ulici sme
podlahovú krytinu vymenili za dlaž−
bu, vymaľovali sme kuchyňu na Ko−
menského ulici a rôzne drobné opra−
vy a estetické úpravy interiéru školy.

Začal sa teda školský rok 2008/
2009, ktorý je v histórii slovenské−
ho školstva prelomovým rokom.
Začal platiť nový školský zákon,
podľa ktorého sa záväzne musíme
riadiť a prerobiť podľa neho všetky
školské dokumenty / školský poria−

dok, pracovný poriadok a ostatné/.
Tohtoročnú dovolenku si učitelia a

vedenie školy neužili v takom rozsahu
ako po minulé roky, pretože súčasťou
zmien v školstve je aj školský vzdelá−
vací program, ktorý museli vypracovať
všetky školy na Slovensku. Je to nový
program, v rámci ktorého si škola môže
podľa svojich podmienok prispôsobiť
30% obsahu vzdelávania v 1. a 5. roč−
níku ZŠ. V praxi to pre učiteľov zna−
menalo počas prázdnin vypracovať pre
všetky predmety vyučované v zmiene−
ných ročníkoch nové osnovy, plány a
ďalšie náležitosti, ktoré ukladá štátny
vzdelávací program s ohľadom na špe−
cifiká našej školy. Bola to naozaj ná−
ročná úloha a ja ďakujem všetkým ko−
legom, ktorí sa na jej plnení zúčastnili
a pristupovali k nej s maximálnou zod−
povednosťou.

Štart nového školského roka teda
máme za sebou. Dovoľte mi, aby som
všetkým deťom zaželala veľa úspe−
chov, aby chodili do školy radi a do−
siahli výsledky, na ktoré budú môcť
byť hrdí. Rodičom želám, aby mali zo
svojich detí radosť a chcela by som
ich poprosiť, aby ak budú mať problé−
my spolupracovali so školou.

Všetkým zamestnancom školy že−
lám veľa síl do náročnej práce a nám
všetkým krásny a vydarený školský
rok 2008/2009.

Anna Chmurová
riaditeľka ZŠ Stará Turá

�KOLA VOLÁ
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Prímátorka mesta Ing. Anna Halinárová a predsed−
níčka ZO SZPB Stará Turá Elena Kovárová pri pamät−
níku v Hlavine

V osade Nárcie sme si pripomenuli 64. výročie SNP

Vypálené obce žijú − to je názov pro−
jektu a zároveň konferencie predstaviteľov
vypálených obcí (miest, ich častí, osád...),
zahraničných i domácich hostí, ktorú zor−
ganizovalo Múzeum SNP v Banskej Bys−

trici v dňoch 15. a 16. augusta 2008 pod
záštitou premiéra SR. Konferencia sa niesla
v duchu úcty, piety a spomienok na repre−
sálie počas SNP, príhovormi umocnili at−
mosféru podujatia zástupcovia múzeí Veľ−
kej vlasteneckej vojny z Moskvy, Varšav−
ského povstania z Varšavy a vypálených
obcí Lidice a Ležáky z ČR.

Druhý deň sa účastníci podujatia zú−
častnili pietnej spomienky pri pamätníku
v Kališti neďaleko Banskej Bystrice (obec
nebola po vypálení obnovená). Aj napriek
veľmi nepriaznivému počasiu bolo podu−
jatie veľkolepé. Po pietnom akte kladenia
vencov a príhovoroch zástupcovia obcí
vysadili každý stromček za svoje mesto−
obec. Symbolický sad so 102 stromčekmi
bude pripomínať vypálené miesta počas
SNP. Medzi nimi je i stromček za našu
vypálenú obec Nárcie. Pre každé vypále−
né miesto sú však určené dva stromčeky−
jeden som za naše mesto zasadil priamo

v Kališti, druhý sme
zasadili priamo do
areálu pod pamät−
ník v našej osade
Nárcie. Takto budú
tieto stromčeky po
celom Slovensku
navzájom symboli−
zovať miesta repre−
sálií počas SNP so
sadom vo vypálenej
obci Kalište.

Aspoň v krát−
kosti vám predsta−
vím Kalište, dôvod
je jednoduchý− až

príliš mi pripomínal našu vypálenú osadu
Nárcie.

Obec Kalište je od roku 1961 národ−
nou kultúrnou pamiatkou v správe Múzea
SNP v Banskej Bystrici. Nachádza sa na

južných svahoch Nízkych
Tatier , 624 m n. v., asi 30
minút cesty autom z Banskej
Bystrice. V roku 1940 malo
209 obyvateľov.

Obec bola vypálená ne−
meckým Einsatzkomman−
dom iba 5 dní pred jej oslo−
bodením, Nárcie mesiac a tri
dni pred oslobodením nášho
mesta. V Kališti (36) a v
Nárci (6) vyhoreli všetky
domy, obec i ani naša osa−
da neboli po vojne obnove−
né. Domy na obidvoch
miestach symbolizujú iba

kamenné základy s menami
tých, ktorí ich obývali. V Ka−
lišti pri útoku nemeckej jed−
notky zahynulo 46 jeho oby−
vateľov a partizánov, z nich
bolo 9 za živa upálených v
domoch. V Nárci bolo za živa
upálených 9 doteraz nezná−
mych bojovníkov. Obidve
miesta sú v horskom svaho−
vom ťažšie prístupnom teré−
ne, v ich strede na svahu sa
nachádzajú pamätníky.

Sami uznáte, že tieto dve
miesta majú veľa spoločného...

text a foto Ján Mikláš

Strom za našu osadu Nárcie...

foto Ján Mikláš
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Oblastné oslavy 64. výročia SNP
na vrchu Roh vo fotografii:

Veniec k pamätníku polo�il aj podpredseda vlády SR Du�an Èaploviè

Predstavitelia ná�ho mesta a ZO SZPB polo�ili kyticu kvetov k
symbolickým kameòom Hlaviny, Nárcia a Starej Turej

V kultúrnom programe vystúpil aj ná� Turanèek

Spoloèná fotografia hostí podujatia                 Text a foto: Ján Miklá�

Slovenská republika sa k zavedeniu
spoločnej meny euro zaviazala súčasne
so svojím vstupom do Európskej únie (1.
mája 2004).

Mesto sa hlási ku svojej zodpoved−
nosti za plynulé zavedenie eura vo svo−
jich podmienkach a na svojom území.
Zaväzuje sa aktívne spolupracovať so
všetkými dotknutými subjektmi na svo−
jom území, v prípade potreby aj mimo
neho, s cieľom predísť akýmkoľvek prob−
lémom pri zavádzaní eura a s cieľom pri−
spieť k tomu, aby sa Slovenská republi−
ka stala k 1. januáru 2009 úspešne čle−
nom eurozóny.

Mesto preberá zodpovednosť za or−
ganizačnú a obsahovú prípravu na za−
vedenie eura v rozsahu svojich samo−
správnych kompetencií v podmienkach
vlastného sídla, vrátane zavedenia eura
v rozpočtových organizáciách a príspev−
kových organizáciách. V rokoch 2008 a
2009 sa zaväzuje vyčleniť na tento účel
dostatočné vlastné finančné, materiálne
a ľudské zdroje.

Plán nášho mesta na zavedenie eura
rešpektuje všetky princípy Národného
plánu zavedenia eura v SR a zohľadňu−
je všetky ďalšie v súčasnosti dostupné
informácie o procese zavedenia eura.

Funkcie mesta pri zavedení eura
Ako subjekt verejnej správy preberá

mesto zodpovednosť za hladké zavede−
nie eura na úseku všetkých kompeten−
cií, právomocí a úloh, ktoré budú zave−
dením eura dotknuté, a to voči externým
i interným partnerom.

Ako zriaďovateľ rozpočtových orga−
nizácií a príspevkových organizácií pre−
berá mesto zodpovednosť za účinnú po−
moc pri zabezpečení všetkých krokov a
postupov, ktoré umožnia týmto organi−
záciám hladké zavedenie eura v ich pod−
mienkach a zároveň za výkon dohľadu
pri plnení plánu mesta a vlastného plá−
nu organizácie na zavedenie eura.

Ako zamestnávateľ preberá mesto
zodpovednosť predovšetkým za podrob−
né informovanie svojich zamestnancov
o pripravovanom duálnom zobrazovaní
platov a jeho pravidlách, ako aj o spôso−
be prepočítavania miezd podľa schvále−
ného konverzného kurzu.

Ako zakladateľ obchodných spoloč−
ností nesie mesto zodpovednosť v roz−

sahu rozhodovacích právomocí a vo vzťa−
hu k usporiadaniu hodnoty majetkových
podielov v novej mene. Pri 100%−nom
vlastníctve obchodných spoločností ide
o zodpovednosť mesta a dohľad nad za−
vedením eura v nich .

Pristúpenie k etickému kódexu
(dobrovoľne)

Mesto sa po zvážení všetkých dostup−
ných informácií rozhodlo v plnom rozsa−
hu pristúpiť k Etickému kódexu pri zave−
dení eura v SR.

Zaväzuje sa, že zavedenie eura ne−
zneužije na neodôvodnené zvýšenie
miestnych daní a poplatku za komunál−
ne odpady a drobné stavebné odpady,
ani na zvýšenie poplatkov za iné služby
a produkty, ktorých stanovovanie je v
kompetencii mesta.

Zaväzuje sa, že k duálnemu zobra−
zovaniu pristúpi v čo najkratšom mož−
nom termíne a že využije všetky mož−
nosti na to, aby pomohlo občanom a
právnickým osobám na svojom území k
hladkému zavedeniu eura .

Zavedenie eura v rozpočtových a ob−
chodných spoločnostiach mesta

Plány na zavedenie eura v rozpočto−
vých organizáciách, ako aj plány na za−
vedenie eura v obchodných spoločnos−
tiach so 100%−ným vlastníctvom mesta
nie sú súčasťou plánu mesta na zavede−
nie eura. Mesto poskytne organizáciám
metodickú pomoc a bude vykonávať do−
hľad a kontrolu nad plnením plánov jed−
notlivých organizácií.

Monitorovanie postupu mesta pri prí−
prave na zavedenie eura

Mestské zastupiteľstvo bude pravidel−
ne raz za polrok, monitorovať plnenie
všetkých úloh súvisiacich so zavedením
eura v miestnych podmienkach.

Hlavný kontrolór vykonáva v zmysle
plánu svojej kontrolnej činnosti kontrolu
a informuje zastupiteľstvo o plnení plánu
mesta, rozpočtových a príspevkových or−
ganizácií na zavedenie eura minimálne
raz za polrok.

Komisie mestského zastupiteľstva
podľa okruhu problémov prerokovávajú
a prijímajú odporúčania na riešenie prob−
lémov spojených so zavedením eura v
meste priebežne podľa potreby.

(Z plánu úloh mesta na zavedenie
eura spracoval J. Mikláš)

Mesto Stará Turá a zavedenie eura...

NIEÈO O EURE...
1. Čo je to euro?
Euro je spoločná mena tých krajín Eu−

rópskej únie, ktoré sú aj plnými členmi
Hospodárskej menovej únie. Euro 1. janu−
ára 1999 prijalo 11 členských štátov EÚ:
Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúz−
sko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Ra−
kúsko, Portugalsko, Taliansko a Fínsko. Od
1. januára 2001 začalo euro používať aj
Grécko, od 1.1.2007 Slovinsko. Od 1. ja−
nuára používa euro aj Cyprus a Malta.
Názov meny euro vybrali hlavy členských
štátov, resp. príslušných vlád, na summite

Európskej rady v Madride v decembri 1995.
Euro je po americkom dolári druhou naj−
významnejšou svetovou menou. Jedno
euro má 100 centov. Euro bolo možné
použiť v bezhotovostnom styku od 1. janu−
ára 1999. Bankovky a mince boli vydané
do obehu 1. januára 2002.

2. Čo je duálny obeh?
Od 1. do 16. januára 2009 potrvá na

Slovensku obdobie duálneho (dvojakého)
obehu. Počas tohto obdobia bude možné
v hotovosti platiť okrem eur aj korunovými
bankovkami a mincami. Pri platbách v ko−
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runách však bude výdavok v eurách.
Od 17. januára 2009 bude možné
platiť len eurami.

3. Ako si vymeniť peniaze?
Najjednoduchším spôsobom je ulo−

žiť si peniaze pred zavedením eura na
účet do banky, kde budú automaticky
prevedené na euro. Po zavedení eura
budú komerčné banky bezplatne vy−
mieňať korunové mince do konca júna
2009, bankovky do konca roku 2009.
Banky budú môcť obmedziť bezplat−
nú výmenu korún za eurá podľa počtu
vymieňaných bankoviek či mincí, limit
na bezplatnú výmenu však nesmie byť
nižší ako 100 kusov. Národná banka
Slovenska bude vymieňať mince do
konca roku 2013 a bankovky neob−
medzene.

4. Kto a kedy určil konverzný
kurz?

Konverzný kurz určila Rada EÚ
8. júla 2008. Hodnotu konverzného
kurzu odsúhlasili všetky krajiny euro−
zóny a aj Slovensko. Návrh na urče−
nie konverzného kurzu podala Európ−
ska komisia. Rada EÚ toto rozhod−
nutie prekonzultovala aj s Európskou
centrálnou bankou. Konverzný kurz
je stanovený ako koeficient so šiesti−
mi platnými číslicami – dve pred de−
satinnou čiarkou a štyri desatinné
miesta: 1  = 30,1260 Sk. Hoci kon−
verzný kurz je známy už od júla 2008,
bude účinný až od zavedenia eura
na Slovensku – od 1.1.2009.

5. Ako sa majú občania pripra−
viť na zavedenie eura?

Občania nemajú pred zavedením
eura nijaké konkrétne úlohy. Môžu
však pomôcť hladkému prechodu na
euro ak si vopred do bánk uložia pre−
bytočnú hotovosť, budú sa snažiť rých−
lo si zvyknúť na nové ceny v eurách,
upozorňovať na prípadné neopodstat−
nené zvýšenie cien po zavedení eura,
a tiež ak budú v obchodoch a ban−
kách v prvých dňoch po prechode na
euro tolerantní a trpezliví.

6. Čo je duálne (dvojaké) zobra−
zovanie cien?

Duálne zobrazovanie cien zname−
ná vyjadrovanie peňažných hodnôt v
korunách aj v eurách súčasne, resp.
vykazovanie čiastok v oboch menách.
Duálne zobrazovanie cien je povin−
né jeden mesiac po stanovení kon−
verzného kurzu, čiže od augusta
2008. Táto povinnosť pretrvá 12 me−
siacov po zavedení eura. Pokračova−
nie duálneho zobrazovania po tomto
období bude dobrovoľné. Duálne zo−
brazovanie sa bude vyžadovať vša−
de, kde sa občanovi uvádza peňaž−
ná čiastka, teda okrem cien v obcho−
doch aj mzdy, dôchodky, sociálne
dávky, bankové účty, faktúry, cenové
ponuky, katalógy, atď. Ceny budú
prepočítané podľa konverzného kur−
zu a zaokrúhlené na najbližší euro−
cent.

7. V akej mene bude poskytnu−
tá výplata za mesiac december
2008?

Nakoľko mzda za december sa
vypláca v priebehu januára nasledu−
júceho roka, výplata sa síce vypočíta
podľa mzdových podmienok dohod−

nutých v slovenských korunách, ale
zamestnávateľ ju vyplatí, alebo pou−
káže na účet zamestnanca už prepo−
čítanú na euro. Prepočet musí byť
presne podľa konverzného kurzu.

8. Ako sa budú zaokrúhľovať
jednotlivé mzdové zložky dohod−
nuté v slovenských korunách?

Peňažné sumy vrátane zložiek
mzdy, ktoré boli dohodnuté alebo sta−
novené v korunách, ale ktoré majú
byť zaplatené, alebo účtované v eu−
rách, sa zaokrúhlia na najbližší euro−
cent. Zaokrúhli sa konečná suma, nie
čiastkové položky − vo väčšine prípa−
dov sa teda zaokrúhli čistý príjem ale−
bo suma určená na výplatu. Pri kon−
verzii korunových hodnôt na eurá
nemôžu byť účtované žiadne s tým
spojené poplatky.

9. Ako sa budú dôchodkové
dávky zaokrúhľovať?

Pre zaokrúhľovanie peňažných
čiastok platia všeobecné pravidlá.
Zaokrúhľuje sa s presnosťou na dve
desatinné miesta, na eurocenty, podľa
matematických pravidiel. V prípade
dôchodkových dávok a sociálnych
dávok sa však urobí výnimka a zaok−
rúhľovať sa bude vždy smerom na−
hor – v prospech občana. Podľa dru−
hu dávky sa bude zaokrúhľovať na
najbližší vyšší eurocent alebo na 10
centov.

10. Vzťahuje sa duálne zobra−
zovanie aj na dôchodkové dávky?

V rozhodnutiach o priznaní a zvý−
šení dôchodkových dávok v druhej
polovici roka 2008 sa budú uvádzať
sumy dávok v korunách aj v eurách
súčasne. Dvojaké uvádzanie čiastok
sa povinne začne najneskôr jeden
mesiac od stanovenia výmenného
kurzu a bude povinné 12 mesiacov
po zavedení eura.

11. Aké sú eurové bankovky a
mince?

Existuje sedem eurových banko−
viek: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 eur
a 8 eurových mincí v hodnote: 2 eurá,
1 euro a 50, 20, 10, 5, 2, 1 centov.

12. Aký je vzhľad eurových ban−
koviek?

Séria eurových bankoviek pozo−
stáva zo siedmich rôznych nominál−
nych hodnôt bankoviek, ktoré sú zá−
konným platidlom na území celej eu−
rozóny. Každá eurová bankovka
predstavuje jeden architektonický štýl.
To znamená, že sú na nich zobraze−
né stavebné slohy siedmich období
európskych kultúrnych dejín. Téma−
ticky sú tieto slohy znázornené po−
mocou prvkov okien, brán a mostov.
Na lícnej strane bankoviek sú zobra−
zené okná a brány, ktoré sú symbo−
lom európskeho ducha otvorenosti a
spolupráce. Okrem architektonických
prvkov, je na prednej strane banko−
viek zobrazená aj vlajka Európskej
únie. Dvanásť hviezd Európskej únie
vyjadruje dynamiku a harmóniu sú−
časnej Európy. Mosty, ktoré sú hlav−
ným motívom na rubovej strane ban−
koviek, symbolizujú komunikáciu
medzi európskymi národmi a medzi
Európou a zvyškom sveta. Eurové
bankovky sú dielom Róberta Kalinu

z Rakúskej centrálnej banky, ktorého
výtvarné návrhy vyhrali v roku 1996
celoeurópsku súťaž.

5 eurová bankovka – klasický sloh
10 eurová bankovka – románsky

sloh
20 eurová bankovka – gotický sloh
50 eurová bankovka – renesanč−

ný sloh
100 eurová bankovka – barok a

rokoko
200 eurová bankovka – vek žele−

za a skla
500 eurová bankovka – moderná

architektúra 20. storočia
13. Aké sú ochranné znaky eu−

rových bankoviek?
Všetky eurové bankovky sú chrá−

nené proti falšovaniu najmodernejší−
mi ochrannými prvkami a špecifickým
papierom, ktorý sa už na prvý dotyk
výrazne odlišuje od bežného papie−
ra. Bankovky obsahujú reliéfnu tlač,
vodoznak, ochranný prúžok, sútlačo−
vú značku, hologram a buď zlatistý
pruh (nižšie hodnoty) alebo opticky
premenlivú farbu (vyššie hodnoty)

14. Sú na eurách zobrazené aj
národné motívy jednotlivých člen−
ských krajín?

Eurové mince majú spoločnú stra−
nu – rovnakú na všetkých minciach a
národnú stranu – podľa toho ktorá
krajina mincu vydala. Spoločná stra−
na mincí reprezentuje mapu Európ−
skej únie. Na pozadí sú pripojené
hviezdy európskej vlajky. Pozíciu
Európy vo svete zdôrazňujú 1, 2 a 5−
centové mince, zatiaľ čo 10, 20 a 50−
centové predstavujú Európsku úniu
ako spoločenstvo národov. Eurové
mince s najvyššou hodnotou zobra−
zujú Európu bez hraníc. Spoločnú
stranu mincí navrhol Luc Luycx z
Belgickej kráľovskej mincovne. Rubo−
vá strana mincí je určená pre národ−
né symboly, ktoré si každý členský
štát zvolí sám. Všetky eurové mince
sú platné na území všetkých štátov
eurozóny, bez ohľadu na to, ktorý štát
ich vydal.

Bezplatná infolinka: 0800 103 104
Zdroj: www.euromena.sk

Spracoval: Ján Mikláš

Slovensko 1. januára 2009 vstú−
pi do eurozóny, mnoho Slovákov
však má problémy v skloňovaní ale−
bo výslovnosti slova „euro“. Tejto
téme sa venuje Matej Považaj z Ja−
zykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
Slovenskej akadémie vied.

V slovenčine sa podstatné mená
ako pomenovania osôb, vecí či ja−
vov ohýbajú − skloňujú, a to nielen
vtedy, ak ide o slová domáceho pô−
vodu, ale aj keď ide o slová prevza−
té z iných jazykov, ak sú takéto slo−
vá zakončené tak ako domáce slo−
vá. Názov jednotnej meny Európskej
únie euro je zakončený na samohlás−
ku o, takéto podstatné mená sa sklo−
ňujú podľa vzoru mesto. Názov euro
má v jednotnom čísle tieto tvary:
nominatív euro, genitív eura, datív
euru, akuzatív euro, lokál o eure, in−
štrumentál s eurom.

V množnom čísle má názov euro
tieto tvary: nominatív eurá, genitív
eur, datív eurám, akuzatív eurá, lo−
kál o eurách, inštrumentál s eurami.
Pozor si treba dať na tvar genitívu
množného čísla eur, lebo v jazyko−
vej praxi je možné sa stretnúť aj s
nenáležitým tvarom genitívu v podo−
be eúr alebo éur. Správny tvar geni−
tívu množného čísla je však iba eur
podobne ako pri iných prevzatých
slovách, napríklad depo − dep, due−
to − duet, eso − es.

Od názvu euro sú utvorené aj prí−
davné meno eurový, ktoré sa použí−
va napríklad v spojeniach eurová
minca či eurová bankovka. Popri
dvojslovných pomenovaniach euro−
vá minca a eurová bankovka použí−
vajú sa aj skrátené jednoslovné po−
menovania eurominca či euroban−
kovka. Sú to spisovné, štylisticky
neutrálne pomenovania, ktoré sa v

jazykovej praxi používajú oveľa čas−
tejšie než dvojslovné pomenovania.

Výslovnosť názvu jednotnej eu−
rópskej meny je v rôznych krajinách
rozličná. Výslovnosť [euro] je nielen
v slovenčine, ale aj v češtine, v ma−
ďarčine s malou odchýlkou vo vý−
slovnosti samohlásky e, v poľštine,
v španielčine, v taliančine, ale v ang−
ličtine je to [juro], vo francúzštine
[öro], v lotyštine [eiro], v nemčine
[oiro] či v slovinčine [evro].

Niektorým predstaviteľom Európ−
skej únie a Európskej centrálnej ban−
ky sa nepáčil rozdielny prístup k ná−
zvu euro a v roku 2004 sa pokúšali
príkazom určiť jednotný spôsob nie−
len písania, ale aj výslovnosti tohto
názvu a zakázať jeho ohýbanie. Ta−
kéto snahy nenašli porozumenie v
krajinách únie a tak sa výslovnosť v
jednotlivých jazykoch prispôsobuje
vlastným pravidlám príslušného ja−
zyka a gramatickým pravidlám.

Pri písaní názvu euro sa však po−
stupuje jednotne v krajinách únie, v
ktorých sa používa latinka a uplat−
ňuje sa pravopisná podoba názvu
euro, iba pri minciach vydaných v
Grécku sa na lícnej strane uvádza
názov v latinke a na rubovej národ−
nej strane v gréckej abecede, na
bankovkách sa na obidvoch stranách
používa na prvom mieste názov v
latinke a pod ním názov v gréckej
abecede. Na minciach aj na bankov−
kách sa dôsledne používa názov
euro v základnej podobe bez ohľa−
du na to, akú nominálnu hodnotu má
minca či bankovka, pričom tento
názov sa dôsledne uvádza verzála−
mi (veľkými písmenami) v podobe
EURO.

Zdroj: JÚ ĽŠ− SAV Bratislava
(áš)

Prichádza euro, je čas na gramatiku...
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Zateplenie – móda či nutnosť?
Na Slovensku je asi 800 tisíc bytov postavených panelovou

technológiou. Naše mesto patrí medzi tie, kde väčšina obyvate−
ľov býva práve v takýchto domoch.

Pri počiatkoch výstavby panelovou technológiou sa pred−
pokladala ich životnosť 50 rokov. Predpokladalo sa, že po
tejto lehote sa niečo udeje, čo zmení systém bývania obyva−
teľstva. Lenže roky bežia a vidíme, že potrebujeme naše „pa−
neláky“ dlhšie.

My, čo bývame v takýchto domoch vieme, že ak niečo rých−
le s týmto stavom neurobíme, ozaj dlhšie nevydržia. Roky igno−
rovaná údržba sa na týchto domoch začína prejavovať. Navy−
še, relatívne nízke a štátom dotované ceny energií nás nenútili
priveľmi šetriť.

Predĺženie životnosti a funkčnosti bytového domu záleží pre−
dovšetkým na správnom a veľmi podrobnom zdokumentovaní
jeho skutočného stavu. Väčšina bytových objektov ktoré boli
postavené pred 30 – 40 rokmi nemá základné tepelno−izolačné
vlastnosti. Zateplením nielenže ušetríme spotrebu energií, pe−
niaze, ale vyriešime aj ďalšie nepríjemné problémy.

Ak rozprávame o zatepľovaní, máme na mysli i odstránenie
viacerých nedostatkov:
− Trhliny na vonkajších stenách
− Korózia výstuže
− Poruchy na vonkajšom povrchu v dôsledku pôsobenia

poveternostných podmienok
− Kondenzácia vody na konštrukciách
− Zlé tesnenie vo vzťahu panel – okno
− Celková nedostatočná izolácia obvodového plášťa
Výsledok nášho snaženia sa určite prejaví v troch oblastiach:
− Ekonomický − znižujú sa prevádzkové náklady

vykurovacieho systému
− Technický − odstránenie nedostatkov zo zanedbanej údržby
− Hygienický – zníženie prašnosti v bytoch, zníženie hlučnosti

a pod.
Výhodou izolácie budov je hlavne to, že pôsobí počas celej

doby životnosti budovy – spotrebu energie znižuje trvale. In−
vestícia do izolácie budovy sa jednoznačne vráti, a zároveň
prinesie aj finančné úspory. Jej priemerná ročná návratnosť je
30%, investícia sa teda vráti do štyroch rokov. Jedna investo−
vaná koruna do zateplenia zaznamená počas tridsiatich rokov
úsporu najmenej sedem korún. Vďaka neustálemu rastu cien
energií to však bude postupne stále viac.

Je dobré, že i v našom meste sa objavila prvá „lastovička“ v
tejto oblasti. TECHNOTUR v mesiaci február pripravil pre do−
movníkov seminár, zameraný na zatepľovanie. Následne na to
si obyvatelia domu Jiráskovej ulici č.165 odsúhlasili, že si dajú
spracovať projekt zateplenia svojho domu. Dnes už je projekt
vypracovaný a dúfame, že sa nájde dosť susedov, ktorí odsú−
hlasia realizáciu tohto projektu. Kvalitne zhotovenou obnovou
sa nielen zlepšia parametre bývania, ale ovplyvní sa aj celkový
vzhľad budovy. Pri súčasnom enormnom raste cien staveb−
ných materiálov ten, kto skôr začne, získa dvakrát. Každé od−
kladanie zatepľovania a komplexnej revitalizácie panelových
domov nám uberá z našich peňaženiek.

Ing. Augustín Schmidl, TECHNOTUR

Výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady
V piatok 19. septembra 2008 sa uskutočnia v Myjave oslavy

160. výročia vzniku prvej SNR s programom:

9.30 − Slávnostné zasadnutie MsZ Myjava
11.00 − Slávnostné zasadnutie NR SR v Kultúrnom dome

Samka Dudíka v Myjave
12.30 − Otvorenie novej expozície Múzea SNR v Myjave,

položenie vencov k pamätníku v areáli múzea
13.30 − Položenie vencov k pamätníku meruôsmych rokov

U Klasovitých
15.00 − Historický sprievod mestom
16.00 − Spomienkové pásmo „Bratia Slováci“ pri pamätníku

M.R. Štefánika v Myjave
17.00 − Slávnostné ekumenické služby Božie v evanjelickom

a.v.chráme
J. Mikláš

H¾adajte miesto
V minulom čísle Staroturianského spravodajcu sme ukončili rodinnú súťaž zo znalos−

tí o Starej Turej pod názvom Hľadajte miesto. Tu sú správne odpovede na všetkých 11
otázok:

1. poliklinika 2. Stanica ŽSR Stará Turá
3. pódium na Námestí slobody 4. Mestská knižnica K. Royovej
5. Infotur 6. Dom smútku
7. kolkáreň 8. Slovenská pošta
9. OO PZ SR (polícia) 10. Býv. Obecný dom
11. Dom špecialistov
Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme a blahoželáme rodine Zemkovej,

ktorá sa stala víťazom celej súťaže.
Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

KLBKO – nový klub pre handicapovaných
CVČ Stará Turá v minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu v príspevku PONU−

KA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV A KLUBOV pre deti, mládež a verejnosť propagovalo
svoju činnosť v novom školskom roku. Novinkou tu bola ponuka nízkoprahových klubov,
o ktorých bola staroturianská verejnosť stručne informovaná.

Jeden z týchto klubov si však zaslúži viac ako jednu vetu, a preto som sa rozhodla
Staroturanov podrobnejšie informovať o zámere tohto klubu.

Klub vzniká s podporou Mesta Stará Turá. Bude sa volať Klbko a bude určený našim
handicapovaným spoluobčanom − deťom, mládeži ale i dospelákom. Záujemcom tu bude
ponúknutý bezpečný priestor, kde sa budú môcť stretávať a vytvárať si vlastný program,
ale bude ich tu čakať i ponuka rôznych aktivít, do ktorých sa môžu (ale nemusia) zapojiť.
Väčšinou pôjde o aktivity s pohybovo−dramatickým zameraním – zdravotné cvičenie (s
použitím kvalitných zdravot. pomôcok), relaxačné techniky a v prípade záujmu sa spo−
ločne pokúsime zahrať si divadlo.

Klub bude otvorený od októbra 1x týždenne v popoludňajších hodinách (čas spresní−
me) a bude bezplatný.

Je dôležité podotknúť, že CVČ má pre návštevníkov od júla bezbariérovo upravený
prístup a priestory, ktoré sú vhodné i pre vozíčkarov.

Našou snahou je osloviť nielen mládež a starších záujemcov, ale i rodičov, ktorí by v
prípade väčšieho postihu svojich detí mohli pobyt v klube absolvovať s nimi.

Viem, že touto ponukou nevyriešime všetky problémy sveta, no možno aspoň sčasti
zalepíme veľkú dieru ľudskej ľahostajnosti k tejto skupine ľudí. Pomôžte nám i vy a
upozornite na vznik tohto klubu vo svojom okolí. Možno tak spoločne splníme aspoň
niektorým jeden malý obyčajný sen – nebyť zavretý medzi štyrmi stenami, vyplniť zmys−
luplne svoj voľný čas a realizovať svoje záujmy v kruhu priateľov.

V prípade záujmu sa informujte čo najskôr priamo v CVČ Stará Turá alebo na č. t.
776 3734 a 0905 612829 alebo na e−mailovej adrese: cvcst@post.sk.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Ponuka miesta externého pracovníka
CVČ Stará Turá hľadá externého pracovníka/pracovníčku – vedúceho šachového

krúžku v školskom roku 2008/09. Podmienky:
− vek min. 18 rokov
− veľmi dobrá znalosť hry šach
− dobrý vzťah a prístup k deťom.
Záujemcovia sa môžu informovať priamo v CVČ alebo na č. tel. 0905612829.

Výstavba viacúčelového ihriska v športovom areáli na Hurbanovej
ulici za začala 18. augusta.                                                       J.M.
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Po roku sa opäť stretli v sobotu 9.
augusta na našom námestí remesel−
níci už na tradičnom štvrtom ročníku

jarmoku Remeslá našich pred−
kov. Stretli sa tu rôzni remesel−
níci: mali sme tu bylinkárku, pa−
ličkárky, ozdobnú keramiku, dro−
tárku, trdelníky, cukrovinky, de−
koratívne predmety a pre Starú
Turú tak typické tradičné drevár−
ske výrobky. Po prvý krát sme tu
mali i rezbársku školu, kde záu−
jemci mali možnosť vyskúšať si
svoju zručnosť u umeleckého
rezbára. Celkovo sa tu zišlo 28

remeselníkov. Na pódiu bola vystave−
ná prekrásna práca Miloša Klimáčka
z Topoleckej, ktorá bola dôkazom, že
i tvrdý chlap – drevorubač− má cit a
zmysel pre jemnú umeleckú prácu a
dokáže zo stoviek drevených častí
poskladať zámky s vežičkami pokry−
tých šindľom. Bol pripravený i zaují−
mavý kultúrny program, no počasie

nám veľmi neprialo. Pri vystúpení
ochotníkov z Podolia pri predvádzaní
tradičnej svadby v krásnych historic−

kých krojoch sa obloha akoby
roztrhla, no ochotníkov a hlavne
divákov neodradil ani príval daž−
ďa a v programe pokračovali, za
čo im patrí veľká vďaka. Zahan−
biť sa nedali ani chlapci z cimba−
lovej muziky Lintava z Kunovíc a
domáca cimbalová hudba Turan−
ček. Svojim temperamentným vy−
stúpením chceli asi rozohnať
mraky nad Starou Turou, čo sa
im v závere i podarilo a na záver

podujatia svietilo už slniečko. Re−
meselníci odchádzali spokojní s
tým, že do Starej Turej sa budú
vždy veľmi radi vracať.

Organizátori podujatia
foto J.Mikláš

Námestie opä� o�ilo PROGRAM MALÝCH KOMUNITNÝCH GRANTOV 2008

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mi−

movládna organizácia, ktorej posla−
ním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu
života všetkých ľudí mesta Stará Turá
a blízkeho okolia a vytvárať priestor,
kde sa práca a schopnosti jedných
stretávajú s finančnou pomocou dru−
hých.

Nadácia bola zriadená za účelom
podpory rozvoja neziskových činností
v Starej Turej a okolí v oblasti kultú−
ry, športu, zdravotníctva, školstva,
humanitných akcií a prispievania k
všeobecnému zlepšeniu kvality života
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia Život vyhlasuje 2.kolo
Programu malých komunitných gran−
tov na rok 2008.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a

obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Podporované aktivity môžu byť z nasledovných oblastí: ochra−

na a podpora zdravia; prevencia a liečba drogovo závislých;
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt.

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov
a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pri−
tiahnuť ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pripraviť pod−
mienky na celoročnú prácu s deťmi.

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo
najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opakova−
nia akcie, najmä činnosti.

PROGRAM JE URČENÝ:
− pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky,

kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi
− pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre svo−

jich rovesníkov
− pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú

pravidelne deťom a mládeži
KRITÉRIA:
− projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov
− projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni
− aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo nepravidelný

charakter
− celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená, max.

výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od nadá−
cie nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 15 000 Sk,

− grant v zásade nesmie byť použitý na investície − posudzu−
je sa individuálne v súvislosti s požiadavkami projektu

− finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť 90%
celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných
zdrojov (musí byť finančný)

− financie budú záujemcom poukázané naraz
AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:
− všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť

informovať sa u koordinátora projektu a v informačnej kancelá−
rii mesta

− záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú
ho na adresu koordinátora projektu

− správna rada rozhodne o udelení grantu
− s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva
− po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hod−

notenie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu
Uzávierka prijímania projektov: 30.9.2008
Trvanie projektu: 6.10.2008 − 30.6.2009
Predloženie záverečnej správy: do 5.9.2009
Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant

dostanete u koordinátora Programu malých komunitných gran−
tov: Ing. Iveta Petrovičová 746 1625; 0915 984308 e−mail: fi−
nancne@staratura.sk v pracovných dňoch .

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará
Turá: www.staratura.sk/nadacia−zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie
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Aj to je reprezentácia...
Videl som desiatky, možno stovky rôznych pamätných kníh obcí a miest

po celom Slovensku, rôzne ilustrovaných. Naše dve − veľkú pre sobáše,
narodenia, výročia sobáša a malú – pre významné návštevy, podujatia,
jubileá videli tiež stovky ľudí. Keď som počul ich názor, vždy bol mimoriad−
ne pozitívny: „To sme ešte nevideli...“ A zo skúseností a poznania môžem
povedať, že mali pravdu! Je to tiež jedna z možností reprezentácie mesta
a naše mesto sa môže úrovňou svojich pamätných kníh naozaj pochváliť!
Je to zásluha nenápadného, skromného a vždy dobre naladeného muža
Jaroslava Peťka, ktorý začiatkom minulého mesiaca vstúpil medzi sedem−
desiatnikov... V mene nášho mesta i kolektívu zboru pre občianske záleži−
tosti mu ďakujeme za spoluprácu, želáme dobré zdravie, pevnú ruku a
dobrý zrak pre ďalšie krásne ilustrácie!                                Ján Mikláš

Do va�ej pozornosti
Redakcia časopisu dostala nasledovný oznam s prosbou o zverejnenie:
Koncem května nám zemřela teta paní Pavla Vrábliková, bývalá švadle−

na. Máme k dispozici látky jejích bývalých zákaznic, kterým již nestačila ušít
požadované oděvy. Chtěla bych proto oznámit zejména těmto zákaznicím, že
jim látky v době naší nepřítomnosti vydá po předchozí domluvě p. Hromková,
která bydlí na stejné adrese jako teta, t. j. Ul. gen. M. R. Štefánika 368/90,
Stará Turá, tel. 776 2703 a je možné jí kontaktovat v pracovní dny od 17.00
do 19.00 hodin − Ivana Menclová tel.: +420 606 534 391                        (áš)

− 13. septembra 2008 autobusový zájazd do Osvienčimu pri príležitosti
Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Poplatok za dopravu: 420 Sk, 13,94
− 26. septembra 2008 autobusový zájazd do Bratislavy – Nová scéna – na
muzikál West Side Story v réžii Jána Ďurovčíka účinkujú: Róbert Halák, Miro−
slava Partlová, Ján Slezák, Katarína Hasprová, Karin Olasová, Csongor Kas−
sai a ďalší... Poplatok: 700 Sk, 23,24 

− 18. októbra 2008 autobusový zájazd na nákupy do Noweho Targu. Po−
platok: 350 Sk, 11,62 

DK Javorina pripravuje otvorenie jazykového kurzu
− nemčina pre začiatočníkov a pokročilých
− ruský jazyk pre začiatočníkov a pokročilých
Kurzovné na šk.rok 1 600 Sk = 53,11 �
Pri dostatočnom počte záujemcov sa kurz otvorí od 15. septembra.

Kino Javorina Stará Turá − september 2008

Streda 3. septembra 19.00 h
SEX V MESTE

USA romantická komédia. Carrie Bradshaw (Sarah Jesicca Par−
ker),úspešná autorka a obľúbená módna ikona je späť. Ookračuje v roz−
právaní vlastného príbehu o sexe, láske a módou posadnutých Newyor−
čankách. České titulky.
Vstupné: 60,− Sk 1,99 �  135 min. MP od 15 rokov

Nedeľa 7. septembra 17.00 h
ISI AYETI

Nemecká animovaná komédia, alebo všetko čo ste chceli vedieť o cisá−
rovnej Sisi, ale báli ste sa opýtať. Českýdabing.
Vstupné: 60,− Sk 1,99 � 85 min. Mládeži prístupný

Streda 10. septembra 19.00 h
UDALOSŤ

USA thriller. Mohli ste to vycítiť šiestym zmyslom, videli sme znamenia a
teraz sa to stalo. Na svete sa objavila úplne nová epidémia – rýchlo sa šíri
a je smrteľná. Jej najhorším symptómom je úplná strata základného pudu
každého jedinca – pudu sebazáchovy. Slovenské titulky.
Vstupné: 60,− Sk 1,99 � 100 min. MP od 15 rokov

Streda 17. septembra 17.00 a 20.00 h
BATHORY

SR, ČR,VB,Maď. USA historický veľkofilm Juraja Jakubiska a súčasne
najdrahší filmový projekt v strednej Európe privádza k životu krvavú legen−
du o Čachtickej Panej.
Vstupné : 65,− Sk 2,15 � 140 min. Mládeži prístupný

Streda 24. septembra 19.00 h
MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA

USA dobrodružný film, pokračovanie úsoešných snímok múmia a Múmia
sa vracia. Hrajú: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello,... Český dabing.
Vstupné: 60,− Sk 1,99 � 100min. MP od 12 rokov

KNIŽNIČNÝ PORIADOK A POPLATKY
Mestskej knižnice Kristíny Royovej v Starej Turej s platnosťou do

31.12.2008.

1. Mestská knižnica v Starej Turej je zariadením Domu kultúry Javorina.
Plní významné úlohy v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania obyvateľstva,
rozvíja informačnú činnosť.

2. Knihy požičiava každému občanovi, ktorý sa prihlási za čitateľa a zavia−
že sa, že bude dodržiavať knižničný poriadok knižnice. Mládež od 14 rokov si
môže zapožičať knihy len so súhlasom rodičov.

3.Vstup do priestorov knižnice je povolený iba s čitateľským preukazom. V
prípade jeho straty je čitateľ povinný zaplatiť za vystavenie nového preukazu
manipulačný poplatok 6,− Sk = 0,19�.

4. Novozapísaný čitateľ zaplatí jednorazovo členský poriadok za kalendár−
ny rok, ktorého výška je nasledovná:

Dospelí 60 Sk = 1,99 �
Študenti, dôchodci 40 Sk = 1,32 �
Deti do 14 rokov 35 Sk = 1,16 �
5. V oddelení dospelých za každú vypožičanú knihu zaplatí čitateľ 4,− Sk =

0,13 �, deti do 14 rokov si knihy požičiavajú zdarma.
Za časopisy, ktoré sa požičiavajú domov, zaplatí čitateľ poplatok: Časopis

v cene 3,− Sk = 0,09 �
6. Čitateľ si môže zapožičať knihy na dobu 1 mesiaca, časopisy na 1týž−

deň. Po tomto termíne je povinný zaplatiť poplatok za premeškanie, za 1
knihu a každý ďalší premeškaný mesiac 5,,− Sk = 0,16 �

Ak čitateľa knižnica písomne upomenie, je povinný zaplatiť tieto poplatky:
- za 1. upomienku 10 Sk = 0,33 � deti do 14 rokov 10 Sk = 0,33 �
- za 2. upomienku 15 Sk = 0,49 � deti do 14 rokov 15 Sk = 0,49 �
- za 3. upomienku 20 Sk = 0,66 � deti do 14 rokov 20 Sk = 0,66 �
- pokus o zmier 40 Sk = 1,32 �
Maximálny poplatok za premeškanie u dospelých je 100 Sk = 3,31�, u

detí do 14 rokov 50 Sk = 1,65 �
7. Čitateľ je povinný vrátiť knihy v neporušenom stave. Poškodené knihy,

alebo stratu nahradí čitateľ v plnej cene, pri staršom vydaní a odbornej knihe
2 až 3−násobok ceny a poplatok 20 Sk = 0,66 EUR resp. rovnocennú knihu
na doporučenie knižnice.

8. Ak čitateľ potrebuje odbornú knihu, ktorá nie je vo fonde knižnice, kniž−
nica mu ju môže na požiadanie zadovážiť z inej knižnice cez MVS, poplatok
za kladne vybavenú MVS je 35,− Sk = 1,16 �

9. Reprografické služby z dokumentov knižnice:
− poplatok za kopírovanie: formát A4 – jedna strana 2,− Sk = 0,06 �
formát A4 – obojstranne 4,− Sk = 0,13 �
− poplatky za používanie internetu bezplatné, každý člen knižnice
− poplatky za vytlačenie textu z PC 4,− Sk = 0,13 �
10. Zmenu adresy, prípadne číslo telefónu je treba ohlásiť knižnici.
11. Kto napriek napomenutiu hrubo poruší knižničný poriadok, stráca do−

časne, alebo natrvalo právo navštevovať knižnicu.                      DK Javorina

Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje

Pripravujeme na október
28. okóbra 2008 vystúpi v DK Javorina s kapelou Karla Maříka a

tanečnou skupinou Z.I.P. IVETA BARTOŠOVÁ so svojim hosťom Pet−
rom Mukom.

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekretariáte
DK Javorina č.tel.: 032/7763366

Dom kultúry Javorina vás pozýva 4. septembra 2008 o 19,oo hodine do
veľkej sály DK Javorina na predstavenie Radošinského naivného divadla:

�TEDRÝ DIVADELNÝ VEČER.
Vstupné: 220 Sk a 200 Sk, 7,30 a 6,64   Netradičný autorský večer

malých vyznaní o veľkých snoch. Kabaretný divadelný večer s RND ponúka
v dynamickej javiskovej koláži to najlepšie a najatraktívnejšie z repertoáru
divadla. Autor: Stanislav Štepka. Hudba: Ján Melkovič. Réžia: Juraj Nvota.
Hrajú: Stanislav Štepka, Soňa Norisová, Maruška Nedomová, Lujza Schra−
meková, Dominika Kleisová, Lenka Barilíková, Mojmír Caban, Richard Fe−
lix, Csongor Kassai, René Štúr a a ďalší.
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NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA
Karin Klimková, Viktor Kozický, Dominika Hankócyová, Nicol Ábelová,
Matúš Gregor, Simona Roháčková, Sofia Martonová, Vanessa Kéková,
Sophia Hvožďarová, Daniela Jakubeková, Filip Habánek, Marek Jambor
UZATVORILI MANŽELSTVO
Martin Polínek z Ježova, ČR a Lucia Chromá zo ST
Jozef Kudlej zo ST a Barbora Roháčková z Rudníka
Roman Čudrnák zo ST a PaedDr. Jana Vaszarabová z Vráblov
Radoslav Nešťák zo ST a Milada Olešová zo ST
Pavel Kuchárek zo Spišskej Novej Vsi a Anna Dingová zo ST
Pavol Klbečka zo ST a Zdenka Tóthová z Poriadia
Dušan Šarabok zo Senice a Alexandra Mandáková zo ST
Bc.Peter Sahaj z Moravského Lieskového a Monika Valentová zo ST
ROZLÚČILI SME SA
Jozef Hutira, Anna Vavrovičová, Ján Pollák, Emília Haruštiaková, Katarí−
na Baranovičová, Ľudovít Chnapko, Etela Maláriková, Mária Gregorová,
Ivan Jergl, Mária Lužná

V MESIACI SEPTEMBER 2008
70.r. − Jozef TRTÚŠEK, Štefánia HAJDÚCHOVÁ, Miroslav DUREC
75.r. − Irena DINGOVÁ, Emília HOLOVICOVÁ, Viliam MEDŇANSKÝ,

Dušan ALUŠIC, Tomáš MATEJÁK, Darina GÁBRIŽOVÁ,
Celestína HVALČÁKOVÁ, Ľudovít MAGULA

80.r. − Anna BUNČÁKOVÁ
81.r. − Michal DUREC, Jozef PAŽITNÝ, Alžbeta GREGOROVÁ,

Anna KOLLÁROVÁ, Michal KOHÚTIK
82.r. − Alžbeta KLIMÁČKOVÁ, Ladislav ČEPELA
83.r. − Anna HOLOVICOVÁ, Ľudmila DURCOVÁ, Alžbeta KURPAŠOVÁ
85.r. − Mária ČERVENČÍKOVÁ, Ján HARUŠŤÁK, Anna PETEROVÁ
86.r. − Anna PODHRADSKÁ, Katarína RZAVSKÁ, Michal VALENTA
88.r. − Emília ADÁMKOVÁ
89.r. − Katarína DURCOVÁ
94.r. − Pavlína PASTORKOVÁ, Ing.Miroslav NERÁD
98.r. − Anna MIKULCOVÁ

Smútočné poďakovanie
Jozef HUTIRA
10. júla 2008 nastal ten čas,keď bez rozlúčky opustiť musel
si nás. Slzy v očiach, smútok a žial zavládol v srdciach i
dušiach každého z nás,čo mal ťa rád. Posledné zbohom ch−
ceme Ti touto cestou dať a s láskou,úctou a vďačnosťou na−
vždy na teba spomínať...
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti...
S láskou sa lúčia dcéra Janka, syn Jozef a blízka rodina

Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamičkou,
babičkou, svokrou
Máriou GREGOROVOU,
ktorá nás navždy opustila vo veku 55 rokov. Zároveň ďaku−
jeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manžel Ján, syn Ján s rodinou, syn Marek s rodinou

a dcéra Mariana s Andrejom

Smútočná spomienka
Dňa 12.9.2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý
Jozef ONDREJKA.
Ticho chodíme k Tvojmu hrobu a spomíname na Tvoju lásku
a dobrotu. Len ten, kto stratil toho, koho miloval a mal rád,
ten vie, čo je bolesť a žiaľ. Kto bol milovaný, nebude zabud−
nutý.

S láskou spomínajú Tvoji najbližší

Smútočné poďakovanie
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priate−
ľom a známym, ktorí sa 23. júla 2008 prišli naposledy rozlúčiť
s našou mamou
Emíliou HARUŠTIAKOVOU – HUTIROVOU,
Ktorá nás navždy opustila 21. júla 2008 vo veku 83 rokov.

Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom sme sa dňa
24.7.2008 o 14.00 na mestskom cinto−
ríne v Starej Turej rozlúčili s našou dra−
hou manželkou, mamičkou, babičkou,
svokrou Máriou Gregorovou. Aj nebo
ako keby vedelo akú veľkú bolesť pre−
žívame a súcitilo so smútiacimi, oblo−
ha bola zatiahnutá tmavými mrakmi a
jemne padali dažďové kvapky...

Mária Gregorová sa narodila v
Podolí 28.8.1952 rodičom Jozefovi
Drnzíkovi a Jozefíne Drnzíkovej rod.
Masárovej. Vyrastala so sestrami
Janou a Ľudmilou a bratom Bohušom
v Očkove, kde prežila celé svoje det−
stvo. Po ukončení ZŠ v Očkove a
Podolí pracovala ako robotníčka v
závode CHIRANA Stará Turá. Vtom
čase sa prostredníctvom svojej kama−
rátky zoznámila so svojím budúcim
manželom Jánom Gregorom. Na za−
čiatku spolu žili v Starej Turej časť
Súš, u Jánových rodičov, v tom čase
sa im narodil syn Ján a dcéra Maria−
na. Zanedlho sa im podarilo vybaviť
pôžičku a kúpiť si svoj vlastný rodin−
ný dom v Starej Turej, tu sa rodinka
rozrástla o syna Marka. Mladá rodin−
ka tu spolu prežila takmer 4 roky, dom
musel ustúpiť novej ceste, mesto im
ako náhradu pridelilo byt a pozemok
v záhradkárskej osade. Obaja s Já−
nom vyrastali v chudobnejších pome−
roch, a preto aj svoje deti vychová−
vali v skromnosti a to aj v časoch,
keď už nemuseli obracať každú za−

robenú korunku v ruke. Dovolenky
netrávili pri mori ani v leňošení. Spo−
lu s manželom vedeli čo robia − pes−
tovali v deťoch lásku k prírode, a tak
svoj voľný čas trávili spoločne so svo−
jimi deťmi potulkami prírodou alebo
prácou na svojej záhradke v záhrad−
kárskej osade Papraď. Sobotu trávili
na svojej záhradke a nedeľa patrila
ich spoločným výletom. Ak v nedeľu
nešli na výlet poobede vždy u nich
rozvoniavali buchty, ktoré im napiek−
la maminka. Nedeľa bez výletu alebo
bez maminkiných buchiet nikdy ne−
bola. Vždy si našli pre nich ešte ne−
poznaný kút vtedajšieho Českoslo−
venska. Spolu s deťmi chodili po hra−
doch a zámkoch, objavovali pamiat−
ky a zabudnuté horské zákutia, zbie−
rali hríby a smiali sa... Bolo to krásne
obdobie plné čistej lásky, porozume−
nia a súzvuku s detskou dušou.

Po materskej dovolenke pracova−
la Mária ako poštová doručovateľka
na ulici Mýtnej, časti Hurbanovej ul. a
na Drahách (Kórea). Dlhé roky nosila
na svoj rajón tašku plnú listov, pozdra−
vov, časopisov, novín a dôchodkov.
Svoju prácu robila s radosťou. Ako
poštová doručovateľka pracovala až
do času keď jej zistili vážne ochore−
nie, zhodou okolností v čase keď osla−
vovala krásne životné jubileum 50 ro−
kov. Nikomu sa nesťažovala, aj keď
bolo najhoršie tak na otázku ako so
má odpovedala skromne “v rámci

možností“. Nikoho nikdy nazaťažova−
la ponosami na svoju chorobou. Bola
statočným človekom s pevnými mo−
rálnymi zásadami. So svojou choro−
bou dlho a ťažko bojovala. Nadovšet−
ko milovala svoju rodinu, svoje vnuč−
ky Kristínku, Líviku a Lindulku, svoju
záhradku a aj svoje kvetinky na bal−
kóne. Aj v čase svojej choroby rozdá−
vala všetku svoju lásku svojím blízkym,
a hoci potrebovala veľa síl na boj so
svojim osudom vždy si našla ešte dosť
síl aby im dokázala ako veľmi ich ľúbi.
Naplnila náš život a dávala mu zmy−
sel. Pokoj z nej vyžaroval ako teplo z
piecky. Šťastie sa nedá merať, ale isté
je, že k tomu nášmu výrazne prispela
naša Mária. Svojho manžela aj svoje
deti podporovala ako sa len dalo,
takmer akoby nemala vlastné potre−
by. Ona ich však mala a to jediné pre
ňu najdôležitejšie bolo šťastie a spo−
kojnosť svojho manžela, detí a vnu−
čiek. A preto vedela všetky svoje zá−
ujmy vhodne zosúladiť so záujmami a
potrebami najbližších...

Ibaže zákerná choroba má svoje
zákernosti a ak sa aj na nejaký čas
problémy stratili, o chvíľu tu boli ťaž−
kosti znova a vo väčšej intenzite. Pod−
stúpila veľa chirurgických zákrokov,
každý týždeň cestovala na onkológiu
do Bratislavy a podstupovala chemo−
terapie. Robila všetko preto aby moh−
la žiť, veľmi chcela žiť, prijímala všet−
ko, čo lekári navrhli, skúšala liečite−

ľov, verila že to zvládne. A aj my sme
verili. Bojovala zo všetkých síl, vždy aj
keď so zaťatými zubami od bolesti,
bojovala. Manžel a deti sedeli pri jej
posteli každý deň a držali ju za jej kreh−
kú bledú rúčku. Sily jej však nestačili
a svoj boj prehrala 21.7.2008 v pon−
delok vo večerných hodinách.

Vieme, že bola pre nás vzácny člo−
vek. Spomienky na ňu nás presvied−
čajú o veľkej potrebe ľudskej spolu−
patričnosti a vzájomnej pozornosti.
Možno to niektorí zisťujeme až teraz
keď spomíname. No spomienky sú
niekedy zreteľnejšie ale aj bolestnej−
šie ako prežívaná skutočnosť. Preto
za všetkých ľudí ktorý ju poznali a vá−
žili si ju, povieme: manželka, mamin−
ka, babinka, svokra, sestra Mária ĎA−
KUJEME. Slovami sa nedá opísať ako
veľmi nám všetkým chýbaš a budeš
nám všetkým veľmi chýbať.

Lúčim sa s Vami moji milí,
ruky stisk Vám dnes už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily.
Lúčim sa s každým kto ma mal rád...

Česť jej pamiatke!
Smútiaca rodina

Pozn. redakcie:
Tieto krásne slová rozlúčky sa

rozhodla redakcia uverejniť v plnom
znení na želanie najbližšej rodiny.
Výnimočne a ako poctu životu zosnu−
lej pani Márie Gregorovej...       J.M.

PLAKALO AJ NEBO
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Historické veže v lokalite
Čachtického hradného panstva

Stará veža na Mestskom cintoríne v Starej Turej
už niekoľko desaťročí zamestnáva myseľ a úvahy
niektorých obyvateľov. Z histórie vieme, že veža bola
pristavaná ku kamennému kostolu Sv. Jána zo 16.
st. Na návrší Chríb (Archív nitr. seniorátu v Myjave 1,
2, 38). Pristavaná bola v r. 1624 a plnila nielen sak−
rálnu, ale aj strategickú funkciu, keďže v 17. storočí
sa odohrávali ťažké protiturecké boje a stavovské
povstania v Uhorsku, teda i na Slovensku. Stará Turá
a Lubina ako pohraničné obce mali za úlohu – podľa
dostupných materiálov – mali slúžiť tri veže.

Prvá veža bola v Hrušovom, kde bol v 17.st. kaštieľ
rodiny Beňovských i kostol Najsvätejšej Trojice. Sú−
časťou kostola bola i veža, ktorú spomína bývalý rk.
Kňaz Jozef Beneš v časopise Cyril a Metod z r. 1859
a J. Ľ. Holuby v Tranovskom kalendári v r. 1916.
Úlohou veže (pozorovateľov v nej) bolo sledovať ces−
tu zo Bziniec do Lubiny, aby sa po nej nepohybovali
podozrivé osoby.

Podľa ľudovej povesti v spomínanom čase 17. sto−
ročia po ceste zo Bziniec do Lubiny cválali Turci na
koňoch na čele so svojím veliteľom. Strážcovia z veže
v Hrušovom vystrelili, smrteľne zranili bega, Turci
obrátili kone a nepokračovali v ceste. Tak bola Stará
Turá a Lubina zachánená pred tureckým rabovaním
(drancovaním).

Druhá veža (hrádok) stála na Setvákech skale v
lubinskom chotári. Táto veža mala za úlohu sledovať
cestu od Lubiny do Starej Turej. Dodnes sa zachova−
li hsistorické pomenovania chotárnych častí pred hrád−
kom Predhradie (z Hrnčiarového hore cestou) a loka−
lita nad Hrádkom sa nazýva Záhradská. Výskumom
hrádku – veže sa zaoberal lubinský občan Peter Šu−
pelák. Stručný výťah jeho práce bol uverejnený v Tren−
čianskych novinách 2/96.

Tretia veža bola súčasťou kostola Sv. Jána v Sta−
rej Turej na návrší Chríb. Pozorovatelia v nej mali za
úlohu sledovať cestu v smere do Vaďoviec. O strate−
gickej funkcii veže svedčí vysoko položený vchod do
veže – z prvého podlažia a úzke štrbinové okná na
druhom podlaží – určené pre strelené zbrane. Úzke
okná po renovácii veže v r. 1979 boli zväčšené.

Možno predpokladať, že strážcovia vo vežiach mali
aj systém dohovorených znakov v čase nebezpečen−
stva. Mohli to byť ohne, dym, resp. Výstrely, ktoré
mali upozorniť na nebezpečenstvo.

Takto bolo Čachtické hradné panstvo chránené od
pohraničia, keďže ciest bolo málo a oblasť oproti sú−
časnosti bola viac zalesnená – neprechodná.

To je ďalší príspevok na tému Stará veža na Chrí−
be v Starej Turej.

Literatúra:
1.) Dr. Dušan Úradníček, Kronika Starej Turej (rkp.)
2.) Branislav Varsik, Osídlenie Myjavy a Myjavskej

pahorkatiny do zač. 17. storočia in Historica, Zborník
FF Bratislava, 1972

3.) Lubina – 600 rokov
Mgr. Vilma Truhlíková

Pod týmto titulom brožovanej knižky
autor Rudolf Šimko pokračuje v uverejňo−
vaní rodinnej kroniky svojho svokra, učite−
ľa Viliama Šimku. Z úvodnej práce už zve−
rejnenej kroniky som pre našich čitateľov
pripravil a uverejnil životopisný článok pod
názvom Viliam Šimko v tohoročnom dru−
hom čísle nášho časopisu.

V tomto pokračovaní sú tiež kapitolky,
ktoré isto zaujmú nášho čitateľa. Pokúsim
sa Vám z nich niečo predložiť:

„Podal som si teda prihlášku do práve
vypísaného súbehu Stará Turá – Papraď.
A bol som zvolený.

Bolo mojim druhým šťastím, že správ−
com školy bol Modran Pavol Bartoš. Jeho
rodičia bývali voľakedy vedľa modranskej
nemeckej evanjelickej fary. Bol spolužia−
kom strýka Daniša. Raz pri debate medzi
iným spomenul – Ja som nejeden krajec
chleba dostal od vašej babičky − .

Škola sa úradne začala 1. októbra, ale
zápis trval skoro týždeň. A aj po zápise
mnoho detí chýbalo, dokiaľ sa ešte vyhá−
ňal statok na pašu. Boli to pravda tie staršie
deti, štvrtáci až šiestaci, ktoré určil správ−
ca. Ja som mal prvý a druhý ročník. Obaja
sme mali v triede po 130 žiakov. Aké to
bolo učenie, môžete si predstaviť.

Rodičia detí boli zväčša chudobní ro−
botníci. Chodili po robotách, kde sa dalo.
Iní sa živili hauziráctvom. Boli to podomoví
robotníci – predavači. Vo veľkoobchodoch
nakúpili na zálohu rozmanitý tovar a ten
potom predávali po dedinách. V našich
horských dedinách mnohé ženy po celé
roky neboli v meste, preto tovar donesený
im do domu ochotne kupovali, i keď bol o
voľačo drahší, lebo aj predavač musel z
niečoho žiť. Mnohé gazdinky takýchto
predavačov zadarmo aj nachovali, aj pre−
nocovali, a tí ich pri obchode niečim obda−
rovali. Boli to hlavne darčeky pre deti, lebo
niekedy v rodine bývalo štvoro, ba aj viac
detí.

Predavači si prišli tiež na svoje a via−
cerí v nich si zarobili aj na domček, aj na

políčko. Predaný tovar potom veľkoobchod−
níkovi vyúčtovali. Pravda, našli sa aj takí,
čo na toto vyúčtovanie zabudli. Tých po−
tom cez zimu navštevovali exekútori. Ne−
jeden z nich na svoju zábudlivosť škaredo
doplatil.

Na Starej Turej boli v tom čase (1903 –
1909) tri dvojtriedky. Jedna bola v mesteč−
ku a dve na kopaniciach Papraď a Dúbra−
va. Tá na Papradi bola hneď pri hradskej
na Myjavu. Bol to dôležitý spoj z Nového
Mesta nad Váhom na Moravu, takže hrad−
ská bola na ten čas v dobrom stave.

Tretia bola severovýchodne od mesteč−
ka na Dúbrave a cesta k nej ani nebola.
Vozy tým smerom prechádzali neudržia−
vanou poľnou cestou a keď bolo mnoho
blata, prechádzali korytom horského poto−
ka. Cestu k škole až neskôr zriadil privan−
drovaný cudzinec, istý Kopa, rodák z Hl−
bokého.

Moja práca v triede plnej detí nebola
ľahká. Vyučovanie sme koncom leta zača−
li hrou na lúke pred školou. Detváky boli
prekvapené a išli si na mne oči vyočiť. Ale
pracoval som s chuťou. Prácu mi dosť sťa−
žovala veľká absencia najmä dievčat. Dec−
ká boli dobre oblečené, ale chodili bosé
až do neskorej jesene. Topánky dostali,
až keď začalo mrznúť, alebo napadol sneh.
Napriek tomu boli zdravé.

V mestečku pripravovali ochotníci diva−
delné predstavenie. Nacvičovali Márnotrat−
ného syna od Jozefa Holého. Vzali ma
medzi seba. Predstavenie sa vydarilo. Sám
autor, ktorý bol prítomný na predstavení,
nás pochválil. O fašiangoch r. 1904 sme
opäť hrali, ale boli to len krátke jednoakto−
vé veselohry. Aj tie sme zvládli k všeobec−
nej spokojnosti publika.“

Toľkoto som si dovolil odcitovať z prá−
ce Rudolfa Ďuriša. Pozorný čitateľ knižky
objaví v nej i ďalšie cenné informácie. To
však ponecháme k jeho individuálnej po−
zornosti. Knižku možno zakúpiť v kancelá−
rii nášho Infoturu!

Spracoval Gustáv Rumánek

Ako sme bojovali proti Rusom za prvej svetovej vojny

V septembri si krásne životné jubileum−
80 rokov− pripomenul v kruhu najbližších
pán Michal Václavek. Mnohí z jeho priate−
ľov , bývalých spolupra−
covníkov i obyčajných ob−
čanov nášho mesta si v
súvislosti so vzácnym ju−
bileom pripomenuli i vzác−
ne dielo, ktoré vytváral pre
naše mesto počas svojho
pôsobenia na čele nášho
mesta od roku 1959 do
roku 1985. Byty a mnohé
z dominánt občianskej vy−
bavenosti, školstva, kultú−
ry, športu stále slúžia a
budú slúžiť tomuto mestu,
hoci možno trocha v inej
podobe, upravené, s iným
štatútom, či zriaďovate−
ľom. S rozvojom vtedajšie−
ho podniku Presná me−
chanika či Chirana sa roz−
víjalo i mesto, nemálo spo−
ločných diel i akcií bolo vy−
tvorených v akejsi potrebnej symbióze v
prospech občanov, pracovníkov, ich rodín
i návštevníkov Starej Turej. Určite to nie je
dielo jedného, ani dvoch mužov. Ale ani

vtedy nebola doba ľahká pre akékoľvek
budovanie a rozvoj− tá dnešná v tom pod−
statnom kopíruje tú minulú... Vždy je však

potrebný predovšetkým
elán, zápal, chuť, kolektív
správnych ľudí, ktorí ťaha−
jú za jeden koniec povra−
zu, hoci nemám vôbec na
mysli, že to ostatné príde
samo...

Popri jeho „predsedo−
vaní“ na vtedajšom MNV
získala obec Stará Turá aj
štatút mesta s účinnosťou
od 5.9.1964.

K významnému jubileu
pánovi Václavkovi zabla−
hoželala aj primátorka
mesta Ing. Anna Haliná−
rová – okrem blahožela−
nia to bolo i úprimné po−
ďakovanie za to, čo pre
naše mesto vytvoril. Jubi−
lant pri tejto príležitosti
„zvečnil“ svoj podpis v pa−

mätnej knihe mesta Stará Turá.
K blahoželaniu sa pripája aj redakčná

rada nášho mesačníka.
J. Mikláš, foto J. Martinus

Vzácne jubileum
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Náhoda to bola, ktorá mi ponúkla po−
zvanie priateľa, pplk v zál. Dr. Petra Švan−
du, CSc. z Ústrednej rady Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov na Od−
borný seminár k 110. výročiu narodenia
generála Štefana Jurecha, ktorý sa konal
dňa 24.júna 2008 v priestoroch Veliteľstva
pozemných síl OS SR na ulici Martina
Rázusa 7 v Trenčíne.

Organizátori akcie, ako Veliteľstvo po−
zemných síl ozbrojených síl SR, Sloven−
ský zväz protifašistických bojovníkov, Vo−
jenský historický ústav Bratislava, Múze−
um Slovenského národného povstania,
Sekcia pre vojenské dejiny Slovenskej his−
torickej spoločnosti a Slovenská akadémia
vied sa rozhodli analyzovať a zhodnotiť
konanie slovenských vysokých dôstojníkov
od počiatkov ich vojenskej kariéry, v mno−
hom začínajúcej sa už na
bojiskách 1. svetovej vojny
a v mnohom tragicky sa kon−
čiacej pred 8. májom roku
1945. Úvodný seminár, ako
som uviedol, bol venovaný
generálovi Štefanovi Jure−
chovi, rodom z blízkej Bošá−
ce. Prednášky a diskusia vie−
dla sa v duchu konštruktív−
neho pohľadu na jeho celo−
životné konanie ako vojaka
– veliteľa i ako vlastenca, kto−
rého nacisti pripravili o život
na popravisku niekedy kon−
com zimy r. 1945.

My, staroturania, sa do−
mnievame, že konečne dôjde
v tomto nastúpenom trende
k objektívnej analýze a histo−
rickému hodnoteniu výsled−
kov konania i nášho krajana, generála Au−
gustína Malára, čo by popri jeho synovi
Borivojovi uvítala i naša širšia verejnosť.

Nenáhoda to bola, že na tomto semi−
nári prítomný službukonajúci vojak − zdra−
votník s akousi zdravotníckou brašňou bol
„vyzbrojený“ i oživovacím prístrojom Spi−
reta – V, vzor 77, výrobkom k. p. Chirana
Stará Turá !!! Príjemnejšie a milšie prekva−
penie pisateľovi tohto článku a konštrukté−
rovi tohto prístroja v jednej osobe sám ži−
vot ani nemohol pripraviť. Hoci od zavá−

dzania Spirety – V do výroby uplynuli viac,
ako tri desaťročia, stačilo však len pár mi−
nút na to, aby sa v pamäti vylúpol čas a
priestor jeho vzniku. Už som na týchto
stránkach o tomto prístroji detailnejšie pí−
sal, ale skutočnosť, že po niekoľkých de−
siatkach rokov používania (hoci v tomto
prípade nie až tak intenzívneho, ale bez
doteraz vynúteného servisu) svojmu maji−
teľovi plne slúži dodnes, je tá najkrajšia
vizitka perfektnej práce pracovníkov vtedaj−
šej našej Chirany. Tu je treba zdôrazniť,
že väščina z nás robila túto prácu s entuzi−
azmom, takáto práca bola naše hobby.
Výsledky takéhoto konania nikdy neskla−
mú! Hlavní riešitelia žiadnu pozornosť za
zavedenie takéhoto kvalitného prístroja do
výroby vtedy ani neočakávali a ani sa tak
nestalo, boli už zvyknutí na mlčanie nad−

riadených – riešitelia neboli členmi štá−
tostrany. Takýto spôsob stretnutia so svo−
jím prístrojom po toľkých rokoch je však
balzám z najbalzámovejších!

Poznámka: Spireta – V sa tu stále uží−
va, funkčne je plne spoľahlivá, kyslíkové
flaše si plnia v Leteckých opravovniach v
Trenčíne.

Príloha: Na fotografii Jozefa Žiaka je na
Odbornom seminári konštruktér so svojim
prístrojom.

Gustáv Rumánek

NÁHODA I NENÁHODA

STRETNUTIE S PRÍSTROJOM SPIRETA − V

Symbolom septembra je zvuk školských zvoncov, ktoré
žiakom a učiteľom oznamujú začiatok nového školské−
ho roku. Mnoho rokov po takomto zvonení vstupoval do
triedy ako učiteľ, do zborovne ako kolega a do riaditeľne
ako riaditeľ školy.
No v septembri pred dvadsiatimi rokmi všetky školské
zvonce zazneli pre neho posledný raz a zamĺkli navždy.
24. septembra 1988 odišiel od nás, aby sa už nikdy
nevrátil, náš kolega
Milan TRÚSIK,
učiteľ vtedajšej 2. ZŠ v Starej Turej a bývalý riaditeľ ZŠ
v Bzinciach pod Javorinou.
Pri tejto príležitosti si na neho spomínajú bývalé kolegy−
ne a kolegovia.
Milanko, si stále súčasťou nášho života a našich spo−
mienok na školu, ktorá bola našim a aj Tvojim životom.
Bývalé kolegyne a kolegovia zo ZŠ v Starej Turej

SPOMÍNAME

Odpočúvané od susedov
Budúcoročné okrúhle 80. výročie našej železnič−

nej trate si istotne zaslúži okázalejšie rozprávanie ako
je toto. No keďže 1. septembra 2008 to bude len
„obyčajných“ 79 rokov, čo Starú Turú dvoma konca−
mi koľajníc spája so svetom, pripomeňme si ich as−
poň takýmto úsmevným príbehom, na ktorý si spomí−
na ešte žijúca pamätníčka z Vaďoviec.

V čase nášho príbehu sa pracovalo na úseku me−
dzi Starou Turou a Hrachovišťom. Traťoví robotníci
boli väčšinou domáci ľudia a zokolia. Keď sa im skon−
čila šichta, vzali svoju kapsičku, v ktorej bola už len
prázdna kanvička od meltovej obcí a kopaníc.

Stavebné práce na trati viedli školení technici a
inžinieri, väčšinou českí. Tí boli ubytovaní v domoch
vaďovských občanov.

Pán inžinier, o ktorom bude reč, bol na byte v ulič−
ke pri potoku, kde sú domy nastavané husto vedľa
seba, brána vedľa brány. Kdesi v inej časti dediny
býval jeho kolega, možno jeho nadriadený, lebo ve−
čery trávieval u neho, sediac dlho do noci nad akými−
si papiermi a výpočtami. Raz večer sa náš inžinier
vrátil „domov“, teda do domu, kde bol ubytovaný, veľ−
mi prestrašený. Ba čo! Viac mŕtvy ako živý. Krvi by sa
ho nebol dorezal, oči až kdesi naavrch hlavy. Vpadol
do kuchyne medzi domácich, sadol na najbližšiu sto−
ličku a ledva laapal dych.

„Pán hinžiljér, čo sa im stalo? Scel ich njédo bit?“
Chudák sa zmohol len na jediné slovko – tam – a

rukou ukázal na dvere. Odvážny gazda vyšiel na dvor
pozrieť, čo za loptošov si dovolili napadnúť ich pod−
nájomníka. No na dvore nikto, len tmúca tma a otvo−
rené dvierka na vrátach, čo pán inžinier nestačil za
sebou zatvoriť. Keď sa vrátil do kuchyne, vyľakaný
pán už staačil ženám vykoktať, že videl smrť a tá ho
tak vystrašila.

„Smrť!? Ale prosím vás, kde by sa tu vzala smrtka,
veď tu nablízku nikdo neumjéra. Podte mi ukázat, čo
ste videli.“

Pánko sa neochotne dvihol zo stoličky, lebo všetci
domáci na čele s gazdom sa vyhrnuli na dvor a cez
stále otvorené dvierka až pred dom. A čo tam videli?

Pri susednej bráne stála stála schúlená ženská
postava v bielom spodnom oblečení a rukami si za−
krývala uplakanú tvár.

„Nále, Anička, ten tvoj starý zas rapluje? Na štre−
ke bola výplata, pravda, cítil sa pri penázoch a doma
robí porjátky. A ty tu stojíš v rubáči a nevjéš, že si k
smrti vylakala nášho pána hinžinjéra.“

Takto sa naša pani domáca prihovárala svojej su−
sedke, lebo veru to nebolo prvý raz, čo chudera mu−
sela aj s deťmi utekať z domu pred opitým mužom.

„Pod sa k nám zehrjat, kým ten ten tvoj zázrak
nezadrichme. Aspom sa pán hinžinjér presvedčja, že
si neni nijaká smrt.“

Od tejto príhody už viac ako osemdesiat rokov,
lebo v tom čase železnica ešte dostavaná nebola,
ale vo Vaďovciach sa nájdu pamätníci aj takýchto
príbehov.                                   Alžbeta Cibulková

Oznam pre darcov krvi
Dňa 11. septembra 2008 od 7,30 do 10,30

hod. v Dome kultúry Javorina bude mobilná
transfúzna stanica vykonávať odber krvi.
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Ešte stále je pre mnohých názov
našej organizácie záhadou, preto sa
pokúsim to vysvetliť. Dlhé roky nás
každý poznal ako Turistický oddiel
mládeže, ale život je zmena, a tak
sme to zmenili aj my. Pred štyrmi rok−
mi sme prestúpili do Detskej organi−
zácie Fénix, ktorá má celoslovenskú
pôsobnosť a v súčasnosti má cca

4000 členov. Každá zmena by mala
viesť k lepšiemu a sme radi, že nám
to vyšlo. Našli sme tu výborné pod−
mienky na mimoškolskú činnosť detí
a mládeže a hneď sa to prejavilo aj
na pestrosti našich aktivít. Zapojili sme
sa do mnohých projektov a iniciatív,
začíname využívať zahraničné kontak−
ty na výmenu skúseností a poznat−
kov a sme radi, že v ničom nezaostá−
vame. Dokonca často počúvame v
kuloároch, že kde sa objavia „Féni−
xáci zo Starej Turej“, tam je záruka
úspechu a zábavy. Budujeme na tra−
dícii a skúsenostiach, ktoré sme zís−
kali bez ohľadu na organizácie, v kto−
rých sme pôsobili. Zmenili sme iba
názov, naša činnosť aj naďalej po−
kračuje v zabehaných tradíciách, kto−
rých sa nevzdávame. Radi všade pri−
znávame, že doma máme podporu
vo vedení mesta. Veď máme klubov−
ňu za korunu, ale bez podpory Na−

dácie život by sa nám dýchalo oveľa
horšie. Už niekoľko rokov využívame
Program malých komunitných gran−
tov, z projektov ktorého financujeme

mnohé naše aktivity. Či sú to aktivity
prospešné, posúďte sami:

Stretnutie po 20 rokoch
Mnohí tomu nechceli veriť, keď

sme im poslali pozvánku, že to bolo
už pred viac ako dvadsiatimi rokmi,
kedy sme začali pracovať s deťmi v
Starej Turej. A predsa je to pravda –
1.9.1987 sme založili Turistický od−

diel mládeže a tých, ktorí boli pri tom,
sme sa pokúsili nájsť. Bolo to prác−
ne, ale naše úsilie bolo nakoniec ko−
runované úspechom.

Stretli sme sa na Dubníku. Poča−
sie nám prialo, bolo krásne teplo, sl−
niečko svietilo – čo viac by sme si
mohli priať? Začiatok programu bol o
tretej poobede, no už pár hodín pred−
tým sa začali objavovať prvé známe,
aj keď možno trošku staršie tváre.
Prišli k nám z rôznych kútov Sloven−
ska, dokonca Česka. Potešila nás aj
návšteva uja Matejku, ktorý síce pat−
ril do trenčianskej organizácie, ale bol
dlho súčasťou nášho života, a preto
sme boli radi, že prišiel. Prišla nás
pozrieť aj naša skvelá predsedníčka
Fénixu Evička Pintérová, ktorá nám
zaželala len to najlepšie na minimál−
ne ďalších dvadsať rokov. Bolo to
veľmi milé – ďakujeme. Ďakujeme tiež
všetkým, ktorí si aj cez svoj možno

trošku nabitý program našli čas a pri−
šli sa pozrieť. Keď už bolo po oficiali−
tách, pustila sa prvá časť premieta−
nia starých diapozitívov, na ktorom

sme sa dosť pobavili. Medzi premie−
taním sme si robili krátke prestávky,
aby sme sa mohli porozprávať. Ne−
skôr večer sme sa presunuli k ohňu,
kde sme podľa tradície hrali na gitare
a spievali. Poslední „oslávenci“ od−
chádzali o pol štvrtej ráno, takže sa
dá usudzovať, že zábava bola dobrá
dlho do noci. Pri odchode dostal kaž−
dý jeden človek na pamiatku koláž
fotiek – výber za celých 20 rokov.
Snáď im to bude pripomínať tie roky,
ktoré s nami prežili.

My v Európe – Európa v nás
Začiatkom prázdnin sme sa stali

súčasťou zaujímavého medzinárod−
ného projektu – My v Európe − Eu−
rópa v nás. V Snine sme strávili 10
úžasných dní so zaujímavými ľuďmi
zo Slovenska, Poľska a Maďarska.
Každý priniesol niečo nové a spolu
sme zažívali veľa zábavy aj únavy.

Piatkový večer bol len taký „oťu−
kávací“ a ako to už býva, začali sme
zoznamovaním. Snažili sme sa pred−
staviť ostatným, zapamätať si všetky
tie nové mená a tváre, oprašovali ang−
ličtinu a poniektorí aj znalosti volej−
balu. Na druhý deň prišli aj Poliaci, a
hneď ako si zložili veci a trochu sa

zorientovali, vybrali sme sa všetci
spoločne na prieskum mesta. Zistili
sme, že Snina je o niečo väčšia ako
sa na prvý pohľad zdalo. V nedeľu
sme sa spoločne vybrali na Sninský
kameň. Cestou sme spoznávali miest−
nu flóru a faunu z náučných tabúľ.
Táto turistika nebola taká hrozná, ako
sme si mysleli, ale aj tak sme šli po−
malšie. Veď nie každý je športovec.
Na vrchu sme chvíľku posedeli, dopl−
nili energiu a užívali si krásny výhľad.
Poobede sme spoločne priniesli a
poskladali krosná, ktoré na seba ne−
nechali dlho čakať. Pár zvedavcov sa
na ne prišlo hneď pozrieť a odvtedy
sa tkalo až do posledného dňa.

V pondelok prišiel čas na „sloven−
ský deň“. Bol to deň, keď sme mali
ostatným predstaviť naše tradície a
krajinu a tiež sme ich naučili sloven−
skú pesničku. Naša voľba bola jasná
– Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Táto pes−

nička zožala úspech, rýchlo sa stala
obľúbenou melódiou a všetci si ju
spievali počas tých niekoľkých dní na
výletoch. Takisto sme ostatným pri−
pravili rôzne hry a veľmi ich zaujala
výroba vlastných sadrových masiek
a znovu sa tkalo a tkalo. Večer v te−
locvični sme usporiadali súťaž v spe−
ve našej pesničky a niekoľko zaují−
mavých hier a súťaží, ktoré takisto
zožali úspech.

V utorok k nám zavítala pani pred−
sedníčka a spolu s ňou sme privítali
aj delegáciu z vesmíru. Našim náv−
števníkom sme pripravili skvelý
program a určite sa nikto z nich ne−
nudil. Poobede sme sa naplno pustili
do „maďarského dňa“. Maďari nám
predstavili svoju krajinu i organizáciu,
naučili nás niekoľko základných vecí
v maďarčine a predviedli niekoľko ja−
zykolamov, ktoré sme sa pokúšali
zopakovať. Ani Maďari za nami ne−
mohli zaostať, a preto nás aj oni nau−
čili pesničku. Aby sa však nedali za−
hanbiť, pridali k spevu aj tanček, kto−
rý sme aj tento večer využili v súťaži.
Takisto nám pripravili veľa hier, pri
ktorých sme sa dobre bavili. V stredu
sme sa vybrali do Humenného do

skanzenu a tiež na hrad Brekov. Bola
to pekná prechádzka v príjemnom
prostredí a krásnom počasí. Počasie
bolo až príliš pekné, a preto sme sa
boli schladiť na kúpalisku. Ani večer
sme nezaháľali a vybrali sme sa do
blízkej hvezdárne, kde sme pozoro−
vali hviezdy a planéty.

Vo štvrtok sme sa prešli pri vod−
nej nádrži Starina a tiež sme si boli
pozrieť sninské rybníky. Poobede sme
sa naplno venovali „poľskému dňu“.
Pripravili si pre nás prezentáciu svo−
jej krajiny a organizácie. Tiež sme sa
naučili poľskú pesničku a prešli si pár
jazykolamov. Po krátkej prestávke na−
sledovali tvorivé dielne. Poliaci nás
naučili vyrábať z papiera veľmi pek−
né kvety rôznych druhov a farieb a
večer nám aj Poliaci pripravili dobrý
a zábavný program.

Celý piatok sa niesol tak trochu
už v rozlúčkovej atmosfére. Bol to po−

Detská organizácia Fénix po prázdninách



Staroturiansky spravodajca č. 9 − september 2008 www.staratura.sk 13.

Lord Robert Baden – Powel
(1857 – 1941) založil skautské
hnutie ako 50 ročný. V roku
1907 viedol prvý tábor na ostro−
ve Brownsea, kde si overoval
správnosť svojej teórie. V roku
1909 bol I. snem chlapčenských
skautov v Londýne. Bolo medzi
nimi i niekoľko dievčat – preto
požiadal sestru Agnes spraco−
vať príručku pre dievčatá (stala
sa prezidentkou dievčenského
skautingu). Znakom svetového
skautského hnutia je ľalia.

Je to symbol čistoty i správ−
nej orientácie (na starých ma−
pách určovala smer na sever).
Tri lupene = tri body skautské−
ho sľubu, páska svornosti = spo−
lupatričnosť všetkých skautov,
magnetická strelka = správny
smer, dve päť cípe hviezdy na
krajných lupeňoch = desať bo−
dov skautského zákona. Bielu
ľaliu obopína povraz ukončený
ambulančným uzlom = symbol
svetového bratstva skautov.
Znak je na modrofialovom kru−
hovom podklade = farba plané−
ty Zem. (Svetovým znakom
skautiek je zlatý ďatelinový troj−
lístok na tmavomodrom podkla−
de. Zlatá farba symbolizuje sln−
ko žiariace na modrej oblohe
nad všetkými deťmi zeme. Tri
lístky symbolizujú tri body sľu−
bu. V strede je strelka, ktorá
ukazuje správnu cestu. Dve päť−
cípe hviezdy na krajných lupe−
ňoch znamenajú desať bodov
skautského sľubu.)

1. Heslo: Buď pripravený!
Psychicky i telesne, podľa

zásad morálky, byť pripravený
na nepredvídané životné situá−
cie a byť schopný prekonávať
prekážky, pomáhať blížnym.

2. Denný príkaz:
Vykonať aspoň jeden dobrý

skutok, dobrovoľne, z vlastnej
iniciatívy, nie na príkaz – vtedy
by to bola iba povinnosť.

3. Skautský zákon:
− Na skautovu česť sa dá vždy
spoľahnúť

− Skaut je verný a oddaný
− Skaut je osožný a pomáha
iným

− Skaut je priateľom všetkých
ľudí dobrej vôle a bratom
každého skauta

− Skaut je zdvorilý
− Skaut je ochrancom prírody
a cenných ľudských výtvorov

− Skaut je poslušný voči rodi−
čom, predstaveným a vodcom

− Skaut je veselej mysle
− Skaut je sporivý a hospodárny
− Skaut je čistý v myšlienkach,
slovách a skutkoch

4. Skautský sľub:
Sľubujem na svoju česť, že

sa vynasnažím zo všetkých síl
1. Plniť vlastné povinnosti a

povinnosti voči vlasti
2. Pomáhať v každom čase

blížnym
3. Zachovávať skautský zá−

kon

Skautské hnutie
na Slovensku

Prvé oddiely na Slovensku
boli založené po roku 1919 v
Bratislave, Žiline, Trenčíne a po−
stupne v ďalších mestách (skau−
ti, skautky, vĺčatá, včielky, ro−
veri a old−skauti). Odvtedy sa
datuje názov slovenskí skauti a
skautky, vĺčatá a včielky. Čin−
nosť hnutia bola trikrát preruše−
ná − 1938, 1949, 1970, obno−
vená bola v roku 1989 pod ná−
zvom Slovenský skauting.

Slovenská skautská
symbolika

Tri lupene = tri body sľubu.
Stred zdobí reliéf slovenského
znaku, trojvršie a dvojkríž Pás−
ka svornosti symbolizuje spolu−
patričnosť. Magnetická strelka =
určuje správny smer za dobrý−
mi skutkami. Ohyb spodných
lístkov znamená, že každé vy−
bočenie zo smeru cesty vedie
nazad a znemožňuje dosiahnu−
tie cieľa.

Ľalia býva uložená na pod−
klade modrého ďatelinového
trojlístka, ktorý je znakom diev−
čenského skautingu a symboli−
zuje tak jednotu oboch kmeňov.

SKAUTING

Skautská hymna
Hej, skauti, hor sa, volá deň.
S nádejou na nás hľadí zem,
Slnko už na cestu žiari
kráčajme s úsmevom v tvári!
Hej, skauti, hor sa, volá deň,
volá nás naša rodná zem. Hej,

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási!
Hej skauti, hor sa, volá vlasť!
skauti, volá všetkých nás!

sledný deň, ktorý sme spolu strávili v
Snine. Dorábali sme svoje výtvory či
už z papiera, alebo na krosnách a
odtláčali sme svoje ruky na veľký
papier. Večer v telocvični vyvrcholila
celotýždňová hra. Každý mal nejakú
„ovečku“, o ktorú sa celý týždeň sta−
ral tak, aby na to ovečka neprišla. V
tento posledný spoločný večer každý
prezradil svoju identitu a ovečke dal
posledný darček verejne. Takisto boli
vyhodnotené posledné súťaže a roz−
daných niekoľko diplomov a cien.

V sobotu sme sa ráno zbalili a vy−
razili do Poľska. Spojili sme príjemné
s užitočným a odviezli sme Poliakov
(teraz už ako expertov na slovenči−
nu) domov a spravili sme si výlet.
Určite sa to každému páčilo. V ten
istý deň sme poodchádzali aj my, Slo−
váci. Na druhý deň ráno Sninu opus−
tili aj poslední účastníci. Všetkým sa
nám tam páčilo, užili sme si veľa zá−
bavy, spoznali super ľudí a určite na
to tak skoro nezabudneme.

Letná škola
Začiatkom júla sa naši štyria ka−

maráti, Martin Majtán, Jaro Mockov−
čiak, Dušan Maďarka a Peter Hluchý
zúčastnili na celoslovenskej Letnej
škole mladých inštruktorov Detskej
organizácie Fénix na Duchonke. Du−
šan Maďarka o svojich skúsenostiach
rozpráva takto: „Pred odchodom sme
mali zmiešané pocity. O Letnej škole
sme predtým veľa nepočuli. Vďaka
zoznamovacím hrám inštruktorov sme
sa začali pomaly osmeľovať a spo−
znávať. Už na konci prvého dňa sme
sa dali považovať za kolektív. Postup−
ne sme sa začali zaúčať za inštrukto−
rov formou hier. Dostali sme aj vý−
klad o histórii a fungovaní Fénixu. Za−
ujímavé boli základy psychológie a
prvá pomoc. V sobotu 12.7. nás nav−
štívila delegácia zo susednej Českej
republiky, z partnerskej organizácie
Pionýr, o ktorej nám jej predseda Petr
Halada spravil zaujímavý výklad. Na
Duchonku nás prišiel „skontrolovať“
aj náš vedúci Územnej správnej rady
v Starej Turej. Večer sme sa aj s náv−
števou pobrali na rytierske slávnosti,
ktoré sa konali na neďalekom Topoľ−
čianskom hrade. Poslednú noc sme
toho síce veľa nenaspali, ale energiu
na lúčenie sme si nechali. Lúčenie
bolo dosť ťažké, ale prežili sme to.
Boli to len štyri dni, ale priateľstvá
udržujeme aj naďalej. Ešte predtým
ako sme sa rozutekali do všetkých
kútov Slovenska, sme sa dohodli na
stretávke, ktorá určite vyjde. Skúse−
nosti a poznatky z Letnej školy sme
mali možnosť využiť hneď na Letnom
tábore v Ľubochni, kde sme pre ostat−
ných kamarátov pripravili niekoľko hier
a súťaží.“

Letný tábor v Ľubochni
Ani toto leto sme nezabudli na let−

ný tábor. Prežili sme ho v útulnej cha−
te v Ľubochnianskej doline. Dokona−
le sme využili prírodné podmienky,
ktoré nám okolie poskytovalo. Vystú−
pili sme na hlavný hrebeň Veľkej Fat−
ry, odkiaľ sme mali nádherný výhľad

na všetky strany, kúpali sme sa v
miestnom horskom potoku, vozili sa
na kladke ponad potok, zlaňovali ska−
ly, stavali vodné mlynčeky a navštívili
sme aj Ružomberok. Bohužiaľ dážď
nás donútil prežiť dva dni v priesto−
roch chaty, ale aj tu sme sa hrali a
zabávali. Po večeroch nechýbala gi−
tara, posedenie pri táborákoch a noč−
ná hra. Zvládli sme aj ďalšie súťaže,
mnoho hier a zábavy. Keďže už tra−
dične si všetko robíme sami, ani ten−
toraz nikoho neobišli služby v kuchy−
ni, chystanie dreva na táborák, ale aj
ďalšie práce na táborových stavbách.
Po rokoch bola opäť najobľúbenejšou
hrou loptička na niti. Ale všetko raz
skončí, takže aj my sme dorazili šťast−
ne z tábora domov a už teraz sa teší−
me na ten nasledujúci.

Projekt s Lesoturom
Naše aktivity v lesoch Bielych Kar−

pát sú už všeobecne známe, ale ten−
toraz sme sa pustili do niečoho väč−
šieho. V rámci programu Hodina de−
ťom sme získali od Nadácie pre deti
Slovenska grant, v rámci ktorého v
spolupráci s Lesoturom vysadíme 800
nových stromčekov. Keďže sme ten−
to projekt od začiatku tvorili s Lesotu−
rom, logicky nebude iba o sadení
stromčekov, ale zahŕňa aj iné zaují−
mavé aktivity. Budeme sa podieľať na
poznávaní biologických procesov v
lesnom ekosystéme, pozorovaní fló−
ry a fauny – výučbe za pomoci od−
borného lesníckeho personálu− pre−
budovávanie lesných porastov na sta−
bilnejšie pomocou lesopestovných
prác, pozostávajúcich z nasledujúcich
činností:

− vyznačovanie jednotlivých stro−
mov a malých skupín na ťažbu v sna−
he o zmladenie pôvodných drevín

− uhadzovanie haluziny a prípra−
va na zalesňovanie

− zalesňovanie a obnova pôvod−
ných drevín, hlavne jedle bielej vy−
miznutej z týchto porastov

− podpora prirodzenej obnovy pô−
vodných drevín a vytváranie pestrých
porastových zmesí

− ochrana výsadby drevín proti bu−
rine a zveri

− ochrana starších lesných poras−
tov a monitoring škodcov, hlavne vy−
užitie biologickej ochrany lesa, sta−
rostlivosť o hniezdne stromy, vešanie
vtáčích búdok.

... a na záver.
Po letných prázdninách v prvú

septembrovú stredu sa o 16:00 opäť
stretneme v klubovni Klubu dôchod−
cov, aby sme naštartovali ďalší rok
našej existencie. Radi medzi sebou
privítame každého, koho sme našimi
aktivitami oslovili, ale uprednostňuje−
me deti 4. a 5. ročníka. Samozrejme,
že nikoho neodmietneme. Viac o na−
šich aktivitách sa môžete dočítať na
našej internetovej stránke
www.tomst.szm.sk.

Peter Ištoňa
Detská organizácia Fénix
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V „Staroturianskom spravo−
dajcovi“ boli uverejnené články
o rôznych spolkoch a spoločen−
ských organizáciách pôsobia−
cich minulosti na Starej Turej,
na skautov sa však zabudlo.
Tento článok by mal medzeru
čiastočne zaplniť.

Skauti na Starej Turej sa za−
čali organizovať v poslednom
roku I. ČSR – 1938. Bolo to iba
niekoľko nadšencov ktorých vie−
dol brat František Himler. Klu−
bovňu mali v garáži u Zatkalí−
kov (na terajšej Dibrovovej ul.).
Onedlho, po vzniku Slovenské−
ho štátu v roku 1939, skautské
hnutie na Slovensku zaniklo.

Oficiálna, štátom podporova−
ná a preferovaná organizácia
„Hlinkova mládež“ niektoré prv−
ky zo skautského hnutia prevza−
la, ale od jeho demokratických
ideí sa na míle vzdialila.

Už v lete roku 1946 boli zno−
vu poriadané Dni českosloven−
ského bratstva na Javorine.
Tam bola možnosť stretnúť už
znovu zorganizovaných skautov
z Uhorského Brodu a iných blíz−
ko ležiacich moravských miest,
ktorí pokračovali v predvojnovej
činnosti. Viacerí z nich boli v
skautských krojoch, spievali,
bavili sa a na nás, chlapcov zo
Starej Turej, urobili veľmi dobrý
dojem.

Koncom prázdnin v roku
1946 brat František Himler s
Vladom Zatkalíkom, ku ktorým
sa pridal Laco Novomestský,
sústredili okolo seba niekoľko
12 – 16 ročných chlapcov, ktorí
mali o skautské hnutie záujem
a začala činnosť oddielu. Vedú−
cim bol brat Vlado Zatkalík. Sta−
rá Turá nebola ešte mestom, iba
„veľkou obcou“. Oddiely sa or−
ganizovali prevážne v mestách,
Stará Turá bola, do istej miery,
výnimkou.

Schôdze oddielu bývali v ne−
deľu odpoludnia v triede Štát−
nej ľudovej školy (umožnil to
vtedajší p. riaditeľ Štefan Jan−
či). Najprv sme sa oboznamo−
vali s poslaním hnutia, skaut−
ským sľubom, zákonom (byť
čestný, čistý v myšlienkach, slo−
vách i skutkoch, pomáhať star−
ším a chorým ľuďom, milovať a
chrániť prírodu...) a heslom (Buď
pripravený – prekonávať ne−
predvídané situácie, pomáhať

bližným...). Naučili sme sa aj
veľa praktických vecí, od najjed−
noduchších po závažnejšie − na−
príklad prišívať si gombíky, via−
zať rôzne druhy uzlov, poskyto−
vať prvú pomoc, ovládať Mor−
seovu abecedu, poznávať znač−
ky, brat Laco Novomestský s
gitarou nás učil skautské a
trampské piesne – pre chlapcov
to všetko bolo skrátka zaujíma−
vé. Neskôr obec prepožičala od−
dielu bezplatne jednu miestnosť
v bývalej stanici Národnej bez−
pečnosti (teraz je tam Dom štát−
nej správy) kde si oddiel zriadil
klubovňu.

S príchodom jari sme začali
chodiť do prírody. Vtedy neboli
voľné soboty, museli sme vyu−
žívať sobotňajšie odpoludnia a
nedele. Čistili sme studničky v
chotári, učili sme sa stopovať
podľa značiek, stavať stany
(mali sme k dispozícii iba nie−
koľko stanových dielcov , nazý−
vaných „celty“, ich využitie bolo
rozsiahle – z dvoch sa dal po−
staviť stan ihlan, z viacerých
väčšie stany, boli vhodné i ako
plášte do dažďa, z celty sa dali
zhotoviť nosidlá pre chorých a
ranených). Naučili sme sa za−
kladať rôzne druhy ohňov, sta−
vať pagody, poznávať stromy,
rastliny, odlievať do sadry sto−
py zvierat a samozrejme pripra−
vovať a variť jednoduché jedlá.
Prvý takýto výlet sme mali pod
Štúrovou skalou.

Vtedy sme už boli zaregis−
trovaným oddielom i s pečiat−
kou „JUNÁK − I. oddiel skautov
na Starej Turej“, ktorý mal tri
družiny. Isté problémy boli so
zaobstarávaním skautského
kroja, rovnošaty. Obuv a látky
boli stále ešte na prídel, najbliž−
šia špecializovaná predajňa pre
skautov bola v bratislavskej
Royko−pasáži, kde bolo dostať
kúpiť temer všetko: rovnošaty,
kotlíky, topánky, stany a pod.,
ale každému to nebolo, najmä
pre vzdialenosť, ale aj pre cenu
dostupné.

Oddiel sa zapájal príležitost−
ne aj do iných činností. Naprí−
klad v máji 1947 pri Štefániko−
vých oslavách na Bradle sme
spolu s o skautmi z Nového
Mesta nad Váhom, pomáhali
vojakom pri poriadkovej službe.

Najviac sme sa tešili na

prázdninové tábory. Chýbali
nám, okrem iného, aj financie.
Ktosi navrhol, aby sme zahrali
divadelné predstavenie. Osved−
čené miestne režisérky pani
Mačicová a sl. Červeňanská
vybrali rozprávkovú hru „Sen
slovenských sirôt“ a boli ochot−
né hru nacvičiť. Najprv sme však
museli sústrediť 33 mladých
ľudí, chlapcov i dievčat a zabez−
pečiť miestnosť. Tú nám poskyt−
la evanjelická cirkev v „malej
škole“ (teraz je to ev.a.v. modli−
tebňa). Hru sme nacvičili a s
úspechom dva razy, pred plným
hľadiskom, predviedli. Uvádzač−
mi boli skauti v krojoch. Penia−
ze do oddielovej pokladne pri−
budli.

V rámci dobrých stykov s ar−
mádou nám Posádková správa
z novomestskej posádky pre let−
ný tábor požičala niekoľko vo−
jenských stanov, pridala k tomu
aj niekoľko mäsových, mlieč−
nych a kakaových konzerv (čo
v povojnových časoch bola veľ−
ká pomoc). Požičali nám i prí−
stroje na svetelnú signalizáciu
Morseovou abecedou, tzv. „lu−
kasy“ i s batériami, pre nočné
poľné hry.

Počas letného tábora na Ja−
vorine v júli roku 1947 sme pri
slávnostnom táboráku zložili
Skautský sľub. Vtom čase sa na
Javorine konali i Oslavy česko−
slovenského bratstva. Po skon−
čení ich oficiálnej časti sme pre−
žili v tábore i „búrku storočia“,
sprevádzanú prudkým lejakom,
víchricou a hromobitím. Trvala
viac ako pol hodinu a stany nám
neuleteli len preto, že sme v
nich schovali viacerých dospe−
lých účastníkov osláv, ktorí nám
ich pomohli, s veľkým úsilím,
udržať pri zemi. Poučili sme sa,
že stavať stany v blízkosti stro−
mov je nebezpečné. Blesk zlo−
mil jeden statný buk, ktorý pa−
dol iba niekoľko metrov od sta−
nu v ktorom bolo ukrytých asi
osem ľudí.

Pri iných príležitostiach sme
uskutočnili výlety po okolí, zá−
jazdy na hrad Čachtice i do
Blanska − spojený s prehliadkou
jaskyne Macocha a niekoľko
dňovým pobytom v stanoch.

V priebehu ďalšieho prázd−
ninového tábora, v rolu 1948 vo
„Vetešovom jarku“, oddiel po−

Čriepky zo starej Starej Turej

SKAUTI V STAREJ TUREJ
stavil s povolením lesnej sprá−
vy (horára) zrub. Pre tento tá−
bor Miestny národný výbor
prispel sumou 500 Kčs a Ústre−
die skautingu dalo oddielu 10
kusov mäsových 1−kilogramo−
vých konzerv. Ťažiskom progra−
mu bolo oboznamovanie sa s
dejinami SNP v tunajších ho−
rách, prehliadkami partizán−
skych bunkrov. Niektorí členo−
via oddielu skladali odborové
skúšky z cieľom získať „bobrí−
kov“, starší skúšku „tri orlie perá“
(24 hodín neprehovoriť, nejesť
– povolené bolo pitie vody, pre−
spať v noci sám v prírode, po−
zorovať tábor, ale nebyť spozo−
rovaný)

V priebehu času pre pracov−
nú zaneprázdnenosť, rodinné a
iné povinnosti (vysokoškolské
štúdium) došlo k zmene vodcov
oddielu – treba poďakovať za
prácu s mládežou bratom Fran−
tiškovi Himlerovi, Vladovi Zatka−
líkovi, Jaroslavovi Vavrovičovi,
roverovi Lacovi Novomestské−
mu a poslednému vedúcemu
oddielu bratovi Vladimírovi Bi−
bzovi (absolvent dvoch oblast−
ných lesných škôl pre vedúcich
skautských oddielov (1947 Pár−
nica, 1948 Hodruša).

Práve, keď sa činnosť oddie−
lu úspešne rozvíjala, odišlo do
odborných učilíšť a na odborné
školy mimo obec viacej „kme−
ňových“ členov, no najviac za−
brzdila činnosť Junáka skutoč−
nosť, že v roku 1948 došlo k
podstatným zmenám v politic−
kom vedení štátu.

V rámci Svetového týždňa
mládeže (14.–21.3.1948) bol
založený Zväz slovenskej mlá−
deže. Na Starej Turej ustano−
vujúca schôdza bola už 16.3.
Predsedom sa stal Jarolav Koš−
tial.

Príslušníci Junáka na Slo−
vensku boli v priebehu roka
1948 „dobrovoľne“ prinútení stať
sa integrálnou súčasťou novej
mládežníckej organizácie –
Československého zväzu mlá−
deže, v ktorej, po krátkom čase,
skautské hnutie zaniklo. Skaut−
ský oddiel na Starej Turej zani−
kol rozpustením k 31.12.1949.

Zo spomienok br. J. Vavro−
viča, V. Bibzu, Novomestského
a vlastných zostavil

−mjž−
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Združená stredná škola elektrotechnická
Stará Turá − ohrozená existencia!

Nakoľko dochádza v súčasnosti k poklesu žiakov
na stredných školách, a tento trend bude ešte nejaký
čas pokračovať, vzniká na Starej Turej obava zo za−
chovania strednej školy v meste.

Je v najužšom záujme mesta udržať si Združenú
strednú školu. Škola na Starej Turej má dlhodobú tra−
díciu a dosahuje sústavne dobré výsledky.

S počtom viac ako 500 žiakov dokáže pri súčas−
ných zdrojoch ekonomicky hospodáriť, vybavenie školy
je na nadštandardnej úrovni, škola má kvalifikovaný
učiteľský zbor. V nedávnej minulosti bola zrekonštru−
ovaná a zateplená budova internátu.

Spolupráca so zamestnávateľmi v regióne je priori−
tou vedenia školy a výsledky sa prejavujú vo vysokom
záujme o absolventov školy.

V našom regióne existuje viacero obdobných škôl
v pôsobnosti TSK. Predovšetkým na Myjave, v No−
vom Meste n/V a Brezovej pod Bradlom. Tieto školy
podobne bojujú s poklesom žiakov. Stála častejšie na
verejnosti vznikajú otázky, či nedôjde k zrušeniu ale−
bo zlúčeniu niektorej z uvedených škôl. Existuje oba−
va, že predovšetkým okresné mestá budú vyvíjať tlak
tak, aby čierny Peter zostal prípadne na Starej Turej.

Mestské zastupiteľstvo deklaruje vážny záujem na
pôsobení Združenej strednej školy v meste do budúc−
nosti, bude podporovať úsilie vedenia školy v aktivi−
tách pri získavaní žiakov a v spolupráci so zamestná−
vateľmi.

Vedenie mesta bude v rokovaniach s príslušnými
orgánmi samosprávy a štátnej správy presadzovať
zachovanie Združenej strednej školy elektrotechnic−
kej na území Starej Turej.

Pozn. redakcie:
V Staroturianskom spravodajcovi č. 8 bola uverej−

nená informácia z júnového rokovania MsZ, na kto−
rom bola prijatá uznesením č. 21 – XIV/2008 táto
deklarácia za zachovanie ZSŠE v Starej Turej. V
dnešnom čísle uverejňujeme jej plné znenie.

Porovnanie vývoja počtu obyvateľov mesta Stará Turá
a v miestnych častiach počas 5 rokov

Stav k 28.10.2003 Stav k 20.8.2008 z toho muží ženy
Stará Turá spolu: 10.173 9.702 4.705 4.997
Drgoňova Dolina 102 99 54 45
Černochov Vrch 70 50 28 22
Durcova Dolina 43 42 22 20
Paprad 439 422 215 207
Jazviny 38 30 17 13
U Mikulcov 14 16 6 10
Hlavina 25 16 8 8
Topolecká 399 409 201 208
Lazy 11 8 6 2
Súš 120 118 64 54
U Samkov 49 45 18 27
Trávniky 109 106 54 52
Mestské časti spolu: 1.419 1.361 693 668
Stará Turá bez mestských častí: 8.754 8.341 4.012 4.329
Za uvedenú dobu bol úbytok 471 občanov.

Organizačné oddelenie MsÚ Stará Turá

Pri potulkách v okolí nášho mesta
človek žasne nad bohatým zastúpe−
ním porastu mirabelkových stromov
a kríkov. Je to dôsledok bohatej tra−
dície ovocinárstva v tomto kraji.

Mirabelky patria do rodu slivkové−
ho ovocia. Prunus L. Predpokladá sa,
že tieto kôstkoviny sa do Európy do−
stali z Ázie a ich pravlasťou bol Kau−
kaz. V súčasnosti tvoria veľmi boha−
tý genofond.

V literatúre sa spomína kultivaar
miraabelky Nancyskej, ktorrá pochá−
dza z Francúzska. Okrem nej rastie
u nás veľké množstvo iných kultiva−
rov. Mirabelky sa používajú ako pod−
pníky pri štepení sliviek a marhúľ. Na−
hradili v minulosti používané podpní−
ky slivky bielej – belice. Tento kulti−
var je pre jeho krátku životnosť už
na ústupe.

V minulosti sa ovocie mirabeliek
vykupovalo a spracovávalo najmä v
konzervárniach. V súčasnosti nie je
o tento artikel na trhu záujem, hoci
je to zdraavé ovocie. Okrem všeobec−
ne uznávaných, zdraviu prospešných
látok, ovocie z mirabeliek obsahuje
značné množstvo aromatických látok.
Tieto látky sa zaraďujú medzi antio−
xidanty. Preventívne pôsobia a zni−
žujú nežiadúce vplyvy civilizačných
chorôb.

Aromatické látky – estery sú zlúče−
niny organických kyselín a alkoholov.
Vznikajú pri asimilačných procesoch v
rastlinách. Vyrábajú sa aj priemyselne
pod názvom esencie. Napríklad rumo−
vá esencia je mravčan etylnatý, hruš−
ková – octan amylnatý, ananásová
– maselnan etylnatý. V potravinár−

stve sa používajú aj iné esencie.
Vyšší obsah organických kyselín v

tomto ovocí odrádza mnohých ľudí od
jeho konzumácie.

V domácich podmienkach sa na
neutralizáciu kyslého prostredia pou−
žívajú čisté vaječné škrupiny. Môže
sa použiť aj čistý vápenec. Reakcia
trvá dlhšie, ale dá sa dosiahnuť neu−
trálne prostredie.

V populárno−náučnej literatúre je
dosť receptov na využitie tohto po−
stupu pri domácej výrobe rôznych eli−
xírov mladosti a zdravia z ovocia a
zeleniny.

Kyslé ovocie sa dá využiť aj ako
doplnok k ovociu a zelenine, ktorým
chýba kyslosť. Drobní pestovatelia
hrozna mávaali v minulosti vo vino−
hradoch zasadené mirabelky, z kto−
rých sa používala šťava na dochute−
nie a okyselenie hroznového muštu
pri výrobe vína. Táto prax bola rozší−
rená najmä v južných krajinách, kde
hroznový mušt obsahoval málo orga−
nických kyselín.

Chutné sú aj rôzne šaláty z červe−
nej repy a topinambúr okyslené mira−
belkovým ovocím.

Kyslosť ovocia a zeleniny je jeden
zo základných faktorov technologic−
kých postupov v pootravinárskom
priemysle. Táto vlastnosť sa využíva
aj v moderných biotechnológiách,
napr. Hydrolizolačných a enzymatic−
kých procesoch.

Väčšia spotreba mirabelkového
ovocia by bola veľmi vítaná. Náš stôl
by sa obohatil o ďalšie cenné potra−
vinové produkty.

Ján Lacho

Miraabelky � zdravé ovocie
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Mestský basketbalový klub Stará Turá stojí
na prahu novej sezóny 2008/09. I keď vede−
nie klubu sa zodpovedne pripravilo na túto
sezónu a naplánovalo pre družstvá sústre−
denia a rad prípravných turnajov, musím kon−
štatovať, že snaha trénerov a vedenia klubu
nenašla správnu odozvu u mnohých rodičov.
Mimoriadne zlá dochádzka na tréningy v
auguste neveští nič dobré pre majstrovské
zápasy, pretože informácie z táborov súpe−
rov hovoria, že tam berú prípravu mimoriad−
ne vážne a družstvá trénujú naplno.

Klub prihlásil do majstrovských súťaží 6
družstiev, ktoré budú hrať v siedmich súťažiach.

Tri družstvá – ženy, kadetky a staršie
žiačky začínajú priamo v dlhodobých celo−
slovenských súťažiach, žiačky, mladšie žiač−
ky, staršie mini a mladšie mini už tradične
začínajú v Oblastnej súťaži – Západ, kde
budú bojovať o dve postupové miesta do
finálových bojov Majstrovstiev Slovenska. A
pri takej tréningovej morálke je otázka, či sa
podarí nadviazať na krásne úspechy z mi−
nulých sezón, predovšetkým z poslednej,
kde naše družstvá získali tri medailové
umiestnenia. Verím, že v priebehu sezóny
sa všetko na dobré obráti.

V dňoch 18.−22.8.2008 sa vyše tridsať
členná skupina hráčok zúčastnila kondičné−
ho sústredenia v Piešťanoch .

Ženy sa zúčastnia na dvoch prípravných
turnajoch v Kralupoch n.Vlt. a v Trnave.

Ako prvé začali s prípravnými stretnu−
tiami kadetky, ktoré privítali 15.8.2008

družstvo Aritma Praha. Ďalej ich čakajú
turnaje v Žiline a Ostrave.

Staršie žiačky budú štartovať na turnaji v
Seredi.

Žiačky majú v pláne turnaj v Budapešti,
Ostrave a v dňoch 5.−7.9. 2008 sa predsta−
via na turnaji za účasti ôsmich družstiev doma.

Mladšie žiačky pocestujú do Kyjova a Brun−
tálu, a v dňoch 26.−28.9.2008 budú hrať na do−
mácom turnaji tiež za účasti ôsmich družstiev.

Staršie mini budú hrať na turnajoch v
Kyjove a Ostrave.

Mladšie mini pocestujú na turnaj do Par−
dubíc a v dňoch 29.−31.8.2008 zohrajú tur−
najové stretnutia za účasti šiestich družstiev
na domácej palubovke.

Nevylučujú sa ani priebežne dohovore−
né priateľské stretnutia.

Aj z tohto prehľadu je vidieť, že klub robí
pre dobrú reprezentáciu maximum.

Majstrovská sezóna začína 27.9.2008
kedy cestujú staršie mini do Piešťan a prvé
majstrovské stretnutia doma zohrá 4.10.2008
družstvo mladších žiačok z Lúkami Bratisla−
va a 4.−5.10.2008 staršie žiačky v Sloven−
skej lige z Malackami a Lúkami Bratislava.

Klub v novej sezóne otvára aj prípravku
dievčat roč. nar. 2000 a 2001, do ktorej je
už prihlásených 5 dievčat. Tréningy budú
dva razy týždenne – pondelok a štvrtok od
14.−15.30 hod. Záujemkyne sa môžu prihlá−
siť každý deň v hale, na telefóne 7763106,
alebo mobil 0903285313.

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Úspešní strelci v našom meste!
Nestáva sa to často, skôr je to vzácnocnosť, aby sa stretli

v našom meste úspešní olympionoci ešte počas trvania olym−
piády− „zlatý“ David Kostelecký (ČR), „strieborná“ Zuzana
Štefečeková a ôsma Danka Barteková− všetko strelci z bro−
kovej pušky (trap). Dojmy z olympiády? Pekingu si užili málo,
čas strávili v olympijskej dedina alebo na strelnici. Ale aj tak
sa presvedčili, že olympiáda bola vynikajúco  organizačne
pripravená, organizátori boli veľmi milía  pozorní, vždy urobili
viac, ako sa od nich očakávalo... Reprezentovať svoju vlasť
na vrcholovom športovom podujatí je úžasný pocit.Títo mladí
ľudia obstáli vo veľmi silnej konkurencii a určite im patrí obdiv
za ich umenie a vďaka za skvelú reprezentáciu!   Ján Mikláš

Vzácny autogram od Davida Kosteleckého

Traja úspešný športovci a skutočné olympijské medaily...

Basketbalistky v príprave na sezónu 2008/09

V dňoch 6. až 10. augusta 2008 uspo−
riadala oblastná skupina speleológov z
Čachtíc v spolupráci so Speleoklubom Uni−
verzity Komenského, Trenčianskym spe−
leoklubom a oblastnou skupinou speleoló−
gov Inovec, 49. jaskyniarsky týždeň Slo−
venskej speleologickej spoločnosti.

Táto akcia sa poriadala pri príležitosti
52. výročia objavenia Čachtickej jaskyne.

Stretnuita sa zúčastnilo asi 120 spe−
leológov. Boli medzi nimi aj účastníci z Čes−
ka, Poľska a Ruska. Ubytovanie mali zais−
tené v stanoch na futbalovom ihrisku vo
Višňovom. Okrem povrchových exkurzií v
širšom okolí Čachtickej, Landrovskej, Mod−
rovskej a Beckovskej jaskyne sa poriadali
aj exkurzie v ich vnútorných priestoroch.

Landrovská jaskyňa sa nachádza v Ze−
miansko podhradskom krase, Modrovská a
Beckovská jaskyňa v krase Inoveckého
predhoria.

Vo večerných hodinách sa premietali
filmy a robili prednášky v kultúrnom dome
vo Višňovom.

Hovorilo sa tam aj o
stále aktuálnej téme, či
bude Čachtická jaskyňa
prístupná pre verejnosť.
Názory odborníkov boli
pesimistické.

Modelovanie jaskyne
prebiehalo už v staršom
geologickom období.
Často dochádza k uvoľ−
ňovaniu veľkých vápen−
cových blokov, najmä zo
stropnej časti. Jednotlivé
priestory jaskyne sú situ−
ované nad sebou, čo zťa−
žuje k nim budovanie prí−
stupových ciest. Ďalším
problémom je prítomnosť

hrubých vrstiev spraše. Z týchto dôvodov
nie je možné ju využiť ani na speleoterapiu.

Dobré možnosti poskytuje turistom naj−
mä Čachtická krasová plošina. Sú tu bohato
zastúpené krasové povrchové formy. Patria
k nim škrapy (vymodelované povrchové vá−
pence) a jkraasové jamy (závraty).

Katastrom Starej Turej prechádza krasové
územie bradlového typu. Nachádza sa medzi
masívom Javoriny a juhovýchodnom časťou
územiaa. Masív Javoriny je vybudovaný kar−
patským flyšom a juhovýchodná časť územia
je vytvorená treťohornými sedimentami.

V krasovom území sa nachádza jaskyňa
v Drgoňovej Doline a skalný útvar bradlové−
ho typu nad Durcovou Dolinou. V opuste−
nom kameňolome na Koštialech vrškoch je
nálezisko drobných amonitov z druhohôr.

Na stretnutí sa pozitívne hodnotila aj
pomoc nadšencov zo Starej Turej, ktorí v
minulosti pomáhali pri prieskume podzem−
ných priestorov Čachtickej jaskyne.

Ján Lacho

Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti


