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Z OBSAHU:Kompas a hodiny...
Čas je vlastne náš život. Nedá sa spomaliť, či zrýchliť, nedá

sa zastaviť ani usporiť, rozmnožiť či uskladniť a ten uplynuvší
čas nie je možné vrátiť späť. Možno ho priradiť tak trocha k
zdraviu− tiež sa nedá kúpiť!

Možno ste počuli: Čas je mojim najväčším nepriateľom. Všetci
sa kdesi ponáhľame, ako by sme chceli dobehnúť vlastný tieň, ak
nie predbehnúť! Je našim problémom, problémom tejto doby,
spomaliť, zastaviť, zamyslieť sa... Ešte väčším problémom je čo i
len pomyslieť, že by sme sa mali riadiť zásadami, princípmi a
hodnotami... A tie by mali v našom živote dominovať. Tie by mali
byť akýmsi našim kompasom. V skutočnosti sa však riadime ho−
dinami na stene, teda vírom udalostí , ktoré nám väčšinu času
nahrádzajú poslanie kompasu. Írske príslovie hovorí: Nájdi si čas
na prácu, je to cena úspechu. Nájdi si čas na rozmýšľanie, je to
zdroj sily. Nájdi si čas na hru, je to tajomstvo mladosti. Nájdi si
čas na čítanie, je to základ vedomostí. Nájdi si čas na priateľstvo,
je to brána ku šťastiu. Nájdi si čas na snívanie, je to cesta ku
hviezdam. Nájdi si čas na lásku, je to skutočná životná radosť.
Nájdi si čas na radosť, je to hudba duše...

Október je krásny jesenný mesiac, najkrajší ponukou farieb.
Možno aj trocha nostalgický striebornými pavučinkami babieho
leta... Začína nám poslednú štvrtinu roka a my sa opäť „prichytí−
me“ pri konštatovaní, ako ten čas letí...Rozdeľte si čas, priatelia,
podľa írskeho príslovia. A nech sa vám to čo najviac podarí! Čas
by nemal byť vašim nepriateľom, súperom... Čas by mal byť
vašim spojencom.                                                      J. M.

Prvý jesenný deň na našom námestí

!!!!! Z rokovania mestského
zastupiteľstva

!!!!! Rozpočet mesta a kríza...
!!!!! Pocta Jánovi Vagačovi

!!!!! Úcta nielen v októbri
!!!!! Jesenné upratovanie –

oznam TS ST

!!!!! Polícia deťom
!!!!! Zážitky z návštevy

Osvienčimu
!!!!! O rogalovaní II.
!!!!! MsP, kultúra, matrika,

šport...

5.− 16. október − jesenné upratovanie v našom meste

10. október − Pamätníkmi Bielych Karpát, 9.00 od MsÚ

10. október − Zber nebezpečného odpadu

25. október − Mesto seniorom, 15.00, DK Javorina

25. − 30. október − Výstava J. Salaya, DK Javorina

21. október − Jesenná burza, 10.00, DK Javorina

27. október − Spomienka na vznik ČSR, 9.30, pamätník I. sv. vojny

30. október− Pamiatka zosnulých, 15.00 , dom smútku
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Vo štvrtok 27. augusta 2009 o 15
hod sa uskutočnilo vo veľkej zasa−
dačke Mestského úradu Stará Turá
XXVI. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva. Rokovanie Mestské−
ho zastupiteľstva otvorila primátor−
ka mesta Ing. Anna Halinárová.

Po úvodnej časti rokovania dala
primátorka mesta slovo okresnému
prokurátorovi JUDr. Martinovi Meli−
cherovi, ktorý si vyžiadal stanovisko
poslancov k protestu proti VZN č. 8/
2008 – Nar. o podmienkach určova−
nia a vyberania dane z nehnuteľností.
MsZ vyhovelo protestu prokurátora
a uložilo MsÚ zosúladiť VZN č. 8/
2008 – Nar. so zákonom č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach, § 21
ods.1.

MsZ vzalo na vedomie materiál
Vyhodnotenie uznesení z XXIV. riad−
neho a XXV. mimoriadneho zasad−
nutia MsZ. Primátorka v tejto súvis−
losti poinformovala poslancov, že
bolo podané na Okresnú prokuratú−
ru v Novom Meste nad Váhom p.
Dušanom Prachárom trestné ozná−
menie na primátorku a poslancov
MsZ za schválenie uznesenia č. 11
– XXIV/2009 na odpredaj obchod−
ného domu (Ul. SNP č. 111), ktorým
spôsobili mestu údajnú škodu 3 319
391. Úradu vyšetrovania mesto za−
slalo všetky doklady a dostalo od−
poveď, že vyšetrovanie bolo v ce−
lom rozsahu zamietnuté.

V rámci návrhov na riešenie ma−
jetkových záležitostí schválilo MsZ
nasledovné žiadosti a návrhy:

− žiadosť o zrušenie vecného bre−
mena pána Ing. Jozefa Evinica a
manž. Zuzany, bytom Nové Mesto
nad Váhom,

− žiadosť o zrušenie vecného bre−
mena pána Miroslava Baláža a
manž. Dany, bytom Bratislava,

− žiadosť pána Radoslava Setnic−
kého, bytom Stará Turá, o zrušenie
uznesenia č. 15 – XXIV/2009 zo dňa
25.6.2009,

− žiadosť pani Boženy Uhlíkovej,
bytom Stará Turá, o zmenu uznese−
nia č. 5 − XXXII/2006,

− návrh majetkového oddelenia
MsÚ na odkúpenie spoluvlastnícke−
ho podielu vo veľkosti 1/40 z pozem−
ku parc. č. 1057/18 – ostatné plochy
o výmere 1192 m2 a parc. č. 1057/7
– ostatné plochy o výmere 72 m2 od
Fakultnej nemocnice Trenčín,

− žiadosť o zriadenie vecného bre−
mena Švajčiarskej misie viery Stará
Turá,

− výsledky verejného ponukové−
ho konania na odpredaj nehnuteľnos−
tí, ktorého predmetom bol objekt KD
Topolecká, ktorého novým majiteľom
sa stane spoločnosť POPO – EXPO
s.r.o.,

Stará Turá. po podpise kúpno−
predanej zmluvy,

MsZ neschválilo nasledovné žiadosti:
− žiadosť pána Branislava Koštiala,

bytom Stará Turá o odkúpenie pozemku,
− žiadosť spoločnosti Ateliér Gergely

spol. s.r.o. Bratislava o zníženie ceny za
odkúpenie budovy bývalej PZ na Tráv−
nikoch stanovenej na základe uznese−
nia č. 5 − XXII/2005 a zároveň zrušilo
dotknuté uznesenie a uložilo MsÚ vypí−
sať verejné ponukové konanie na od−
predaj budovy bývalej PZ Trávniky.

Poslanci vzali na vedomie Vyhodno−
tenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá
k 30.6.2009 vrátane monitorovacej sprá−
vy za 1. polrok 2009. Po dlhšej rozpra−
ve schválili Návrh na zmenu rozpočtu
pre rok 2009 a zároveň uložili MsÚ Stará
Turá venovať zvýšenú pozornosť príj−
movej časti rozpočtu a realizovať šetre−
nie výdavkov v zmysle zápisu komisie
MsZ pre financie, rozpočet a majetok
mesta z 19.8.2009.

MsZ schválilo zvýšenie základného
imania spoločnosti Technotur s.r.o., Sta−
rá Turá o 100 tis. Peňažné prostriedky
budú použité na spolufinancovanie a
realizáciu projektu „Rekonštrukcia a mo−
dernizácia zariadení ambulantnej zdra−
votnej starostlivosti v meste Stará Turá
– budova polikliniky“ v prípade prizna−
nia nenávratného finančného príspev−
ku z EF.

V nasledujúcej časti rokovania vzali
poslanci na vedomie nasledovné ma−
teriály:

− Aktualizácia stavu pohľadávok a zá−
väzkov mesta Stará Turá k 30.6.2009,

− Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.
p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
k 30. 6. 2009 vrátane monitorovacej
správy za 1. polrok 2009,

− Aktualizácia stavu pohľadávok a zá−
väzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30. 6. 2009,

− Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
m.p.o. DK JAVORINA Stará Turá k
30.6.2009 vrátane monitorovacej sprá−
vy za 1. polrok 2009,

− Aktualizácia stavu pohľadávok a zá−
väzkov m.p.o. DK JAVORINA Stará
Turá k 30.6.2009.

V záverečnej časti rokovania MsZ
schválilo materiál Zmena štatútu ZPOZ
pri MsZ Stará Turá, vzalo na vedomie
materiál Informácia o obstarávaní ÚP
mesta Stará Turá. Taktiež sa uskutoč−
nila voľba člena dozornej rady spoloč−
nosti Technotur s.r.o. Stará Turá, na−
koľko sa poslanec MsZ Ing. Miroslav
Nerád členstva vzdal. Na základe vo−
lebných výsledkov bol do funkcie člena
dozornej rady Technotur s.r.o. Stará
Turá zvolený Mgr. Peter Michalec.

Bodkou rokovacej časti zasadnutia
bol materiál Zabezpečenie realizácie
projektu „Zvýšenie atraktivity prihranič−
ného regiónu spojazdnením historické−
ho vlaku“, ktorý poslanci schválili.

Záver zasadnutia patril ako tradične
návrhom a otázkam poslancov.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAVerejné ponukové konanie
odpredaj nehnuteľnosti Chata Dubník

Odpredaj nehnuteľnosti Chata Dubník
Stará Turá súp. číslo 1061

Lesotur s.r.o. ponúka vo verejnom ponukovom kona−
ní na odpredaj nehnuteľnosť – objekt chata Dubník
súp.číslo 1061. Jedná sa o budovu súp.č. 1061 posta−
venú na parcele č. 17451/7/ zastavaná plocha 49 m2,
evidované na liste vlastníctva č.l.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukové−
ho konania.

Ponuka musí obsahovať:
− identifikačné údaje záujemcu / meno, priezvisko,

rodné priezvisko, datum narodenia, rodné číslo a adre−
su trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo,
IČO u právnických osôb

− súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných
údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majet−
ku  v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane údajov
v znení neskorších predpisov,

− cenovú ponuku
− vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami

ponukového konania.
Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach

označených spiatočnou adresou záujemcu  a heslom
“Chata Dubník – NEOTVÁRAŤ”

na adresu: Lesotur s.r.o., ul. SNP 72/36, 916 01 Sta−
rá Turá.

Posledný deň prijímania ponúk je 30.10.2009. Na
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihlia−
dať.

Bližšie informácie na tel. čísle 032/7764890, 7764887.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.

UPOZORNENIE:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha

schváleniu Mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto
Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného
ponukového konania bez určenia dôvodu.

Spomienka na vznik ČSR
Každoročne organizuje prípravný výbor slávností na

Javorine návštevu pamätných miest gen. M. R. Štefáni−
ka a T. G. Masaryka pri príležitosti výročia vzniku ČSR.
Tento rok sa podujatie uskutoční v utorok 27. októbra,
jeho účastníci položia kvety k pamätníku obetiam I. sv.
vojny na Ul. SNP okolo 9.00 − 9.30 hod.                   J. M.
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Dôle�ité upozornenie!
Správa cintorínov vás dôrazne žiada , aby ste pre

miesta posledného odpočinku  svojich pozostalých  na
našich mestských cintorínoch uzatvorili zmluvy o prená−
jme týchto  hrobových miest  a tým si splnili zákonnú
povinnosť. Táto povinnosť sa týka aj tých občanov, ktorí
majú hrobové  miesta zaplatené− doklad o zaplatení ne−
nahrádza zmluvu o prenájme.

Zmluvy sa uzatvárajú  v stredu a vo štvrtok od 8.00
do 16.00 v Dome smútku Stará Turá (tel.: 776 3824).
Využite návštevu cintorína v tomto období aj na splnenie
svojej povinnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu o prenájme
hrobového miesta, prípadne  na úhradu príslušného po−
platku

Technické služby Stará Turá

Pamiatka zosnulých
Spoločná spomienka na tých, ktorí nás navždy

opustili sa stala v našom meste už tradíciou. Kaž−
doročne na rozhraní októbra a novembra sa schá−
dzame na cintoríne pri príležitosti dňa Pamiatky zo−
snulých. Mesto Stará Turá a staroturianske cirkev−
né zbory vás pozývajú na tohtoročnú ekumenickú
spomienku, ktorá sa uskutoční v piatok, 30. októbra
o 15. hodine v dome smútku.                           J. M.

EURÓPSKE ZISŤOVANIE O ZDRAVÍ

EHIS 2009
Štatistický úrad SR uskutoční v dňoch 16.9.2009

až 31.10.2009 zber údajov v domácnostiach v rámci
Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009). Takéto
zisťovanie sa uskutočňuje vo väčšine členských štá−
tov Európskej únie. EHIS 2009 je prvým zisťovaním
tohto druhu na Slovensku.

Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spoločný rámec
na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie
o zdravotnom stave obyvateľov Európskej únie. Táto
štatistika bude kľúčovým zdrojom údajov o zdravot−
nom stave, rozsahu využívania služieb zdravotnej sta−
rostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie. Bude
tiež predstavovať významný zdroj údajov a informácií
pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci
Európskej únie a na analýzy zdravotného stavu po−
pulácie na Slovensku.

Na Slovensku je do zisťovania zaradených 5000
náhodne vybratých jednotlivcov v súkromných domác−
nostiach. Za Trenčiansky kraj je do zisťovania v se−
demnástich obciach a jedenástich mestách zarade−
ných 567 náhodne vybraných jednotlivcov v súkrom−
ných domácnostiach. Do zisťovania bolo zaradené aj
mesto  Stará Turá.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pra−
covník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povin−
ný preukázať sa v domácnostiach osobitným povere−
ním. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci
tohto zisťovania respondenti poskytnú, budú anonymné
a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dô−
verných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o
štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za
ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad
Slovenskej republiky.

Výsledky zisťovania EHIS 2009 budú zverejnené v
druhom polroku 2010.                                  (J.M.)

Súčasná hospodárska situácia, vy−
plývajúca z pretrvávajúcej ekonomic−
kej krízy, sa citeľne premieta aj do
života obcí a miest, ich samospráv,
nevyhnutne sa odrazí aj v hospodá−
rení nášho mesta. Dňa 27. 8. 2009
MsZ na svojom XXVI. riadnom za−
sadnutí prerokovalo návrh na zmenu
rozpočtu pre rok 2009, ktorý vychá−
dzal z očakávaných nepriaznivých
dopadov už spomenutej celosvetovej
hospodárskej krízy.

Treba však už na úvod konštato−
vať, že pri tvorbe rozpočtu na rok
2009 mesto nedostatočne odhadlo
možné dopady vtedy ešte len začí−
najúcej krízy, predovšetkým v príjmo−
vej oblasti – príjmy z dane z príjmov
fyzických osôb (PDFO). Podľa po−
sledných prognóz sa očakáva celko−
vý pokles výnosu z DPFO o 16 % z
plánovaného objemu za rok 2009. V
našom prípade to predstavuje 524 tis.
eur, t. z. 11 % z rozpočtovaných bež−
ných príjmov.

Aj keď príjmy z DPFO v prvých
troch mesiacoch nenaznačovali ne−
jakú zlú situáciu, primátorka mesta
vydala pokyn na minimálne 8 %− né
šetrenie bežných výdavkov vrátane
transferov mestským príspevkovým a
rozpočtovým organizáciám. Boli krá−
tené mzdové prostriedky za I. polrok
o 27 tis. eur vrátane odvodov a boli
krátené bežné výdavky v jednotlivých
programoch rozpočtu vrátane kultú−
ry a športu. Podľa plnenia rozpočtu k
30. 6. 2009 boli vykázané preukáza−
teľné úspory na mzdách a odvodoch
zamestnancov vo výške 27 tis. eur,
vo výdavkoch na prevádzku (auto−
doprava, údržba majetku, materiál) 22
tis. eur, na mzdách a prevádzke MsP
11 tis. eur , mzdách a prevádzke škol−
stva cca 50 tis. eur, atď., a úsporné
opatrenia platia naďalej.

V roku 2009 tak budú celkové bež−
né výdavky nižšie o 160 tis. eur oproti
pôvodne rozpočtovaným, čo samo−
zrejme nevykryje výpadok príjmu z
DPFO a bude nutné použiť prostried−
ky z rezervného fondu (RF).

V oblasti kapitálových výdavkov
boli vzhľadom na súčasnú situáciu vy−
pustené investičné akcie, ktorých re−
alizácia sa presunie do ďalších ro−
kov. Ide napr. o parkovisko pri DK
Javorina, rekonštrukcia hospodárskej
budovy ZŠ a ďalšie menšie akcie na
MŠ, CVČ a ZŠ. Znamená to reálnu
úsporu v kapitálových výdavkoch
celkom 204 tis. eur.

Pokiaľ ide o nevyhnutnosť použiť
prostriedky RF, treba povedať, že
budú výlučne použité na krytie kapi−
tálových výdavkov vrátane prebytku
bežných príjmov nad výdavkami.

Aby sme si mohli vytvoriť obraz o
hospodárení mesta v posledných ro−
koch, treba vedieť, čo mesto vybu−

dovalo a z akých zdrojov. Výlučne
vlastné zdroje boli použité na reali−
záciu kruhovej križovatky v objeme
480 tis. eur v roku 2008, na vybudo−
vanie parkoviska pri bytovom dome
č. 3265 v objeme143 tis. eur v roku
2008, na realizáciu I. etapy rozšíre−
nia cintorína vo výške 330 tis. eur v
rokoch 2008−2009, na rekonštrukciu
strechy na špeciálnom pavilóne ZŠ v
objeme 43 tis. eur v roku 2008.

Zo zdrojov Enviromentálneho fon−
du MŽP SR mesto zabezpečilo
prostriedky na realizáciu stoky K na
Husitskej ceste v roku 2007 vo výš−
ke 7 mil. Sk (232 tis. eur), na realizá−
ciu I. etapy kompostárne v roku 2007
v objeme 11,3 mil. Sk (377 tis. eur),
na rekonštrukciu stoky D na Mýtnej
ulici v rokoch 2008−2009 v objeme 6
mil. Sk (299 tis. eur).Spoluúčasť mes−
ta na financovaní týchto akcií pred−
stavuje objem 158 tis. eur z vlastných
zdrojov.

Z fondov EÚ v rámci operačných
programov sa podarilo mestu získať
nenávratný finančný príspevok (NFP)
na rekonštrukciu ZŠ na Komenského
ulici vo výške 1 800 tis. eur v rokoch
2009−2010, na realizáciu II. etapy kom−
postárne v objeme 831 tis. eur v roku
2009. Samozrejme, k týmto NFP tre−
ba prirátať spoluúčasť mesta na finan−
covaní týchto projektov, ktorá je spra−
vidla 5 %−ná, čo predstavuje celkom
150 tis. eur zo zdrojov mesta.

Zo zdrojov Úradu vlády SR mesto
získalo prostriedky na vybudovanie
multifunkčného ihriska na Hurbano−
vej ulici vo výške 1,2 mil. Sk (40 tis.
eur) a z vlastných zdrojov použilo 1,5
mil Sk (50 tis. eur).

Mesto tak v rokoch 2007−2009 vy−
naložilo celkom 1 354 tis. eur na rea−
lizáciu uvedených projektov z vlast−
ných zdrojov.

Pre úplnosť informácií treba dodať,
že mesto zatiaľ spláca len jeden úver
z roku 2006, ktorý bol prijatý na re−
konštrukciu Námestia slobody vo výš−
ke 410 tis. eur. Prekleňovací úver, pri−
jatý na prefinancovanie rekonštruk−
cie ZŠ vo výške 620 tis. eur bude
splatený v roku 2010 z NFP.

Podobne ďalší úver, prijatý na ná−
kup zametacieho vozidla pre Tech−
nické služby Stará Turá vo výške 100
tis. eur má jednorazovú splatnosť v
roku 2010 s možnosťou odkladu.

Na záver možno konštatovať, že
bude veľmi náročné vyrovnať sa s ťaž−
kými podmienkami nielen v roku
2009, ale najmä v roku nasledujúcom.
Mesto má pripravené ďalšie projekty
pre výrazné zlepšenie nielen vzhľa−
du mesta, ale aj zlepšenie životných
podmienok občanov. A k tomu bude
potrebovať pochopenie všetkých, nie−
len zamestnancov mesta.
Ing. Jaromír Ješko, prednosta MsÚ

Rozpočet mesta Stará Turá a kríza
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Október − mesiac úcty k starším
Bolo to dávno... alebo až tak nie?
Keď som bola pionierka, chodievali sme v ok−

tóbri k osamelým starým občanom a pomáhali
sme im. Nanosili sme drevo, poupratovali sme,
pomohli s nákupom, porozprávali sa...

Bolo to v októbri. Veď každý správny pionier
má pomáhať starším. Na toto sa hlavne myslelo
v októbri, keď si všetci pripomínali Mesiac úcty k
starším.

Bolo to v okt ó bri. Bohužiaľ len v októbri.
Už dávno nie som pionierka, už dávno niet

pionierov. Zanikli povinnosti týchto pionierov, zvä−
zákov, zanikli brigády socialistickej práce.

Ale október zostal. I ako mesiac úcty k star−
ším. A tu by som sa rada zastavila. Nechcem len
ďakovať našim seniorom za ich prácu a húžev−
natosť. Tu by som rada poďakovala novodobým
„pionierkam“, ktoré majú október po celý rok.

Sú to naše opatrovateľky, ktoré sa starajú o
osamelých starých občanov mesta. Sú to „diev−
čatá“, ktoré majú srdiečko na správnom mieste.

Niekto si povie: práca ako každá iná. Táto ale
nie. Nemôže ju robiť niekto, kto sa nevie vcítiť do
pocitov iných, kto poláska, pomôže alebo len vy−
počuje a mlčí, keď je to treba.

Tieto ženy sú na správnom mieste, i keď pred−
tým snáď každá prešla iným zamestnaním.

Spýtajte sa opatrovaných, či by tú svoju Eriku,
Majku, Marcelku, Elu, Anku, Andrejku či Ľudmil−
ku vymenili. Sú to ich kamarátky i bútľavé vŕby.
Posťažujú sa im na zlé, pochvália dobré.

Opatrovateľky s nimi prežívajú radosti i sta−
rosti. Veľakrát si ukroja i z vlastného voľna aby
sa presvedčili, či ich zverenci sú v poriadku.

Verte mi, že viem o čom píšem.
Pravidelne sa zúčastňujem na poradách s opat−

rovateľkami, veď nakoniec i ja k nim patrím, aj
keď trochu inak. Ja mám svojich „zverencov“ pod
jednou strechou.

A práve na týchto poradách vidím, ako sa kaž−
dá za svojich starkých bije, ako s nimi cíti, ne−
chce si vymeniť opatrovaného, i keby sa jej tým
mala uľahčiť práca.

Toto ma nabáda k tomu, aby som v tento pek−
ný mesiac neďakovala iba seniorom za ich neú−
navnú prácu a obetu, ale aby som poďakovala
všetkým opatrovateľkám, i tým, ktorí sa doma
starajú o svojich vlastných rodičov alebo príbuz−
ných, za to, že majú trpezlivosť, lásku a že im
prejavujú úctu nielen jeden mesiac, ale po celý
rok.

Ďakujem za každý deň, kedy prídete za tými
svojimi a rozjasníte im i ten najtmavší deň.

(Myslím starkí, že mi dáte za pravdu).
Bc. Janka Macúchová

JESENNÉ UPRATOVANIE
ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

Od 5.10. − 16.10.2009 bude zber veľkorozmerného odpadu.
Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch budú veľkorozmerný odpad ukladať

do veľkoplošných kontajnerov.
Občania, ktorí bývajú v činžiakoch, môžu veľkorozmerný odpad vykladať ku

kontajnerovým státiam.
Veľkoplošný kontajner slúži na veľkorozmerný odpad (nábytok, koberce,...),

biologický odpad nedávajte do veľkoplošného kontajnera !!!

ROZPIS STANOVÍŠŤ VEĽKOPLOŠNÝCH KONTAJNEROV:
− Trávniky − pri bývalom obchode
− Súš − pri autobusovom otoči
− Topolecká − pri bývalom Kultúrnom dome
− Papraď − pri odbočke na Podlipovec
− Durcova dolina − pri zastávke
− Drgoňova dolina − Bunech bok
− Černochov vrch − na autobusovom otoči

− St. Turá – Kujanovec
− St. Turá – Drahy
− St. Turá – Sídlisko nad Chiranou
− St. Turá – Chrásnatá
− St. Turá – Dom Kultúry
V prípade nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY
Od 5.10. − 16.10.2009 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom.

Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostat−
ne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biolo−
gický odpad sa nebude odvážať!

JESENNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
10. októbra 2009 − Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde

budú mať všetci občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízo−
rov, autobatérií, chladničiek, zostatkov farieb, olejov, žiariviek, rôznych chemi−
kálií a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

Podmienky tohto zberu:
− Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a

osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť
vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

− Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné
nikde uskladňovať.

− Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLU−
ŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.

− Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín: roz−
púšťadlá, kyseliny, žiarivky, chladničky, mrazničky, farby, lepidlá, batérie, aku−
mulátory, televízory, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania
komínov ...

− Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 10.10.2009
Stará Turá 9.00 – 13.00 parkovisko za Domom kultúry Javorina
Trávniky 9.30 – 9.50 pri obchode
Súš 10.00 – 10.20 pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00 pri KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20 pri dome p.Černáka
Papraď 11.30 – 11.50 pri obchode
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 pri kontajneri
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte!
Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia

o tejto možnosti!
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej

miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia.
Nasledujúci zber bude znovu na jar 2010 a termín včas oznámime.

TSST
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Naša Združená základná organizácia odborového zväzu
KOVO (ZZO OZ KOVO) združuje odborárov zo 7. spoločností
z areálu CHIRANY + Strednej odbornej školy, členov s indivi−
duálnym členstvom – ktorí nemusia byť z týchto spoločností a
tiež dôchodcov – bývalých zamestnancov CHIRANY. Okrem
pracovno−právnej poradne, riešenia pracovno−právnych sporov,
zastupovania na súde, uzatvárania Kolektívnych zmlúv, atď. sa
snaží svojim členom a ich najbližším rodinným príslušníkom
spríjemniť voľný čas aj organizovaním zájazdov a dovolenko−
vých pobytov.

V tomto roku sme organizovali zájazd do Poľska – NOWY
TARG, turistický zájazd – LÚČANSKÁ MALÁ FATRA, tri zá−
jazdy na termálne kúpaliská – PODHAJSKÁ, VEĽKÝ MEDER,
DUNAJSKÁ STREDA – celkove sa na zájazdoch zúčastnilo
232 osôb (členov a ich rodinných príslušníkov). Organizujeme
ešte 3.10.2009 turistický výstup na VAPEČ – Strážovské vrchy
a tiež zájazd do Poľska – NOWY TARG – 17.10.2009.

Zo zahraničných pobytov to bolo Španielsko – MALGRAT
DE MAR a Grécko – ostrov THASSOS, ktorých sa celkom
zúčastnilo 60 osôb.

Nezabúdame ani na našich členov – dôchodcov, pre kto−
rých sme organizovali poznávací zájazd na trase Stará Turá –
Brezová pod Bradlom – Veľké Leváre – Skalica a termálne
kúpaliská PODHAJSKÁ a DUNAJSKÁ STREDA. Celkove sa
zájazdov zúčastnilo 130 dôchodcov.

Je október a teda aj čas na STRETNUTIE DÔCHODCOV,
na ktoré sa naši dôchodcovia už teraz tešia. Z informácií od
ostatných odborových organizácií z okolia vieme, že sme takmer
jediná organizácia ktorá takéto stretnutia a tiež zájazdy pre svo−
jich členov na dôchodku organizuje.

Tento rok budú pozvaní dôchodcovia z bývalých cechov IV
a VI – terajšia CHIRANA T. Injecta, a.s., z cechu I – vodomery,
prevádzka Nové Mesto nad Váhom − terajší SENSUS METE−
RING SYSTEMS a.s., z cechu V – terajší ELSTER s.r.o. +
PREMATLAK a.s., ďalej dôchodcovia z administratívy a vý−
počtového strediska.

Je dôležitá aj spolupráca s bývalými zamestnávateľmi na−
šich dôchodcov, a preto listom boli oslovení všetci zamestná−
vatelia o finančný príspevok na stravu pre zúčastnených dô−
chodcov. Naša odborová organizácia zabezpečuje a financuje
všetky ostatné činnosti − vrátane darčeka pre všetkých pozva−
ných dôchodcov, nielen zúčastnených.

Na stretnutie budú pozvaní všetci dôchodcovia, ktorí majú
zaplatený členský príspevok do roku 2006. V tomto roku je
výška členského príspevku 2,04 eura, od roku 2010 sa členský
príspevok členov s individuálnym členstvom na základe uzne−
senia zo Zjazdu OZ KOVO v dňoch 15. – 16.5.2009 − upravuje
na 3,00 eura.

Veríme, že naše rady sa budú rozširovať a terajší „nečleno−
via“ si uvedomia dôležitú úlohu odborovej organizácie, ktorá je
vždy na strane svojich členov a dbá o to, aby sa uzatvorená
Kolektívna zmluva dodržiavala.                        ZV OZ KOVO

ODBORÁRSKE OKIENKO
Naše mesto si uctilo poctivú prácu a výnimočný odkaz rodáka Jána Vagača pri

príležitosti štvrť tisícročia (250 rokov) od jeho narodenia. V dobe , ktorú žil, možno jeho
čin prirovnať k nezabudnuteľným slo−
vám prvého človeka, ktorý kráčal po
povrchu Mesiaca: veľký krok pre ľud−
stvo... Aj zriadenie prvej priemyselnej
(manufaktúrnej) výrobne bryndze sa
dá s týmto medzníkom v dejinách as−
poň nášho vtedajšieho i terajšieho Slo−
venska prirovnať.

Staroturiansky rodák, mäsiar a ob−
chodník Ján Vagač (1759− 1835) za−
ložil roku 1787 v rázovitom mestečku
Detva prvú živnostenskú bryndziareň.

Pri príležitosti tohto významného
výročia jeho narodenia odhalilo mesto
Stará Turá svojmu rodákovi na prie−
čelí budovy mestského úradu pamät−
nú tabuľu.

Podujatia sa o. i. zúčastnili vý−
znamné osobnosti Cechu bryndziarov
Slovenska− jeho predseda Ing. Keres−
téš , Ing. Herian, CSc, bývalý riaditeľ
výskumného ústavu mliekarenského,
Dr. Selecký , známy odborník a pub−

licista v oblasti bryndziarstva
a osobný priateľ Štefana
Vagača z dynastie bryndziar−
skej rodiny Vagačovcov .
Tieto osobnosti svojou účas−
ťou zvýraznili význam podu−
jatia ojedinelého za desiatky
rokov v rámci celého Sloven−
ska...Mesto Detva má vo
svojom erbe povestné tri
jedle− symbol a „pečať“ kva−
litnej práce detvianskej bryn−
dziarne a účasť delegácie
predstaviteľov mesta Detva
príjemne prekvapila− pozdrav

primátora Detvy tlmočil ved.
oddelenia školstva MsÚ
Detva Mgr. Ilavský.

Primátorka mesta Ing.
Anna Halinárová v príhovo−
re zdôraznila význam tejto tr−
valej pamiatky, ktorá je vý−
razom vďaky tomuto veliká−
novi. Význam diela Jána Va−
gača podčiarkol vo svojom
príhovore aj predseda Cechu
bryndziarov Slovenska Ing.
Kerestéš. Aj zástupca mes−
ta Detva vyjadril vďaku za ta−
kýto prejav trvalej úcty svoj−

mu rodákovi.
Účastníci poduja−

tia si vypočuli tiež
podrobnejšiu históriu
rodu Vagačovcov pri
spriemyselňovaní i
skvalitňovaní techno−
lógie výroby tohto ty−
pického slovenského
produktu .

K príjemnej atmo−
sfére podujatia
prispela cimbalová
muzika ZUŠ Stará
Turá a nádherné je−
senné počasie ...

Ján Mikláš

Pocta poctivému živnostníkovi Jánovi Vagačovi

Vzácni
hostia
s primá−
torkou
mesta
(druhá
sprava)

ĽH Turanček pri ZUŠ Stará
Turá spríjemnil podujatie...

Príjemné posedenie v prírode...
Dňa 22. augusta 2009, výbor Spoločnosti M.R.Š v

Starej Turej zorganizoval príjemné posedenie v prírode
neďaleko Starej Turej, v Drgoňovej Doline. V úvode stret−
nutia zaznela báseň Matka, ktorú predniesol p. MIlan
Zeman. Touto básňou si zúčastnení pripomenuli nášho
−veľkého syna národa − Milana Rastislava Štefánika.
Predseda privítal hostí a všetkých cca 60 prítomných
členov. Už počas úvodných slov na široko rozvoniaval
vynikajúci guláš. Tento vynikajúci guláš pre nás osobne
navaril náš predseda Janko Rusnák, Dobrá nálada, vy−
nikajúci guláš, príjemné počasie, zákusky a kávička, to
všetko bolo zárukou, že sme sa na tomto stretnutí cítili
výborne. Za všetkých prítomných sa chcem touto ces−
tou poďakovať výboru Spoločnosti M.R.Š a ostatným čle−
nom, za vydarené stretnutie.

Františka Pšenicová, členka spoločnosti M.R.Š.
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Novinky zo Z�
Keď sme 2. septembra 2009 stáli nastúpení v

priestoroch športového areálu na Hurbanovej ulici
a otvárali sme školský rok 2009/2010, uvedomo−
vali sme si, že tento rok bude jeden z najťažších
pre deti, ale aj pre dospelých zamestnancov školy.

Rekonštrukcia budovy na Komenského ulici viac
či menej zasiahla nás všetkých. 736 žiakov našej
školy, ktorí sa učia v 29 triedach, je rozmiestne−
ných v 3 budovách – ZUŠ, v bývalej priemyslovke
a druháci sa učia na Hurbanovej ulici. Všetci si
uvedomujeme, že táto situácia si vyžaduje od
všetkých zainteresovaných veľkú dávku trpezlivos−
ti, pochopenia a tolerancie. Snažili sme sa zabez−
pečiť vyučovanie čo najkvalitnejšie. Sme napríklad
veľmi radi, že vďaka ústretovosti prevádzkovateľov
rekonštrukcie školy môžeme používať telocvičňu na
Komenského ulici.

Vieme, že mnohí rodičia nie sú spokojní s prostre−
dím, v ktorom sa učia ich deti na Ul. M. R. Štefáni−
ka, ale ak sme sa chceli vyhnúť vyučovaniu na
zmeny, tak to bolo jediné možné riešenie.

V týchto dňoch dostali naši žiaci vzdelávacie po−
ukazy. Tieto majú mesačnú hodnotu 2,65 eura a
môžu sa použiť na financovanie krúžkovej činnosti.
Teda žiak, ktorý sa chce stať členom niektorého
krúžku /tento rok si môžu vybrať z 32 krúžkov rôz−
neho zamerania/, daruje svoj poukaz tomuto krúž−
ku. Deti môžu poukazy dať do základnej školy, ŠKD
alebo do centra voľného času. Samozrejme. že ak
dieťa dá svoj poukaz do CVČ a chce byť členom
krúžku aj v škole, má na to právo. Krúžková čin−
nosť v ZŠ sa začína od októbra 2009.

Keďže v prvom mesiaci školského roka majú
pedagogickí zamestnanci školy veľa práce s admi−
nistratívou a v tomto školskom roku navyše aj so
zavádzaním školského výchovného programu pre
2.,6. ročník a ŠKD do praxe, tak sme ani nepripra−
vovali veľa doplnkových akcií.

Jednou z najkrajších boli cvičenia v prírode pre
deti 1. stupňa. ktoré sa uskutočnili 10.9. v priesto−
roch areálu Dubník. Príslušníci štátnej polície v spo−
lupráci s MsP prichystali pre našich mladších žia−
kov deň plný prekvapení. Boli to ukážky práce po−
licajtov a hasičov, z čoho boli deti nadšené. Ich
očká sa ešte viac rozžiarili, keď vďaka sponzor−
stvu firmy majiteľov firmy Iris, ktorú vlastnia man−
želia Oravcovi, dostali reflexné vesty. Všetkým, ktorí
sa na organizovaní tejto krásnej akcie podieľali
úprimne ďakujeme.

22.9. sme uskutočnili účelové cvičenia v prírode
aj so žiakmi 2. stupňa. Triedni učitelia si pre svo−
jich zverencov individuálne pripravili program ,kto−
rého obsahom bola environmentálna výchova a
ochrana človeka a prírody. Krásny deň podčiarkol
príjemné prežité dopoludnie.

29.9. máme pripravené vystúpenie ukrajinského
cirkusu Jacek a dúfame, že sa bude deťom páčiť.
O tomto vystúpení vás budem vážení čitatelia in−
formovať v ďalšom čísle.           Anna Chmurová

Predpoveď počasia na sobotu
29.8.2009 nevychádzala presne podľa na−
šich predstáv. Nakoniec však ani dážď
neprekazil akciu, ktorú sme mali v spolu−
práci s Nočnými havranmi pripravenú. Spo−
čiatku to vyzeralo, že v uliciach bude viac
„havranov“, ako mládeže. Vo večerných
uliciach Starej Turej sa pohybovalo 15 dob−
rovoľníkov. Všetko dobre dopadlo a naše
očakávania boli splnené nad mieru.

V minulom čísle Staroturianskeho spra−
vodajca sme vám priblížili aktivitu spojenú
s projektom Nočné havrany. Išlo o jedno−
razovú akciu, ktorej cieľom bolo zabezpe−
čiť propagáciu projektu. Chceli sme viac
informovať o činnosti dobrovoľníkov zapo−
jených do tohto projektu. Po skončení, v
neskorých nočných hodinách sme mohli
skonštatovať, že naše snaženie bolo koru−
nované úspechom.

Nešlo len o roz−
marné rozdávanie
sladkostí a informač−
ných materiálov.
Našim cieľom bolo v
osobnom rozhovore
osloviť čo najviac
ľudí, ktorí tvoria cie−
ľovú skupinu projek−
tu. Toto sa podarilo
len vďaka ochote
dobrovoľníkov, ktorí
obetovali niekoľko
hodín zo svojho voľ−
ného času a vyšli
večer do ulíc. Roz−
právali sa s mladý−
mi, ale aj staršími občanmi nášho mesta.
Priblížili im čo nočné havrany robia. Vydis−
kutovali si čo ich k tomu priviedlo. Takým−

to spôsobom sa nám podarilo spoločne
osloviť približne 190 ľudí rôznych vekových
kategórii. Skupinu ľudí, pre ktorú bola ak−
cia určená môžeme rozdeliť na dve časti.
Prvú tvorí mládež, ktorej majú Nočné hav−
rany pomáhať. Do druhej môžme klasifiko−
vať dospelých ľudí, ktorí majú možnosť za−
pájať sa do dobrovoľných hliadok. V oboch
prípadoch sme získali pozitívnu spätnú väz−
bu. Vďaka tejto skutočnosti môžeme oča−

kávať aj nárast záu−
jemcov o dobrovoľ−
nícke aktivity v rám−
ci projektu. Samo−
zrejme, že toto tvr−
denie preverí čas. O
výsledku vás bude−
me nepochybne in−
formovať. Prvý krok
sme urobili, zostáva
nám len čakať, či
sme vykročili správ−
nym smerom.

Myslím, že je na
mieste touto cestou
pozvať tých, ktorí tvr−
dili, že naše aktivity
sú prinajmenšom

zaujímavé. „Rozšírte rady Nočných havra−
nov!“ Je najvyšší čas ísť dobrým príkladom
a prevziať zodpovednosť za mieru bezpeč−
nosti prostredia v ktorom sa pohybujú aj
vaše deti. Nestačí len rozprávať čo všetko
by sa malo urobiť. Chce to len zopár minút
z vášho voľného času a vaše deti sa môžu
cítiť bezpečnejšie.

Ak aj váš záujem prerástol do potreby

aktívne prispieť k dobrej veci, informácie
nájdete na mestskej polícii v Starej Turej.

Dušan Redaj, MsP

Havrany na námestí II.

Pavilóny ZŠ na
Ul. Komenského
menia svoju
podobu,
rekonštrukčné
práce
pokračujú
v plnom prúde...

J.M.
Predám nádherné mláďatá rozely pestrej,
(jún 2009), 20 eur/ ks. 776 4009 večer.
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Na celom Slovensku je známy tento projekt, aj v Starej Turej sa už v
rámci tejto aktivity konalo niekoľko podujatí. Najväčšie a určite aj pre deti
najzaujímavejšie však bolo vo štvrtok 10. 9. 2009 v areáli Dubníka pri Starej
Turej. Žiaci prvého stupňa starorutianskej ZŠ a tri triedy ZŠ Bzince pod Javo−

rinou, dohromady takmer 350 žiakov, vzhliadli zaujímavé ukážky práce poli−
cajtov a záchranného systému. Doslova na všetko boli zvedaví, pretože nao−
zaj všetko upútalo. Ukážka zásahu policajného psa, zadržanie páchateľa vo−
jenskou políciou, ukážky zásahu špeciálnej jednotky KR PZ Trenčín („kuklá−
čov“), ukážka techniky hasičského záchranného systému z Nového Mesta
nad Váhom, výzbroj a výstroj policajtov, informácie o práci Mestskej polície

POLÍCIA DEŤOM

Stará Turá a základy civilnej ochrany s informáciami od pracovníkov ObÚ
Nové Mesto nad Váhom− to bol program užitočného podujatia pri nádhernom
počasí. Každý žiak si odniesol z podujatia reflexnú vestu! Tento krásny a
poučný zážitok zorganizovalo OO PZ SR v Starej Turej, patrí mu vďaka
všetkých detí i pedagógov!                                        Text a foto Ján Mikláš



DOM KULTÚRY JAVORINA INFORMUJE

Možnosť použitia kultúrnych poukazov do 15.11.2009

KOMISIA ŽIEN pri ZZO OZ KOVO CHIRANA−PREMA Stará Turá
Vás pozýva na

JESENNÚ BURZU
jesenného, zimného ošatenia, obuvi, hračiek a športových potrieb, ktorá

sa uskutoční v miestnosti kaviarne v Dome kultúry JAVORINA na 1. poschodí
v dňoch: 20.10.2009 (utorok) od 13.00 − 17.00 h − preberanie vecí

21.10.2009 (streda) od 10.00 − 17.00 h − predaj
22.10.2009 (štvrtok) od 14.00 − 17.00 h − vrátenie nepredaného

tovaru a vyúčtovanie
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Dom kultúry Javorina pripravuje

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa mô�u prihlási� na sekretariáte DK Javorina
è.tel.: 032/7763366               www.dkjavorina.sk e-mail: dkstaratura@zoznam.sk

Program kina Javorina na mesiac október 2009

Nedeľa 4. októbra 16.00 hod.
DOBA ĽADOVÁ 3: Úsvit dinosaurov

USA animovaná rodinná komédia. Slovenský dabing.
Vstupné: 2 eura  100 min. Mládeži prístupný

Streda 7. októbra 19.00 hod.
NÁVRH

USA. Vzali by ste si niekoho, kto vám pije krv? Sandra Bulock a Ryan
Reynolds v neobvyklej romantickej komédii. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 eur 109 min. MP od 12 rokov

Streda 14. októbra 16.00 hod.
HORE

USA animovaná rodinná komédia. Najnepravdepodobnejšia dvojica hrdi−
nov putuje oblohou, zachraňuje svet a nikdy nezmešká svoj pravidelný
popoľudňajší čaj. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,20 eur 90 min. Mládeži prístupný

Streda 21. októbra 19.00 hod.
BRATISLAVAFILM

SR. Jeden deň v meste z pohľadu mafiána, z pohľadu taxikára, ktorý
prežíva manželskú krízu, z pohľadu mladého dílera drog, z pohľadu člove−
ka, ktorý prichádza do Bratislavy za prácou. Hrajú: Zuzana Fialová, Peter
Batthyanyi, Róbert Roth, Anna Šišková, Ján Kroner, Róbert Jakab, Ľuboš
Kostelný, Tomáš Skrúcaný, Jakub Kroner a ďalší.
Vstupné: 2 eura 80 min. MP od 15 rokov

Streda 28. októbra 19.00 hod.
NEDODR�ANÝ SĽUB

ČR/SR. Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu prežiť dal sľub,
ktorý chcel splniť. Hrajú: Ondřej Vetchý, Samo Spišák, Marián Slovák,
Ivan Romančík, Dušan Kaprálik, Roman Luknár, Filip Renč, Juraj Nvota.
Vstupné: 2 eura 124 min. MP od 12 rokov

! 11. októbra 2009 o 15,00 hodine bábkové predstavenie: Princezna
Kukulienka v podaní divadielka Galéria – MsKs Nové Mesto nad
Váhom. Vstupné: 1 euro /1 kultúrny poukaz /

! 20. októbra 2009 o 19,00 hodine hudobno−zábavný program:REPETE –
NÁVRATY. Účinkujú: Dušan Grúň, Lýdia Volejníčková, Martin Jakubec
a hudobná skupina Akcent live band. Vstupné: 6 eur a 5,5 eura

! 24. októbra 2009 autobusový zájazd na nákupy do Noweho Targu.
Poplatok: 12 eur

v novembri pripravujeme autobusový zájazd do divadla A. Bagara
v Nitre na komédiu: SARDINKY NA SCÉNU. Hrajú: Eva Pavlíková,
Ivan Vojtek ml. Milan Ondrík, Gabriela Dolná, Jozef Dóczy a ďalší. Vstupné
+ doprava: 15 eur

Možnosť použitia kultúrnych poukazov do 15.11.2009

Dom kultúry Javorina organizuje nasledovné kurzy

! kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov i pokročilých. Kurz potrvá
celý školský rok, vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Kurzovné: 60 eur

! kurz pletenia z prútia. Kurz obsahuje 50 vyučovacích hodín. Poplatok za
1 vyučovaciu hodinu je 2,50 eura Termín zahájenia: november 2009

Dom kultúry Javorina vás pozýva do kaviarne DK Javo−
rina v dňoch 25. − 30. októbra 2009 na výstavu: Jaroslava
Salaya“ Maľby − prierez tvorbou“. Jaroslav Salay tvorí a
býva v Holíči. Tvorí technikami: kresba, tempera, maľba
olejom a akrylom. Z príležitosti svojho životného jubilea
uskutočnil výstavu svojich prác, ktorá sa ku nám presunie
z Mestskej galérie z Holíčskeho zámku.

Mesto Stará Turá pozýva všetkých dôchodcov pri príleži−
tosti mesiaca úcty k starším v nedeľu  26. októbra 2009
o 15.00 hodine vo veľkej sále DK Javorina na kultúrny program:
Mesto seniorom. V programe účinkujú deti MŠ, ZŠ a ZUŠ.

BELETRIA
Hvorecký Michal: Silný pocit čistoty,
Moro Javier: Indická princezná, Tu−
žinský Ján: Bledomodrý svet, Swar−
up Vikas: Miliardár, Coelho Paulo:
Víťaz je sám, Cleypas Lisa: Do pol−
noci moja, Filan Boris: Klimtov bozk,
Kuglerová Zuzana: Dcéra riečnej
panny, Pronská Jana: Láska a česť

POÉZIA
Eggenhofferová Lucia: Medziriadky,
Ďurkovský Peter: Bezbranný vietor

DETEKTÍVKY
Dán Dominik: Noc temných klam−
stiev, Viewegh Michal: Případ ne−
věrné Kláry

NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ballantine Richard: Opravy a údrž−
ba bicyklov, Erfkamp Joachim: Or−
chidey, Hanušin Ján: Stredné Po−
važie na starých pohľadniciach, Ma−
látová Lenka: Paličkování, Schnei−
der J., Kirk J.: Psychológia existen−
cie, Kol.: Zooterapie ve světle objek−
tivních poznatků, Purnell Gareth:
Všetko o rybárstve

DETSKÁ LITERATÚRA
Paterson Cynthia: Príbehy z Líščie−
ho lesa, Kol.: S Ezopom o zvierat−
kách, Blade Adam: Tajomné príšery
4. diel, Šimulčíková Jana: Už do−
čiahnem na kľučku, Šebesta Juraj:
Keď sa pes smeje

HAIKU
Dospievaním sa
učíme, ako možno
páčiť sa sebe

NAŠE TRVALKY
Iľja Danilovič Dibrova (1891

Aleksandrija − 13.10.1944 hrebeň Bie−
lych Karpát), podplukovník Červenej
armády, organizátor partizánskeho
hnutia na Slovensku na západ od rie−
ky Váh, Ukrajinec. Letecky bol vysa−
dený pri Martine. Pod Javorinou velil
2. československej partizánskej bri−
gáde. 12.10.1944 riadil prepad (veli−
teľ M. Uher) na nem. posádku v St.
Turej. Zahynul 13.10.1944. Dnes je
tam pamätník. Od jeho úmrtia tento
mesiac uplynie 65 rokov.

Jozef Janík (28.6.1927 Stará Turá
− 4.10.2004 Bratislava), politický pra−
covník, dlhoročný funkcionár Česko−
slovenského futbalového zväzu. Otec
Štefan Staňo, matka Emília Janíko−
vá, manželka Monika. Pôvodne vyu−
čený krajčír, hrával futbal, neskôr funk−
cionár futbalového oddielu Slovan
Bratislava a i Československého fut−
balového zväzu. Stretával sa so sve−
tovou futbalovou elitou. Po celý život

si držal svoje ľavicové presvedčenie.
Tento mesiac uplynie 5 rokov od jeho
úmrtia.

Juraj Ježo (7.10.1824 Stará Turá
− 4.3.1890 Stará Turá), národovec, asi
tridsať rokov člen obecného zastupi−
teľstva, pokladník obce, richtár, sirot−
ský otec (1867 − 1890). Po zrušení
poddanstva kupčil a zbieral artefak−
ty, neskôr bol majiteľom dvoch mly−
nov. Vzdelával sa, bol prvý nekato−
lický richtár po asi 120 rokoch, zakla−
dajúci člen Matice slovenskej. R 1871
zakladal pomocnú pokladnicu. Od
jeho narodenia uplynulo 185 rokov.

Pavel Zeman (9.10.1924 Stará
Turá – 21.4.2008 Stará Turá), gene−
rálny riaditeľ koncernu Chirana Stará
Turá v r. 1978 – 1984. Základné vzde−
lanie získal v rodisku, vyučil sa za
sústružníka, maturoval na Priemysel−
nej škole r. 1947, neskôr absolvoval
kurz na SVŠT Bratislava a Inštitút ria−
denia v Prahe. Prešiel viacerými tech−
nickohospodárskými funkciami. Bol
nositeľ Radu práce a viacerých vy−
znamenaní. Udržiaval si svoje ľavi−
cové presvedčenie. Od jeho narode−
nia uplynulo 85 rokov.

Spracoval Gusáv Rumánek

Kalendár pre október

POZVÁNKA NA KONCERT
Žilinská hudobná skupina ZÓNA DILEMY (rock−pop/big−beat) vás po−

zýva v piatok 16.10.2009 o 20:00 v klube BlueNote v Novom Meste nad
Váhom na svoj koncert. Viac informácií o skupine a koncerte nájdete na
stránke http://bandzone.cz/zonadilemy. Tešíme sa na vašu návštevu, o
dobrú zábavu bude dobre postarané!

POZVÁNKA
SDKÚ−DS Vás pozýva na verejnú diskusiu o dôsledkoch finanč−

nej krízy pre Slovensko a o programe obnovy Slovenska s Mikulá−
šom Dzurindom, Tatianou Rosovou. Diskusia sa uskutoční v stredu
7. októbra 2009 o 17.00 v kongresovej sále hotela Lipa v Starej Turej.
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Na�i jubilanti

Matričné okienkoSmútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s
Rudolfom BIELČIKOM
z Topoleckej, ktorý nás navždy opustil 8. 9. 2009 vo veku 75
rokov. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti a
kvetinové dary.                                      Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s
Andrejom PORUBANOM,
ktorý nás navždy opustil 19.8.2009 vo veku 29 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti a kvetino−
vé dary.                   Dcérka, manželka a ostatná rodina

Smútočná spomienka
Dňa 11. októbra si pripomenieme druhé výročie úmrtia milo−
vaného manžela, otca a brata
Pavla NOVOMESTSKÉHO.

S láskou a úctou spomína manželka Zdenka,
dcéra Žaneta a ostatná rodina.

Smútočná spomienka
Dňa 17.10.2009 uplynú 2 roky čo nás navždy opustil môj
manžel, otec a dedko
Ján HVOŽDARA.

Z láskou a úctou si spomínajú manželka a deti
a ostatná rodina.

Smútočná spomienka
Dňa 2.10.2009 si pripomíname 1.výročie čo nás náhle a ne−
čakane opustil nás milovaný
Vasil KUHAJDA
vo veku 64 rokov. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spo−
mienku.

S láskou a so smútkom v srdci spomína manželka,
deti, vnúčatá, príbuzní a priatelia.

Smútočná spomienka
Dňa 1. októbra uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš manžel
otec a dedko
Ján OCHOTNÍCKY.

S úctou a láskou spomína manželka, dcéra
s manželom, vnúčatá Janko, Mirko, Marcelka.

Smútočná spomienka
Dňa 9.10.2009 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výročie
úmrtia nášho manžela, otca a starého otca
Jána HUČKU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Manželka Betka, dcéry Elena, Janka s manželom,
vnučka Katka s manželom a vnučka Veronika.

Smútočné poďakovanie
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priate−
ľom a známym, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s našou
drahou sesternicou, krstnou mamou a príbuznou
Boženou RUBANINSKOU,
ktorá nás navždy opustila dňa 30.7.2009. Všetkým ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Smútočná spomienka
Dňa 27.9.2009 uplynuli 2 roky čo tragicky zahynul pri plnení
služobných povinností náš syn, brat, švagor, vnuk a priateľ
Ivan SADLOŇ zo Starej Turej.

S láskou spomína milujúca matka, otec, babička,
sestra Danka s manželom a deťmi, priateľka Zuzka a

všetci tí, ktorí ho mali radi

Smútočná spomienka
Dňa 4.10. uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil milovaný
syn, otec a brat
Vladimír VRKOČ.
S láskou v srdci a smútkom na duši stále naňho spomínajú
mama, deti Vladko a Filipko, brat, sestra a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú spo−
mienku.                                                Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho otca, deda a pradeda
Vladimíra SLOVÁKA,
ktorý nás navždy opustil dňa 16.8.2009 vo veku 76 rokov.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami

Smútočná spomienka
Dňa 17.7.2009 uplynuli 4 roky , čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, babička a prababička
Valéria SLOVÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti s rodinami

Smútočný oznam
Oznamujeme priateľom a známym, že dna 27.8.2009 zomrela v Bratisla−
ve vo veku 89 rokov
Mária MIKLÁŠOVÁ, rod. Eliášová,
rodáčka zo Starej Turej, kde žila do roku 1944. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.                                                   Smútiaca rodina

Noví občiankovia mesta:
Lívia Pospíšilová, Adam Repta, Sára Alušicová, Karolína Dunajčíková,
Terézia Pavlechová, Vanesa Koščová, Kristián Cápalka, Sebastián On−
drášek

Uzatvorili manželstvo:
Erik Jacko z Neporadze a Žaneta Macúchová zo Starej Turej
Michal Trebatický zo Starej Turej a Zuzana Radenová zo Starej Turej
Miroslav Pecen z Myjavy a Mária Valovičová zo Starej Turej
Viliam Sýkora zo Žiliny a Nadežda Bačová zo Starej Turej
Bc. Matúš Dinga zo Starej Turej a Monika Chovancová z Lubine
RNDr. Juraj Koči, PhD. z Bratislavy a Kamila Peterková zo Starej Turej
Adrian Dinga zo Starej Turej a Ivana Brnčalová z Bratislavy
Ing. Juraj Antala zo Starej Turej a Ing. Alena Škrhová zo Starej Turej
Pavol Stančík zo Starej Turej a Beáta Belanská z Vrbového

Rozlúčili sme sa:
Katarína Ježíková, Vladimír Slovák, Martin Mikulec, Eduard Kráľ, Rudolf
Bielčik, Antónia Truhlíková

Zoznam jubilantov za mesiac OKTÓBER 2009
70.r. − Rudolf MACEK, Terézia PARČIOVÁ, Vladimír HUDCOVIC,

Milan SAMEK, Anna DURCOVÁ, Ľudmila MICHALCOVÁ,
Samuel NEMEC, Marta VRÁBLOVÁ

75.r. − Mária PETRÁŠOVÁ, Vladimír HORNÁČEK, Emil HRITZ,
Alžbeta SOUKUPOVÁ

80.r. − Anna MALÁRIKOVÁ, Anna ČERNÁKOVÁ, Ing. Rafael
GESCHWANDTNER, Emília MIKITOVÁ

81.r. − Katarína MAČICOVÁ, Ľudmila ŠURINOVÁ, Ing. Jaroslav
VAVROVIČ, Tomáš KLIMÁČEK, Emília HARGAŠOVÁ

82.r. − Anna BIELČIKOVÁ, Michal STACHO, Emília VALLOVÁ,
Božena NOVOMESTSKÁ

83.r. − Anna ZEMANOVÁ, Alojz KUBRICKÝ, Alžbeta BLAŽKOVÁ,
Bohumila KOBZOVÁ, Anna VAŠKOVÁ

84.r. − Emília CHRIAŠTEĽOVÁ
85.r. − Zuzana MICHALCOVÁ, Jaroslav TURÁK, Kamila SMOLINSKÁ,

Emília ČERNÁČKOVÁ, Vendelín JURÁŇ
86.r. − Alžbeta BUNOVÁ
87.r. − Emília STACHOVÁ
88.r. − Ján MIKULEC, Emília DEDÍKOVÁ

Najmenej sa smrti boja tí, ktorých život má najvyššiu cenu.
(Kant)
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MUDr. Vasilij Jevdokimovič Ko−
valev (22.2.1899, ?, Rusko –
26.10.1944 Piešťany). Pochádzal
z Ruska, rodičia boli kupci. Počas
Revolúcie mu ČEKA (od. r.1922
GPU a od r.1934 NKVD) zavraž−
dila rodičov, z čoho mu ostala trau−
ma na celý život. Takýchto ruských
sirôt a polosirôt sa ujímala Európa,
v ČSR to bola Nadácia prof. T. G.
Masaryka. Na internátnej škole v
Moravskej Třebovej sa spriatelil s
krajanom toho istého osudu, s Iva−
nom Ivanovičom Bojkom, budúcim
lekárom v Melčiciach (manželka
Zinajda učiteľka, dcéry Irena a
Soňa). Tu obaja získali maturitu a
ďalej pokračovali v štúdiu medicí−
ny v Prahe na Karlovej univerzite,
posledný rok v Bratislave na Uni−
verzite Komenského. Na Starú
Turú prišiel MUDr. V. J. Kovalev v
r.1934. Ordináciu mal na miestach,
kde je dnes Dom služieb. Jeho
manželka Alžbeta, rod. Bernuso−
vá (9.3.1911 − 1986), učila do
r.1937 na kopaniciach, na Papradi
a bola najmladšou z ôsmich súro−
dencov. Jej otec (Charles Joseph
Bernus, 28.8.1862, Beaucourt,
Francúzsko – 14.7.1935 Hrádok n.
Váhom) sa dávnejšie prisťahoval
do Krompách z Francúzska a bol
rušňovodič. Alžbeta mala sestru
Máriu, vyd. Tlučkovú, ktorá spolu
s manželom Jozefom Tlučkom učili
na Základnej škole v Hrádku n. Vá−
hom. Kovalevovci v manželstve
mali syna Vladimíra (1936 – 1984),
učiteľa a dcéru Oľgu (1942), zub−
nú lekárku. R.1938 pani Kovale−
vová prestúpila na meštianku do
Starej Turej, onedlho na vlastnú
žiadosť vystúpila zo školských slu−
žieb (zrejme čakala dcéru Oľgu).

Miestni, doposiaľ žijúci pamät−
níci spomínajú na MUDr. V. J. Ko−
valeva, ako na všeobecne váže−
ného lekára, láskavého otca svo−
jich detí. Vždy videl pred sebou
predovšetkým trpiaceho človeka,
ktorému treba pomôcť. Často za
svojimi pacientmi chodieval až do
ich príbytkov do kopaníc. MUDr.
V.J.Kovalev, ako bývalý ruský emi−
grant hovoril náznakovo s ruským
akcentom, bol strednej, plnšej po−
stavy. Nezištne pomáhal odboju,

napr. cez partizána ruského pôvo−
du, Semiona. Tu treba doplniť, že
ZSSR v tom období vysielal na
Slovensko veľa partizánov s urče−
niami pre rôznu prácu. Mávali o.i.
spravodajské, či politické poslania.
V tejto súvislosti, z dostupných
podkladov o partizánoch, ktorí tu
pôsobili, môžme spresniť, že prav−
depodobne V. J. Kovalev mohol
mať kontakt s politickým dôstojní−
kom, komisárom, poručíkom Sime−
onom Simeonovičom Mudrahelym,
nar. r.1906 v Záporoží, ZSSR. Jeho
meno sa mohlo vtedy používať v
podobe, ktorá je pre nás prístup−
nejšia a prirodzenejšia: Semion.
Tento komisár prišiel k nám pod
Javorinu 1.9.1944 z Modry.

Zostáva nezodpovedaná odpo−
veď na najdôležitejšiu otázku: Ako
vlastne súvisela horkosť spomie−
nok pani Kovalevovej na ľudskú
zlobu tých, čo sa snažili v tom kri−
tickom čase zneužiť to, že jej man−
žel ušiel pred boľševikmi do Čes−
koslovenska. V tom čase totiž ako
lekár, ako som už uviedol, úzko
spolupracoval s partizánmi a prav−
depodobne i so spomínaným par−
tizánskym komisárom, poručíkom
Semionom. Doktor Kovalev si sia−
hol na život a o pár dní, 26.10.1944
po prevoze do nemocnice v Pieš−
ťanoch skonal. Zdá sa, že tiež tr−
vale nevedel prekonať v mladosti
prežité trauma a z toho plynúce
obavy z príchodu vojakov z kraji−
ny, ktorej režim mu pred vlastnými
očami popravil rodičov.

Nedobre dopadol i jeho priateľ
a spolužiak, MUDr. Ivan Ivanovič
Bojko. Po príchode Červenej ar−
mády bol bezprecedentne od−
transportovaný z Melčíc do stalin−
ského lágra. Vrátil sa odtiaľ až
r.1954, po smrti L. P. Beriju!

Pani Alžbeta Kovalevová ešte
učila postihnuté deti v Piešťanoch,
v liečebnom dome „Pro patria“.

MUDr. Vasilij Jevdokimovič Ko−
valev je pochovaný spolu s man−
želkou a svojimi svokrovcami na
cintoríne v Hrádku n. Váhom.

PS: Autor touto cestou ďakuje
všetkým priateľom a známym za
poskytnuté informácie!

Gustáv Rumánek

OZNAM
Kopaničiarsky región je územím, ktoré disponuje krásnym

prírodným prostredím pohoria Bielych a Malých Karpát. Pre miest−
nych obyvateľov ponúka bývanie v atraktívnom vidieckom prostredí
a pre návštevníkov hodnotne strávený čas relaxácie a oddychu s
možnosťou využitia širokej ponuky špecifických produktov a slu−
žieb cestovného ruchu typických pre Kopaničiarsky región.

„Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ dňa 21. 8.
2009 obdržala rozhodnutie z Pôdohospodárskej platobnej agen−
túry o udelenie štatútu „MAS“ a nenávratný finančný príspevok
na realizáciu „Integrovanej stratégie rozvoja územia“.

Cieľom implementácie Integrovanej stratégie rozvoja úze−
mia je zvýšiť progresivitu a atraktivitu územia „Kopaničiarsky
región – miestna akčná skupina“ do roku 2015 dobudovaním
infraštruktúry a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu prezen−
tujúceho špecifiká Kopaničiarskeho regiónu.

Platobná agentúra poskytne konečným prijímateľom, ktorí
budú realizovať konkrétne projekty osi 3 v rámci Implementácie
Integrovanej stratégie rozvoja územia prostredníctvom MAS –
Opatrenie 4.1, nenávratný finančný príspevok maximálne v sume:
2.086.684,00 EUR. MAS je oprávnená vyhodnotiť projekty len
v rámci tejto maximálnej sumy, ktorá nesmie byť prekročená v
rámci vopred schválených opatrení stratégie:

− Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
− Obnova a rozvoj obcí
− Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
− Vzdelávanie a informovanie
− Vykonávanie projektov spolupráce
Prvá výzva pre konečných prijímateľov v území Kopaničiar−

sky región – MAS bude zverejnená do 20 pracovných dní od
podpisu zmluvy s PPA.                        Ing. Adela Kubicová

MUDr. Vasilij Jevdokimovič Kovalev
TENTO MESIAC SI PRIPOMÍNAME 65. VÝROČIE JEHO ÚMRTIA

Štvorboký kamenný stĺp
na Námestí slobody v Starej Turej

V mestskom časopise Staroturiansky spravodajca č.8, 9/
2009 si môžeme prečítať článok o štvorbokom kamennom stĺpe
na námestí. Tento stĺp, ako čítame, bol niekoľkokrát preložený
z pôvodného miesta, kde spočíval na dvoch stupňoch /obr.1 a
2/. Pri premiestňovaní bol jeden stupeň odstránený a sokel
stĺpa znížený, takže ako vidíme na obrázkoch 4 a 5, jeho pod−
kladom je už iba jeden stupeň. Tým je vlastne historická kon−
tinuita narušená. Keď bol umiestnený pri potoku, nemal do−
konca žiaden stupeň /obr.3/.

Význam vyhotovenia stĺpa nespočíva v tom, že porazené
vojsko by si stavalo nejaký pamätník, veď  malo pred sebou
dlhu cestu a ich záujmom bolo čím  skôr sa dostať domov – do
Ruska. Ale  niekto iný mohol mať záujem postaviť pamätník
(uchovať hmotnú pamiatku) ruskému vojsku, hoci  prehralo− a
to bola obec Stará Turá, kde ruskí bojaci oddychovali. Richard
Horna o stĺpe 1937 píše , že je jediný v okrese Nové Mesto nad
Váhom, ale zároveň uvádza , že praniere sa stavali nemeckých
mestách, Stará Turá však nebola nemeckým mestom.

Charakterizoval staviteľský štýl stĺpa a podľa toho ho správ−
ne zaradil do obdobia klasicizmu – do konca 18.storočia.
Vrcholné obdobie klasicizmu siaha  do začiatku 19. storočia
/empír/ a tu sa môžeme presvedčiť, že udalosť dokladovaná
v zápise súkromnej kroniky, staviteľský sloh a doba vyhoto−
venia sa vzťahujú  k obdobiu, do ktorého parí i rok 1805
vyrytý na sokli stĺpa.

Odborná literatúra staršia /Holotík− Tibenský: Dejiny Slo−
venska I, SAV Bratislava  1961/ i novšia / Dušan Kováč :Deji−
ny Slovenska, NLN Praha 1998/ uvádza príklady slovenskej
vzájomnosti, že menšie slovanské národy vkladali svoje ná−
deje a túžby po slobode do rúk svojho mocného brata Rusa.
Takže to nebolo nič mimoriadne, keď v Starej Turej v čase
národného obrodenia postavili pamätník ruskému vojsku po
prehratej bitke proti Napoleonovi. Práve v tom spočíva pravá
úcta a priateľstvo, keď stojíme pri nekom v dobrom i zlom.

Mgr. Vilma Truhlíková
(Pozn. red.: Pri premiestňovaní stĺpa − nech to bolo dva,

tri, či štyrikrát, nikdy nedošlo k odstráneniu žiadneho stupňa
− vidieť to na foto z posledného premiestnenia... Je to iba
záležitosť  osadenia stĺpa v závislosti od úrovne okolitého
terénu. J.M.)
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Deviaty september bol pamätný
deň uctenia si obetí holokaustu. Slo−
venská televízia už v predvečer vy−
sielala dokumentárny film Deti z foto−
grafie. Táto fotografia vznikla po oslo−
bodení koncentračného tábora v
Osvienčime v roku 1945. Za ostna−
tým drôtom stoja deti, ktoré prežili
peklo tábora a medzi nimi sa nachá−
dzajú i deti zo Slovenska. Jeden z
nich Gabi Neumann sa rozhodol vy−
pátrať po 60tich rokoch od vzniku fo−

tografie ešte žijúcich ľudí z tejto foto−
grafie. Natočil o tom dokumentárny
film. Po premietnutí bola s týmito ľuď−
mi „deti z fotografie“ beseda na STV2.

Dom kultúry v Starej Turej sa pri
príležitosti pamätného dňa holokaus−
tu rozhodol usporiadať znova zájazd
do Osvienčimu. Tohto zájazdu som
sa zúčastnila i ja, hoci som už raz
bola v roku 2007. Vlastne som pô−
vodne chcela ísť iba do slovenskej
časti múzea a poriadne si ho pre−
študovať a skúsiť sa niečo dopátrať
o staroturanských židovských obča−
noch, ktorí tam zahynuli. Keďže som
však bola vedúcou zájazdu, išla som
s ostatnými a s českým sprievodcom,
ktorého nám určilo múzeum Aus−
chwitz. Keď hovoríme o koncentrač−
nom tábore v Osvienčime, mali by
sme používať pomenovanie Aus−
chwitz, lebo ani Poľsko ani obyvate−
lia Osvienčimu tento tábor neposta−
vili a ani sami nepremenovali názov
svojho mesta. KL (koncentračný tá−
bor) Auschwitz (Konzentrationslager)
bol založený v roku 1940. Auschwitz
I bol umiestnený v poľských kasár−
ňach a koncentračný tábor Auschwitz
II− Birkenau bol postavený na mies−
te 7 zrušených a zbúraných dedín.
Zo zbúraných domov začali stavať
baraky, v ktorých neskôr umiestnili
ženy. Keď sa minul materiál, doviezli
montované maštale z dreva. Celko−
ve bolo postavených v Birkenau 300
barakov, v Auschwitz I ich bolo 28.
Český sprievodca začal prehliadku
budovou kuchyne a búdkou, kde sa
počítali väzni, ktorí šli alebo sa vra−
cali z práce. Niekedy tam stáli na

nástupe i 19 hodín. V bloku, ktorí sme
navštívili ako prvý, boli kresby väz−
ňov, ktoré zobrazovali život v tábore
od príchodu až po ich koniec. Ďalej
tam bolo veľa táborových fotografií
väzňov po príchode do tábora, ne−
skôr ich už Nemci nefotili, ale im na
ľavé predlaktie vytetovali číslo a toto
číslo si museli našiť i na oblečenie.
V inej sále bloku boli fotografie ľudí
vyzerali ako vyzerali v čase prícho−
du a po troch mesiacoch. 70 kilová

žena za ten včas schudla na 25 ki−
logramov. Väzni mali totiž veľmi bied−
ne jedlo, ráno kávu (skôr vývar zo
sena), polievku na obed a večer a
kúsok chleba, niekedy k nemu kú−
sok margarínu alebo lekváru.

V bloku 11 sme navštívili táboro−
vú väznicu. Bolo veľmi skľučujúce
prechádzať podzemím, kde boli pre
väzňov hladomorne, ale hlavne kob−
ky o rozmeroch 80x80 centimetrov,
kde museli stráviť noc 4 väzni, nieke−
dy i 5 až 6, keď už boli veľmi vychud−
nutí. A to sa tam museli dostať cez
dvierka pri zemi. Väzni sa tam dusili
a keď nezomreli tam, zomreli hneď
ďalší deň pri práci. Vedľa väznice nám
sprievodca ukázal stĺp, na ktorom bol
hák. Na tento hák vešali väzňov za
ruky zviazané za chrbtom. Po určitej
dobe mali vykĺbené obe ruky a sa−
mozrejme skončili pri neďalekom
múre s guľkou v tyle.

V bloku 4 bol zobrazený priebeh
udalosti od príchodu väzňov až po
ich spopolnenie. Sú známe fotky, na
ktorých je vidieť selektovanie ľudí
hneď po vystúpení z dobytčákov. Ale
je i vidieť maketu areálu plynových
komôr a peci so stovkami figúriek
obetí je, ako sa hovorí „silná káva“.
Do plynových komôr boli posielaní
ľudia z transportov pod rúškom hy−
gieny. Aby to ozaj vyzeralo, že sa
idú sprchovať, prechádzali šatňou,
na háčiky si mali zavesiť oblečenie
a zapamätať si čísla háčikov. Do jed−
nej plynovej komory (akože sprchy)
sa vošlo 2000 ľudí. . &komoru vzdu−
chotesne uzavreli a z vrchu sypali
do komory granule napustené kya−

novodíkom, ktorý sa po vysypaní
vplyvom vzduchu a teploty začal
uvoľňovať (tzv. cyklón B) a okamži−
te zabíjal. 2000 ľudí bolo zabitých
behom 15 minút. Potom komoru vy−
vetrali a tzv. Sonderkomando
(zvláštny oddiel) zložené z väzňov,
vytiahli mŕtvych ľudí a do ďalších
priestorov, kde im vytrhali zlate
zuby, zobrali šperky, ostrihali vlasy
a museli im prezrieť všetky fyziolo−
gické otvory, či tam nemajú ukryté
nejaké cennosti. Potom ich odvá−
žali po troch na zvláštnych vozíkoch
do pecí. Lenže keď pece nestíhali,
páli mŕtvoly v jamách.

Šperky a roztavené zuby sa odo−
sielali do hlavnej banky v Berlíne, vla−
sy do nemeckých textiliek na výrobu
látok (napríklad na matrace), pomôc−
ky invalidov do nemocníc pre zmrza−
čených nemeckých vojakov, šaty do
obchodov a okuliare optikom.

Prehliadka bloku č. 5 je asi naj−
drásavejšia. Vidieť tisícky okuliarov,
40 000 párov topánok, plné sály kuf−
rov, pomôcok pre invalidov, hromady
kief, zubných kefiek, plechových ria−
dov, 2 tony ostrihaných vlasov z 50
000 žien. To všetko je oba nepatrná
časť, ktorú už nestihli poslať do Ne−
mecka alebo spáliť v skladoch, pri
príjazdových rampách pred prícho−
dom Rusov.

Prehliadka Auschwitz II− Birkenau
bola tiež veľmi skľučujúca. Auschwitz
I bol proti Birkenau priam luxus, tu to
bolo peklo. V drevených barakoch
(maštale pre 52 koní) žilo 800 až 1000
ľudí na trojposchodových palandách,
na spodných spali tí najslabší, mnohí

do rána zomreli a nespočetné množ−
stvá potkanov mŕtvoly niekedy i ob−
žrali. Smutné, vlastne drastické bolo,
že niekedy obžrali i živých ľudí, ktorí
sa nevládali brániť. Otrasný bol i po−
hľad do sanitárneho baraku, ktorý bol
pre 4000 ľudí a ktorého polovicu tvo−
rili „umyvárne“ a polovicu latríny. Väz−
ni museli okolo umývadiel bežať, tak−
že väčšinou sa im nepodarilo nabrať
do rúk žiadnu vodu, v pokluse šli i
okolo betónových latrín a mali na svo−
ju potrebu 2−3 sekundy. Údajne bru−
tálnejšie podmienky boli v ženskom
tábore, kde kápa boli bývalé vražed−
kyne z nemeckých väzníc a vymýšlali
tie najkrutejšie tresty pre ženy. Vo
väzenskej pôrodnici zabíjali deti vo
vedrách s vodou alebo im hlavičky
otrieskali o múr po tom, čo na nich

Dr. Mengele uskutočnil svoje diabol−
ské pokusy. Nechal napríklad dieťa
pri matke, ale jej dal sadrový obväz
na prsia, aby dieťa nemohla kŕmiť a
zapisoval si po akej dobe zomrie. Z
etických dôvodov tu nemôžem popí−
sať všetky príhody, ktoré nám preroz−
prával sprievodca od bývalých väz−
ňov. Odhadovaný výpočet deportova−
ných obetí do KL Auschwitz je 1,3
milióna, zavraždených 1,1 milióna a
z toho Židov 1 milión. Zo Slovenska
bolo deportovaných 27 000 Židov.
Možno si čitatelia kladú otázku, pre−
čo to vlastne píšem, veď je to už dáv−
no známe. O holokauste, genocíde a
terore v koncentračných táboroch sa
popísalo už tak veľa. Áno, popísalo
sa veľa. Ale treba to stále pripomí−
nať, aby sa to už nikdy nezopakova−
lo, treba to pripomínať, aby sa na to
nikdy nezabudlo, lebo:

ZABUDNÚŤ ZNAMENÁ NE−
CHAŤ ZNOVA ZOMRIEŤ!

Na záver tohto článku by som
chcela uviesť ešte pár viet. V júli som
na schôdzu Jednoty dôchodcov po−
zvala Dr. Gažíka prednášať a viesť
besedu na tému Staroturianský Židia.
Dr. Gažíkovi touto cestou ešte raz
ďakujem. Atmosféra tejto prednášky
bola veľmi emotívna. Uviedol nám
dôvod, prečo sa témou „Židia“ začal
zaberať. Bolo to v Žiline, kde mu po−
zatvárali jeho židovských spolužiakov
a nakoniec i celú rodinu. Boli zatvo−
rení spolu so Židmi, ktorých mali od−
transportovať. Nemôže zabudnúť ako
celú noc židovské dievčatko popla−
kávalo v matkinom náručí.

Ja som vtedy nežila a nezažila ako

sa vláda Slovenska zachovala voči
svojim občanom, ale nikdy nezabud−
nem, čo mi rozprávala moja mama,
keď odvádzali našich spoluobčanov
Židov za doprovodu gardistov na sta−
nicu. Všetci, čo žijeme, ale hlavne tí
„novodobí historikovia“ po svete (a
nimi zavádzaní bežní ľudia), ktorí tvr−
dia, že žiaden holokaust nebol, by
mali vidieť aspoň tento jeden koncen−
tračný tábor. Mali by vidieť aspoň tento
koncentračný tábor. Mali by vidieť fo−
tografie tisícok Židov i iných ľudí po
výstupe z dobytčákov na príjazdovú
rampu, výrazy ubolených tvárí židov−
ských matiek, ktorým sa chúlili malé
deti v náručiach, väčšie stáli vedľa
nich smutné, unavené a hlavne pre−
strašené.

Ing. Eva Tomisová

BOLI SME V OSVIENČIME
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V tomto školskom roku sme boli v
rámci vyučovania dejepisu na exkurzii v
Ducovom pri Piešťanoch na hradisku veľ−
komoravského veľmoža.

Vedeli sme že neďaleko, v Očkove by
mal byť aj hrob náčelníka z doby bronzo−
vej. Keď sme vyšli z Očkova, pán šofér si
všimol tabuľku na bráne a tak sme sa na
najbližšej križovatke otočili a zastali sme
pred bránou, kde tabuľka oznamuje: vstup−
né 2 koruny pre deti a 4 koruny pre do−
spelých. Vstupné nemal kto vyberať a ta−
buľku sa asi tiež nikomu nechcelo zvesiť.
Vnútri vo dvore nás privítal hrkot bagra.
Zo zadnej strany dvora brali asfalt. Vyšli
sme hore schodmi a uvideli vitrínu. Na
chodníku žiadna tráva nerástla, ale okolo
bol tŕňový kopec. Len ťažko sme sa do−
stali k tabuli, na ktorej bolo osem obráz−
kov. Hore na vitríne bola plechová infor−
mačná tabuľa, z ktorej sme sa dozvedeli

pár vecí. Vo vitríne bola veľká jama oblo−
žená drevom. Za ňou boli kamene a v nej
bola vyhĺbená menšia jama, v ktorej boli
asi pozostatky náčelníka, ktoré však zrej−
me niekde odviezli. Myslím, že keby bola
takáto atrakcia niekde inde – v Anglicku,
Nemecku, Rakúsku a možno i v sused−
nom Česku, ľudia by sa o ňu starali a
urobili by z nej turistickú atrakciu. Prečo
by sa teda u nás mala zničiť? Veď by snáď
stačilo pokosiť trávu, vystrihať tŕnie a za−
sadiť pár kvetov... A keby sa už aj malo
vyberať vstupné, neďaleko schodov je bý−
valá pivnica očovského pána, by mohla
byť pokladnica.

Radi by sme dúfali, že nabudúce nás
neprivíta hluk bagra a trávou zarastený
dvor, ale pekne udržiavaná pamiatka, tak
ako si to slovenská i regionálna história
zaslúži.

Matej Pribiš, Gymnázium Myjava

Nezaslú�i si viac úcty?

Rada nie je rad
Keď čakáme na pošte alebo v banke

na vybavenie, musíme si stať do radu, nie
do rady. V divadle si takisto kupujeme lís−
tok do prvého či druhého radu, nie do rady.
Aj vojaci pochodujú vo vyrovnaných radoch,
nie vo vyrovnaných radách. Medzi slova−
mi rad a rada je rozdiel nielen v gramatic−
kom rode, ale aj vo význame. Podstatným
menom mužského rodu rad pomenúvame
viac jednotlivcov alebo vecí usporiadaných
v jednej línii, podstatné meno ženského
rodu rada má význam „návod na konanie,
poučenie“ alebo „poradný orgán“

Eva Rísová, Inet

Poznáte najkraj�iu
slovenskú vetu?

Na adresu reklamných textárov už od−
znelo veľa výčitiek týkajúcich sa zrozumi−
teľnosti textu a rešpektovania pravidiel spi−
sovnej slovenčiny. Napriek tomu progra−
movo uprednostňujú jazykové výstrednos−
ti pred jazykovou kultúrou bezporuchovos−
ťou komunikácie. Príklad: Internet je easy

s chellom easy. Ktosi túto vetu ironicky kla−
sifikoval ako najkrajšiu slovenskú vetu s
odôvodnením, že sú v nej až dve sloven−
ské slová, sloveso je a predložka s. Kla−
dieme si otázku: Je to ešte slovenčina ale−
bo už stredoeurópsky pidgin čiže rečová
zlátanina?                   Ivan Masár, Inet

Často, nie častokrát
V jazykových prejavoch sa môžeme

stretnúť so slovkom častokrát, hoci v sú−
časných kodifikačných príručkách sa toto
slovo neuvádza. Dôvod je v tom, že v slo−
ve častokrát sa dva razy vyjadruje to isté.
Opakovanosť deja sa vyjadruje prvou čas−
ťou tohto zloženého slova, ktorou je prí−
slovka často, aj druhou časťou, slovom
krát. Preto by sme nevhodne utvorené
slovo častokrát nemali používať. Namiesto
neho máme jednak príslovku často, jed−
nak slová či slovné spojenia veľakrát, veľa
ráz, mnohokrát, mnoho ráz, ale aj príslov−
ky neraz , podchvíľou.

Matej Považaj, Inet
(Vybral J. M.)

Niečo zo slovenčiny

Dňa 1.8.2009 bolo v čase o 03:35 hod.
na MsP telefonicky oznámené, že na
Mýtnej  ulici sa medzi bývalou hasičskou
zbrojnicou a benzínovou pumpou uprostred
vozovky  nachádza veľká neosvetlená au−
tovlečka a hrozí tu nebezpečenstvo vzniku
dopravnej nehody. Na mieste privolaná
hliadka MsP zistila že sa tu nachádza ešte
jedna menšia vlečka, tiež postavená na−
prieč vozovkou. Obe vlečky hliadka za
pomoci civilných osôb ale i hliadky OO PZ
odtlačila na kraj vozovky a sprejazdnila tak
spomenutý úsek. Nebezpečenstvo na vo−
zovke bolo výsledkom nerozvážnej zábav−
ky skupiny mladíkov, ktorí si spríjemnili
cestu z diskotéky odbrzdením spomenu−
tých vlečiek a ich následným spustením z
priľahlej lúky na vozovku.

Dňa 15.8.2009 si v čase o 03:39 hod.
neuvedomil M. V. zo Starej Turej, že sluš−
né správanie by malo byť samozrejmosťou
aj v noci. Vediac o kamere mestského ka−
merového systému (MKS), súdiac podľa
zakývania priamo do kamery, sa nerozpa−

koval vykonať malú potrebu priamo na
schodoch pri dome služieb, za prítomnosti
niekoľkých kamarátov. Zrejme nepočítal s
tým, že kamery dokážu potrebné veci znač−
ne priblížiť a zväčšiť. Potom už len stačilo
aby pracovníčka MKS informovala hliadku
MsP a tá ohodnotila mladíkovu odvahu a
znečistenie verejného priestranstva poku−
tou vo výške 30,− eur.

Dňa 23.8.2009 nahlásil v čase o 02:54
hod. pracovník mestského kamerového sys−
tému hliadke MsP, že do domu špecialistov
sa po hromozvode šplhá osoba, ktorá po−
tom následne vnikla na treťom poschodí cez
okno dnu. Hliadka MsP na mieste zistila že
sa jedná o T. P. zo Starej Turej. Menovaný
chcel navštíviť svojho kamaráta I. B.  Vzhľa−
dom na to, že vchodové dvere do budovy
boli zamknuté, sa mladík rozhodol vykonať
návštevu takýmto nevšedným spôsobom.
Stretnutie sa napriek jeho športovému vý−
konu neuskutočnilo, lebo ho hliadka MsP z
budovy vykázala.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP

SUSEDIA

Jedenáste prikázanie
Nastal čas, keď susedské harašenie tam o medzu, tu o

brázdu, prestalo. Do života kopaničiarov a teda aj do života
našich známych susedov zasiahla nová doba. Do kostola
síce chodili ako prv, aj doma sa modlili ako prv, celý deň
prácou na poli a na dvore, ale keď si večer kľakali k posteli a
spínali ruky k Bohu, k zvyčajnému otčenášu a desiatim bo−
žím prikázaniam pridávali svoje, jedenáste:

„Neber nám, Bože, naše roličky.“
„Šľak aby ich trafil, už sú tu zas, začínajú tetka Kača nový

deň. Do dvora vchádzajú „agitátoré“, cudzí ľudia, ktorí jakživ
nadržali v ruke kosu ani pluh a tu len dobiedzajú – podpíšte
a podpíšte.

„Gazdiná, veď vám nemá kto robiť, keď dáte role do druž−
stva, prídu traktory a poorú, nemusíte zháňať furmanov.“

„Nó, to tak veru, šak by sa mój nebohý v zemi obrácil,
keby sa na jeho grunte hnétli trachtory, také tašké hova−
diščá!“

Ani u strýka Štefana nepochodili. Tvrdá nátura, ale naj−
mä láska k zemi, ktorá ho zároveň živila i morila, mu pomá−
hala odolávať agitátorovým argumentom a neskôr aj vyhráž−
kam.

„Ná, je tam teho, že mi syna vyhodzíte ze škôl. Prinde
domu, tu je roboty dosť aj pre neho.“

Myšlienka kolektivizácie a časté návštevy agitátorov kopa−
ničiarov takmer zjednotili v odpore proti takýmto novotám. Po−
znali jeden druhého a navzájom sa utvrdzovali vo svojej viere
v jedenáste prikázanie: svoju zem si nedáme a nedáme.

Súdruhovia agitátori asi študovali psychológiu, keď sa roz−
hodli rozleptať jednotu kopaničiarov zvnútra.

„Gazdiná, podpíšte, veď váš sused už podpísal, a ten má
väčšiu výmeru ako vy.“

„Trtpalovu podpísal, já som nine ščerjšia, aby som uveri−
la takej somane. Šak hen Ščefan by sa ze sveta pominul
bez svojho majetku.“

Podobnú taktiku použili aj u suseda. Podpíšte, veď už
podpísala aj vaša suseda...

„Kača? Nedajte sa vysmiat, šak tá by si za kúsek zeme
dala oko vyklat:“

Keď nepomohli argumenty, vyhrážky, fígle, ba ani vysoké
kontingenty, agitátori prestali chodiť do domov, ale kopani−
čiarov začali predvolávať na úrad. Na úrade nebudú takí smelí
ako doma, skôr sa dajú zlomiť a presvedčiť o správnosti druž−
stevnej myšlienky.

Lenže ináč rozmýšľa človek, čo celý deň sedí v teplej
kancelárii a ináč ten, čo celý život drel na poli a ešte bol
závislý aj od počasia.

„Páni súdruhovia, zavolajte ma v zime alebo aspom keď
bude pršať, ale nije ščilejky, ked je v poli najvác roboty. To
by aj to drustvo veru pekne vyzjéralo, keby ludé sedzeli na
schvódzi a na poli by bolo treba kosit jako napríklad neskaj.
Spánombohom“.

O hodinu sa už strýko Štefan oháňali kosou vo fúzatom
jačmeni a jeho žena za ním odoberala úhľadné hrste.

Tetka Kača dosť dlho pozvánky na úrad ignorovali, a
keď ich už mali na poličke pod rádiom celú kôpku, rozhodli
sa konať.

„Dobrý den, páni, alebo jak scete po vašjém, čest práci!
Ked ma vy už od jari furt pozývate, neskaj som prišla pozvat
já vás. Sedzí vás tu, vajčákov jákýchsi plno, a já budem
pozajtreky mlácit, nuž pridzite sa ukázat, jako rozumjéte rol−
níckej robote. Já zajtra navarím a napečem, hlanní nebude−
te, to vám garantujem“ a už vo dverách ohúreným agitáto−
rom dodajú: „Ani smanní“!

Naši susedia pokosili, aj pomlátili, samozrejme bez agitá−
torov, ale za prítomnosti komisára, ktorý dozeral, aby bolo
každé zrno zapísané, ale na jar už neorali ani nesiali. Tam
hore sa našiel akýsi paragraf, podľa ktorého ich majetky za−
padli do družstevných lánov aj bez podpisu.

Aj našim susedom odpadli starosti s majetkom. Obnovili
niekdajšie spolužitie, spestrované ich zmyslom pre humor a
zdravým sedliackym rozumom.

Alžbeta Cibulková
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Počasie je náš pán
Dnes už nie je ničím výnimočným,

zazrieť na oblohe bezmotorové, či
motorové závesné klzáky, „rogalá“.
Práve dobré počasie je pre pilota ta−
kéhoto ultraľahkého zariadenia pred−
pokladom príjemne a bezpečne strá−
veného letového dňa. Sú však i vý−
nimky. Čítajte s nami ďalej!

U leteckých akcií tohto typu je vy−
soko nebezpečné si dopredu naplá−
novať termín a tvrdo sa potom snažiť
v tomto termíne akciu aj odlietať. Ešte
za bezmotorovej éry sa naši členovia
hodne zúčastňovali krajských aj slo−
venských súťaží. Práve tam sme po−
chopili, že plánovať natvrdo termín
letovej akcie, hraničil doslova so ži−
votom. Takéto akcie organizačne za−
strešoval vtedy Zväzarm a keď na ne
už raz vyčlenil peniaze, snažil sa or−
ganizátor akcie, za každú cenu ju od−
lietať, aby aj nabudúce dostal finan−
cie. Práve raz na Majstrovstvách Slo−
venska na Straníku (kopec pri Žiline
so 400m prevýšením, kde sa už dáv−
nejšie uskutočňujú akcie tohto dru−
hu), konaných 24.6.1984 som si vy−
losoval poradové č.1. Musel som teda
letieť prvý a podľa súťažných predpi−
sov, mal každý súťažiaci jednu minú−

tu na to, aby odštartoval. Inak bol dis−
kvalifikovaný. Štartovať ako prvý, je
značná nevýhoda. Ide vlastne o po−
kusného králika, na ktorom hneď
ostatní vidia, ako s dotyčným vzduch
,,mláti,, , v ktorých miestach to veľmi
klesá a kde naopak dobre stúpa. Pred
mojím štartom sa náhle rozbesnil sil−
ný vietor zo západu, v nárazoch oko−
lo 25−30m/s! Organizátori ma teda
hneď hnali na štart z južnej stojánky

na západnú, t.j. na drevenú visutú
rampu, ktorá nám pripomínala nástup−
nú plošinu pre dobytok. (Bezmotoro−
vé rogalá musia vždy štartovať proti
vetru). Prítomní zástupcovia

Zväzarmu, ktorí sa snáď prvý krát
prišli pozrieť osobne na priebeh takej
akcie, sa len mlčky prizerali. Bolo im
treba predsa len predviesť plynulú a
dobre organizovanú prevádzku. Z
týchto dôvodov traja pomocníci mi
držali krídlo za lanká (dvaja na
krídlach, jeden vpredu), aby sa stroj
neodpútal skôr, než budem na konci
rampy pripravený. Zapol som sa ka−
rabínou do oka horolezeckého lana,

ktoré ma spájalo od tohto okamžiku
neoddeliteľne s krídlom. Ľahol som
si pre kontrolu do hrazdy, či brušný
padák nedrhne pri pohyboch o spod−
nú trubku hrazdy a znova som sa
postavil do štartovej pozície. Na po−
vel: ,,Idem“, pomocníci okamžite pus−
tili laná a ja som nemusel spraviť ani
pol kroka na rozbeh, len jemne po−
tlačiť hrazdu dopredu a v okamžiku
som stúpal ako na rýchlovýťahu. Pre−
klopil som sa do ležiacej polohy a
pomaly stabilizoval let. Bol som rád,
že štart prebehol bez komplikácií, pre−
tože raz na Bradle mi na podobnej
rampe zavadil rozhodca pri štarte o
ľavé lanko, čím ma uviedol do špirály
s následným nárazom do svahu –
odniesli to našťastie vtedy len trubky.
Stúpavý svahový prúd ma behom
okamžiku vytiahol asi do 50m nad
kopec. Trošku som uhýbal doľava,
aby som sa dostal spod vplyvu kop−
ca, pretože ma ponad neho pomaly
zanášalo a v záveternej strane by
nasledoval zase fatálny prepad. Asi
v tomto momente som si uvedomil
zarážajúci fakt, že vôbec neletím do−
predu, aj keď krídlo – teda hrazdu −
ťahám na maximálnu rýchlosť. Ostal
som ako obarený. Odteraz som celý
let už len CÚVAL, aj keď vzduch okolo
mňa len tak fičal!!! Myslím, že ani vo
svete, nemá veľa ľudí takýto nezvyklý
zážitok s rogalom. Rýchlosť vetra bola
väčšia, ako moja maximálna rýchlosť
oproti vetru. Teda vietor oproti mne
fúkal asi 95km/h, ja som s Rackom X
(typ rogala) dosiahol maximálnu rých−
losť asi 80 km/h, čím som voči zemi
cúval 15km/hod. Bola silná turbulen−
cia (vlnenie) a dosť to so mnou mláti−
lo, asi ako lístok v povetrí, ale v ten
moment mi to až tak nevadilo, lebo
som riešil podstatne závažnejší prob−
lém, kde a ako budem pristávať, keď−
že krajina predo mnou sa ku mne
nepribližovala, ale sa odo mňa vzďa−
ľovala smerom dopredu. Po ležiačky
popod seba dozadu som pozeral
vhodné miesto na pristátie. Mal som
na to približne 3,5 minúty (toľko trval
zlet zo Straníka bez zachytenia sa v
stúpavom prúde). Zhruba všetko vza−

du za mnou bolo zalesnené, ale zba−
dal som asi dva 200m široké výseky
v lesnom poraste, asi 500m od seba
vzdialené. Cúvaním som chcel pristáť
do prvého. Búrlivý vietor so mnou
cúval tak rýchlo, že prvý výsek sa
nenávratne strácal predo mnou. Ostal
mi už len posledný výsek. Kĺzal som
k nemu vcelku prijateľne, ale robiť si
rozpočet na pristátie dozadu − poza
nohy a v cúvaní, sa nedalo nikdy, ani
len teoreticky natrénovať. Jediné čo
som mohol − okrem kontrovania tur−
bulencie − trošku hrazdou predo zad−
nými výkyvmi korigovať klesanie.
Nechcel som sadnúť do stredu výse−
ku. Mohol by som schytať turbulen−
ciu záveternej strany stromov predo
mnou. Preto som sa snažil dosadnúť
v prvej tretine výseku (od chrbta).
Trápilo ma však samotné dosadnu−
tie. Ako to zvládnem v cúvaní? Asi
ma prekotí, alebo znova vymrští do
vzduchu, keď sa krídlo mimovoľne
nadrapí pri podrovnávaní (vytrácanie
rýchlosti na pristátí), kedy sa v mo−
mente môže chvost krídla zapichnúť
do zeme. Nastane teda minimálne
,,škobrtanec,, − v najkatastrofickejšej
variante však vymrštenie do vzduchu,
s nábehom do nechceného premetu!
Keď som už mal len výšku stromov a
krídlo stále držal na maximálnej rých−
losti, zrazu som zbadal príjemné pre−
kvapenie, že som sa plynule vo vzdu−
chu zastavil v cúvaní – na okamžik
ako vrtuľník – a pozvoľne som sa
začínal posúvať dopredu. ,,Hurá, nech
žije medzná vrstva,,. Spomenul som
si na náuku aerodynamiky ešte z
Piešťanského letiska, kedy nám in−
štruktori od vetroňov natláčali do hla−
vy, že medzná vrstva je vlastne jav,
kedy prekážka (v mojom prípade stro−
my a zem) brzdí prúd vzduchu. Táto
medzná vrstva dokáže byť rôzne ši−
roká (v mojom prípade vysoká). Na
dosadnutie som tým pádom získal asi
krokovú doprednú rýchlosť voči zemi.
To je pre dosadnutie s rogalom ,,ma−
lina“. Nechcel som moc odtláčať hraz−
du, čo sa na pristáti bežne robí, aby
nenastal spomínaný škobrtanec. Už
som mal nohy v tráve, robím náznak
odtlačenia, v momente ma vymršťuje
nárazová vlna vetra pri stranovom
balancovaní asi 5−10 metrov do vzdu−
chu a v traverze zase klesám. Tento−
raz som krídlo − práve naopak – ne−
chal akoby sa potknúť, aby sa špicou
zapichlo do zeme. Vtedy je dobre
prikované k zemi, aj keď sa do neho
opiera zhora vietor. Rukami a telom
som sa okamžite vrhol na stredovú
(kýlovú) trubku pri špici a celou svo−
jou váhou ju zaťažil. Už som mal is−
totu, že opätovne nevzlietne. Bol tu
ale ešte jeden problém. Stále som
bol karabínou spojený s krídlom. Ne−
bolo vhodné teraz špekulovať s vypí−
naním sa. Vtedy treba krídlo obyčaj−
ne postaviť na hrazdu a riskovať
škobrtanec. Dobrých 10 min. som na
zemi držal zaťažené krídlo, kým pre−
chodný búrlivý vietor zjemnil na in−
tenzite. Až potom som sa bezpečne
vypol a mohol konečne na štart – asi
2 km odo mňa − zamávať, že som v
poriadku.

Dušan Klimáček

O rogalovaní II.

Náš Ikaros za letu

Čo sme zažili v septembri 2009
Zahrali sme sa na vodníkov.

Rozhodili sme siete a snažili sa pri−
lákať čo najviac dušičiek do záuj−
mových aktivít nášho cévečkovské−
ho rybníka. Už 16. 9. sme mali mies−
ta v niektorých záujmových krúž−
koch celkom zaplnené, a tak sme
mohli rozbehnúť činnosť. Že ste ešte
nestihli vaše dieťa prihlásiť? Skúste
sa informovať v CVČ, možno sa
vám ešte miesto ujde. Pohybové
krúžky pre mládež a dospelých sú
už však všetky plné.

Čo pripravujeme v mesiaci
október 2009?

· V rámci Dní športu 2. –
3.10.2009 organizujeme v spoluprá−
ci s M−BIKECLUBOM Myjava SPIN−
NING v CVČ. Rozpis hodín a bliž−
šie informácie sú k dispozícii v CVČ.

· V piatok 2.10. oslávime s deť−
mi Svetový deň zvierat. Výukové
programy pre škôlkarov i školákov,
besedy, výtvarná súťaž na tému
„Motýľ“, aktivity mladých chovateľov
a tiež jedna akcia pre verejnosť: vo
štvrtok 2. 10. 2009 v čase od 15.00
do 17.00 hod môžete prísť so svoji−
mi deťmi navštíviť CVČ, pozrieť si
obnovený ZOO kútik, zablahoželať
zvieratkám a prípadne im priniesť
malý darček. Budeme sa tešiť.

· V rámci výchovného programu
Centrum pre rodinu ponúkame mož−
nosť zapojiť sa do aktivít i starším
Staroturanom. Chceme otvoriť zá−
ujmový krúžok pre seniorov Práca
s počítačom. Krúžok je určený pre
úplných začiatočníkov a bude pre−
biehať 1x týždenne v dopoludňaj−
ších hodinách. Účastníci sa zozná−
mia s počítačom, naučia sa ho ovlá−
dať, písať na ňom, pracovať s inter−

netom atď. Rozsah: 30 hodín v škol−
skom roku 2009/10. Krúžok sa otvorí
pri minimálnom počte 10 záujem−
cov. Poplatok je 28,−eur (môže sa
uhradiť i na splátky).

· Už prvý októbrový týždeň roz−
biehame činnosť klubov:

− Babyclub (pre mamičky s deťmi
do 3 rokov) – utorok 9.30 – 13.00 h

− Cévečko (pre deti a mládež do
18 rokov – práca s počítačom, stol−
ný futbal, šípky,...) – streda 12.00 −
15.00 h

− Internetklub (pre členov krúž−
kov, ktorí venovali CVČ vzdelávací
poukaz) – piatok 12.00 – 14.30 h

− FOR YOU (klub dievčat a žien
zameraný na starostlivosť o seba –
zdravie, kozmetika, pohyb,...) – kaž−
dý prvý piatok v mesiaci v poobed−
ňajších a podvečerných hodinách.

· V spolupráci s hotelom Lipa a
základnou školou pripravujeme na
stredu 28.10.2009 takmer strašidel−
ný program pre deti pod názvom
POĎTE SA KRÁSNE BÁŤ alebo
HALLOWEEN V LIPE. Začiatok je
o 16.00 h. Maska je vítaná.

· Na jesenné prázdniny pripra−
vujeme pre deti v dopoludňajších
hodinách tieto aktivity:

− štvrtok 29.10.2009 o 10.00 hod
Bingo plné súťaží a hier pre deti ZŠ

− piatok 30.10.2009 o 10.00 hod
2. ročník počítačových pretekov
STREET RACING SINDICATE pre
školopovinných „počítačových ma−
niakov“ (deti si vyskúšajú na špeci−
álnom trenažéri s projektorom svo−
ju šikovnosť, rýchlosť ale i opatrnosť
v riadení rýchlych strojov).

Zároveň bežia všetky záujmové
krúžky v popoludňajších hodinách
podľa rozvrhu.

Věra Tepličková, CVČ St. Turá

Z Centra voľného času Stará Turá
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Novomestskí „zrakáči“ nezaháľajú
Tohtoročné mimoriadne vydarené leto dalo veľa príležitostí

na oddych a spoznávanie pekných kútov nášho Slovenska.
Horúce letné dni, prežiarené hrejivými slnečnými lúčmi využili
aj členovia základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozra−
kých Slovenska (ÚNSS) v Novom Meste nad Váhom na prípra−
vu viacerých rekreačno−rehabilitačných akcií. Ich skladba bola
pestrá, v ponuke mali posedenie pri guláši a opekačke, pozná−
vací zájazd do Bojníc a nechýbala ani návšteva termálneho
kúpaliska. Vyvrcholením rehabilitačných aktivít bol päťdňový kurz
sociálnej rehabilitácie, ktorý sa uskutočnil podobne ako vlani
na Duchonke.

V sobotu 27. júna spoločne s miestnou organizáciou Jedno−
ty dôchodcov v Hrachovišti sme pripravili na tunajšom futbalo−
vom ihrisku tradičné víkendové stretnutie rodičov a detí. O chutný
guláš sa postarali členky domácej Jednoty dôchodcov, deťom
zase viac chutili opekané špekáčiky a akože inak nezahanbili
sa ani sladkosti a nanuky. Pre deti boli pripravené zábavno−
súťažné hry kde ich za preukázanú šikovnosť čakali sladké od−
meny. Nemalý záujem detí však vzbudila aj ukážka požiarnej
techniky domáceho požiarneho zboru. Posedenie pod veľkým
stanom, ktorý nás spoľahlivo ochránil pred drobnými kvapkami
dažďa a občasnými nepríjemnými poryvmi vetra bolo pre účast−
níkov vítanou príležitosťou na príjemné prežitie sobotného po−
poludnia.

V stredu 5. augusta smeroval autobus naplnený 42 účast−
níkmi do Bojníc. Dopoludnia väčšina navštívila zoologickú zá−
hradu, kde si prišli na svoje najmä deti. Popoludní niektorí dali
prednosť prehliadke zámku, iní využili teplejšie počasie a po−
budli na známom termálnom kúpalisku. Malá skupinka nad−
šencov hneď po príchode zamierila do tunajších kúpeľov, aby
tu našli úľavu pre svoje unavené svaly a kĺby. Onedlho, už 20.
augusta sa naši členovia znova stretli aby zamierili na termálne
kúpalisko do Dunajskej Stredy. Toto tradičné miesto sme nav−
štívili už azda po šiestykrát a ako vždy, aj tentoraz sme sa tu
cítili výborne. K našej spokojnosti prispel nielen rozsiahly areál
núkajúci široké možnosti relaxácie a bohatá ponuka služieb,
ale zahanbiť sa nedalo ani počasie. Usmiate slniečko na bela−
sej oblohe na nás neúnavne smerovalo svoje hrejivé lúče a tak
nečudo, že sa nám ani nechcelo v podvečer zberať domov.

Po spokojnosti, ktorá zavládla medzi účastníkmi vlaňajšieho
kurzu sociálnej rehabilitácie na Duchonke sme sa rozhodli aj
tento rok pripraviť kurz v rovnakom prostredí. Tridsať účastní−
kov z našej ZO spolu so siedmimi členmi ZO ÚNSS z Báno−
viec nad Bebravou vytvorilo opäť dobrý kolektív. Spoločne sme
si zopakovali a prakticky precvičili vlaňajšie témy, ale popaso−
vali sme sa aj s nácvikom nových zručností. Nemalú pozornosť
sme venovali aj výkladu Zákona o kompenzáciách č. 447/2008
a Zákona o sociálnych službách č. 448/2008. Jeden deň medzi
nás zavítali pracovníčky Krajského strediska ÚNSS z Trenčína
aby nám predstavili svoje aktivity. Pripravujú zaujímavé akcie,
z ktorých možno spomenúť dochádzkové kurzy varenia, stolo−
vania a spoločenskej etikety spojené s prednáškami zamera−
nými na vybrané ochorenia. Piatkové dopoludnie patrilo disku−
sii v ktorej mali členovia možnosť vyjadriť svoje názory na spol−
kovú činnosť našej organizácie. Členovia výboru si vypočuli
viaceré zaujímavé námety ktorých realizácia môže byť príno−
som pre našu ďalšiu činnosť. Niektorí účastníci uvítali služby
maséra a ďalší si popoludní odskočili do neďalekých Topoľčian
. Pekné, ešte takmer letné počasie sme využili na popoludňaj−
šie prechádzky tamojším areálom. Skupinke zdatnejších to však
nestačilo a vybrala sa náročným terénom na známe miesto
príjemného oddychu Kulháň. Aby sa naplnili slová príslovia „ko−
niec dobrý, všetko dobré“ nemohli sme zabudnúť ani na piatko−
vé večerné posedenie pri harmonike, ktoré bolo peknou bod−
kou za naším pobytom.

Tento kurz bol uskutočnený s poskytnutím dotácie mest−
ských úradov Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom, viacerých
obecných úradov a sponzorov, ktorí pochopili potrebu sústav−
nej edukácie zrakovo postihnutých pre ich postupnú integráciu
do spoločnosti. Aj vďaka tomu sa väčšina našich členov doká−
že primerane zapájať do spoločenského života a nie sú odká−
zaní iba nečinne postávať na okraji spoločenského diania . Vy−
užívame preto aj túto príležitosť na vyjadrenie vďaky za ich
humánny a šľachetný čin, ktorým dali jednoznačne najavo že
im nie je ľahostajný osud zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Ing. Pavol Strechay, predseda ZO Nové Mesto n/Váhom

CESTNÉ BICYKLE 
Por. Priezvisko a meno Bydlisko Nar. Celk. čas Priem. rých. 

1 Michalec Marek Rudník 1992 00:28:37 17,83 km/h 
2 Kubrický Jaroslav Stará Turá 1981 00:29:51 17,09 km/h 
3 Rehák Ivan Dubnica nad Váhom 1976 00:29:56 17,04 km/h 
4 Bilovský Klaudio Trenčín 1967 00:31:30 16,19 km/h 
5 Remeň Rastislav Jasová 1980 00:32:00 15,94 km/h 
6 Mitták Ľubomír  Turá Lúka 1968 00:32:18  15,79 km/h 

HORSKÉ BICYKLE 
1 Jurá� Pavol Myjava 1981 00:40:16 12,67 km/h 
2 Svoboda Luká� Myjava 1981 00:41:23 12,32 km/h 
3 Filus Adam Bzince pod Javorinou 1991 00:42:09 12,10 km/h 
4 �ojdek Michal Nová Dubnica 1988 00:42:36 11,97 km/h 
5 Čmelo Marek Stará Turá 1987 00:48:39 10,48 km/h 
6 Tomis Jiří Stará Turá 1948 00:58:52   8,66 km/h 

Cyklistické preteky na Veľkú Javorinu
Klub slovenských turistov Stará Turá usporiadal dňa 5.9.2009  v poradí už 22. ročník

cyklistických pretekov neregistrovaných cyklistov na Veľkú Javorinu. Na štarte bol vietor,
zima a zamračené, čo iste
ovplyvnilo počet štartujúcich. Pri
veternom počasí na štart nastú−
pilo 27 cyklistov na cestných  a
6 na horských bicykloch.  Časov−
ka na cestných bicykloch mala
štart v Lubine Hrnčiarové pri po−
hostinstve a cieľ na Holubyho
chate na Veľkej Javorine. Dĺžka
trate bola 8 500 m a prevýšenie
600 m. Preteky na horských  bi−
cykloch mali štart na rovnakom
mieste, ale trasa viedla cez Pod−
kozince na Miškech salaš a ďa−

lej po žltej značke na  Veľkú Javorinu. Cieľ bol  až  na vrchole pri vysielači. Dĺžka trate
bola 8 600 m a prevýšenie 650 m.

Najmladším účastníkom  bol Němý Krištof  zo Starej Turej ročník 1998 časom 00:56:35
priemer 9,01 km/h.
Najstarším účastníkom  bol Ďurina Ján z Nového Mesto nad Váhom ročník 1941

časom 00:48:17 priemer 10,56 km/h.
Traťový rekord v časovke urobil STANČÍK Marián zo Starej Turej  v roku 2000,

časom 00:25:33 min. priemer 19,96 km/h.
Traťový rekord žien drží LESAJOVÁ Ivana z Čachtíc, čas 0:38:28, priemer 13,26 km/

h. z r. 2000
Traťový rekord na horských bicykloch TERIFAJ Radek časom 00:34:29 min. priemer

14,79 km/h.
Týmto ďakujeme sponzorom bez ktorých by sa nedali uskutočniť tieto preteky: BEL−

VE s.r.o. Stará Turá − výroba bicyklov CTM, ASCO/JOUCOMATIC Nové Mesto n/V,
REFROM s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, PreVak Stará Tura, Yadrobike Stará Turá

Už sa tešíme na budúci 23. ročník ktorý sa uskutoční 4.9.2010.
Celú výsledkovú listinu a propozície na 23. ročník nájdete na www.kstst.sk.

Ing. Július Eisele, predseda KST Stará Turá
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Príprava je v plnom prúde, o dva
týždne už niektorým družstvám začí−
najú majstrovské zápasy a tak pred−
chádzajúci víkend 11. – 13.9.2009,
využili tri družstvá na posledné dola−
ďovanie formy.
Minibasketbalistky v Pardubiciach

Mladšie minibasketbalistky MBK
Stará Turá odcestovali v dňoch 11. −
13.9.2009 na svoje prvé stretnutia v
tejto sezóne na turnaj do Pardubíc.
Zohrali celkom 5 stretnutí s družstva−
mi z Českej republiky.

Vylosovanie nám prialo, nakoľko
prvé tri stretnutia boli zo slabšími sú−
permi /Slovanka Praha, Pardubice „B“
a „C“/ a tak mali hráčky možnosť sa
trocha rozohrať a príležitosť dostali
všetky hráčky.

V posledných dvoch zápasoch sa
už bojovalo o medaily. Najskôr druž−
stvo Českej Lípy vyrukovalo doslova
z nevyberanými prostriedkami, čo
však od druhej štvrtiny už naše druž−
stvo zvládlo a po prehratej prvej štvr−
tine 6:14 nakoniec vyhralo 57:26, keď
sa prejavila lepšia technická vyspe−
losť a tiež strelecká schopnosť nášho
družstva. Finále potom prebiehalo v
športovom duchu s domácim „A“ druž−
stvom za sústavného povzbudzova−
nia plnej telocvične. Stretnutie bolo
mimoriadne dramatické a malo na
začiatok sezóny solídnu úroveň. Druž−
stvá sa striedali vo vedení, prehrávali
sme 0:8, vyrovnali na 11:11, viedli
17:11 a 21:17 a polčas skončil 21:21.
V druhom polčase sme sa ujali ve−
denia 27:23, domáce ešte znížili na
31:29 a záver vďaka výbornej obra−
ne už jednoznačne vyznel na veľkú
radosť všetkých hráčok v náš pro−
spech 56:42.

Ďalšie výsledky:
MBK Stará Turá – Slovanka Pra−

ha 101:12
MBK Stará Turá – Pardubice „B“

90:4
MBK Stará Turá – Pardubice „C“

77:13
Za najužitočnejšiu hráčku družstva

bola vyhlásená T. Machajdíková, v
najlepšej päťke turnaja S. Košarišťa−
nová a S. Majtásová, ktorá sa stala
aj najlepšou strelkyňou turnaja.

Zlaté medaily a pohár s diplomom
za prvé miesto tak putovali na Starú

Turú. Zloženie družstva: S. Košariš−
ťanová, S. Novomestská, B. Bandur−
činová, K. Miklášová, L. Kovárová, T.
Moravčíková, A. Moravčíková, P.
Melicherová, S. Majtásová, K. Dlhá,
G. Bačová, T. Machajdíková, N. Mo−
zoláková, L. Gregorová, L. Manďá−
ková, tréneri K. Šustíková a M. Šus−
tík a vedúci družstva J. Machajdík.

Konečné umiestnenie:
1. MBK Stará Turá, 2. Pardubice

„A“, 3. Česká Lípa, 4. Pardubice „B“,
5. Slovanka Praha, 6. Pardubice „C“

Milan Šustík, MBK Stará Turá

Tubanak 2009, Kyjov
11. − 13.9.2009, staršie žiačky
Tretie zlato za víkend pre MBK

Stará Turá vybojovali staršie žiačky.
Tie svoju skupinu v Kyjove začali ví−
ťazstvom 50:34 nad Žďárom nad
Sázavou piatok večer. V sobotu ráno
ich potom čakal najťažší zápas v sku−
pine so Strakonicami, keď päť minút
pred koncom prehrávali o 17 bodov.
Zápas, ktorý kaučoval Radko Nedo−
rost, vyzeral byť prehraný. Strakoni−
ce boli dobré. Tréner sa ale nevzdal
a pokúsil sa z našich hráčok vytlačiť
to, čo oni dobre vedia. Nemožné sa
stalo skutočnosťou a posledných päť
minút zápasu naše dievčatá vyhrali
22:1 a tým otočili celkový stav vo svoj
prospech. Vyhrali 45:41.

V ďalšom zápase zdolali Prostějov
60:25 a Valosun Brno „B“ 66:47, aby
v nedeľnom finále zohrali vyrovnaný
zápas s Jiskrou Kyjov. Domáce hráč−
ky mohutne podporované publikom
a občas aj rozhodcami ale tento tlak
neuniesli. Družstvo starších žiačok
MBK Stará Turá nakoniec vyhralo
59:56 a zaknihovalo tak jeden z naj−
úspešnejších víkendov pre náš klub,
i keď len v prípravných turnajoch a
domov na krkoch pricestovali so zla−
tými medailami, pohárom a diplomom
pre víťazky.

V najlepšej päťke turnaja bola už
asi stabilne vyhlásená Bianka Kraj−
čušková, i keď výkonom vo finálovom
zápase si do All star tímu zaslúžila
vstúpiť aj Sisa Boorová. Najlepšou
hráčkou turnaja potom bola organi−
zátormi vybraná Ajka Potúčková.

Marika Minárechová
MBK Stará Turá

Cez víkend 3−krát zlato pre MBK
Družstvo mladších žiačok zača−

lo letnú prípravu, tak ako sa patrí.
Tréningy začali vstupnými testami
3. augusta. Nasledoval tréningový
proces v domácom prostredí v Sta−
rej Turej. Od 8.augusta sme pokra−
čovali v krásnom prostredí s názvom
CETUNA v blízkosti  Starej Turej.
Program dievčat bol náročný, ale
dievčatá sa s ním s odhodlaním
popasovali. Ranný výbeh od 7.10
do 7.40 nás každý deň naštartoval
do denného programu trénovania.
O 9.30 hod. nám začínal prvý tré−
ning zameraný na rozvoj atletických
schopností. Bol zameraný predo−
všetkým na techniku behu, ekono−
mickosť dýchania a pohybu ako ta−
kého. Popoludňajší tréning bol za−
meraný na prácu s loptou a herné
činnosti jednotlivca, koordináciu a
technické zručnosti.

Počasie počas sústredenia bolo
vyhovujúce,  hoci dva dni sme ne−
mohli absolvovať ranné trénovanie
pre dážď. Koncentráciu, chuť a na−
sadenie dievčat hodnotím veľmi
pozitívne.

Pod príjemný pocit z dobre vy−
konanej práce sa podpísalo aj ústre−
tové správanie celého personálu
strediska v Cetune.

Najbližší program ml. žiačok:
4.−6.9.2009 Turnaj v domácom

prostredí za účasti: MBK Stará Turá,
ŠBK Piešťany, TJ OP Prostějov, BK
UMB 08 Banská Bystrica, Lúky Bra−
tislava, BKM Junior UKF Nitra

11.−13.9.2009 Turnaj pod ná−
zvom TUBANAK v Kyjove: Jiskra
Kyjov, BA Sparta Praha, Lokomoti−
va Sereď, Valosun Brno, BK Stra−
konice, MBK Stará Turá, OSK Olo−
mouc, Sokol Lanžhot.              D.L.

Sústredenie v CETUNE
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Od 4.9. do 6.9.2009 absolvovali hráč−
ky mladších žiačok prípravný turnaj v
Starej Turej

Turnaja sa zúčastnilo šesť kvalitných
družstiev. Medzi nimi štartovali aj učastní−
ci MSR 2009 a to Majstri Banská Bystrica
, Stará Turá obsadzovala 3 miesto a Pieš−
ťany 5. miesto.

V piatok sme odohrali dva krízové zá−
pasy . Krízové preto, lebo sme sa nevedeli
zorientovať na ihrisku či v útoku alebo v
obrane. Oba piatkové zápasy sme zdolali
s vytrápenou výhrou a aby sme to mali
ešte ťažšie, tak sa nám zranila kapitánka a
jedna z opôr Saška Redajová, ktorá v tur−
naji nepokračovala, bola iba prísediaca na
lavičke.

V sobotu ráno baby boli ako vymene−
né. Hrali sme s Banskou Bystricou, ktorú
podľa všetkého sme zlomili hneď na za−
čiatku rýchlymi útokmi a agresívnou prie−
nikovou hrou. V druhej štvrtine sme sa troš−
ku trápili, ale udržali sme polčas vo vede−
ní. Darilo sa nám ubrániť či už jednotlivcov
alebo kolektívne celé družstvo.

Turnaj bol pre nás náročný ale nako−
niec sme obsadili prvé miesto. Napriek
tomu zdôrazňujem je to len „prípravný tur−
naj“.

1. miesto Stará Turá
2. miesto Banská Bystrica
3. miesto Prostějov
4. miesto Piešťany
5. miesto Lúky Bratislava
6. miesto Nitra

Tubanak Kyjov 11.−13.9.2009
Ďalší predĺžený športový víkend sme

absolvovali v Kyjove. Družstvo mladších
žiačok išlo na turnaj značne oslabené o
štyri hráčky. Turnaja sa zúčastnilo 8 druž−
stiev:

Jiskra Kyjov, BK Strakonice, Valosun
Brno, BA Sparta Praha, OSK Olomouc,
Sokol Lanžhot, MBK Stará Turá, Lokomo−
tiva Sereď

Turnaj bol rozdelený na dve skupiny.
Očakával som väčšie problémy, či už s
postupom, alebo celkovo hrou vo finále.
Na tomto turnaji dostali dostatok priestoru
aj hráčky, ktoré nedostavajú počas ťažších
zápasov toľko možností. Preto beriem veľ−
mi pozitívne aj takýto turnaj. Dievčatá ma
ďalej presvedčili , že chcú a vedia hrať.
Mali sme aj čierne chvíle čo sa týka hry,
ale vyjadrujem celkovú spokojnosť ani nie
tak z toho, že sme skončili na prvom mies−
te, ale poučenie sa a uvedomenie si vlast−
ných chýb. Dúfam nám to pomôže do za−
čínajúcej sezóny.

Pre štatistov aj pár výsledkov:
MBK Stará Turá:BK Strakonice 57:26
MBK Stará Turá:Valosun Brno 46:12
MBK Stará Turá:OSK Olomouc 64:8
MBK Stará Turá:Jiskra Kyjov 82:23
MBK Stará Turá:BA Sparta Praha 65:43
1. Miesto MBK Stará Turá
2. Miesto BA Sparta Praha
3. Miesto Jiskra Kyjov
4. Valosun Brno

Tréner: Dobroslav Lupták

Záhradkárske okienko
September prekvapil asi všetkých a k spokojnosti mnohých

nám predĺžil teplé leto.
Po zbere úrody sa nám núka možnosť použiť pred rýľova−

ním tzv. zelené hnojenie. Osvedčené sú rýchlovzchádzajúce
plodiny ako je repka, horčica, facélia a ich mix s hrachom a
ovsom.

Pokiaľ ste i Vy našli prevŕtanú mrkvu, petržlen a zemiaky
neznámym škodcom, určite máte v pôde drôtovca. Tento ne−
nápadný pôdny škodca sa väčšinou vyskytuje po priamom hno−
jení králičím a ovčím hnojom. Jeho likvidácia nie je jednoduchá,
no osvedčila sa jesenná aplikácia hlavne dusíkatého vápna. Po
14 dňoch je pôda pripravená na ďalšie spracovanie.

V tomto období aplikujeme do zakyslených pôd drvený do−
lomitický vápenec.

Prihnojovať pri rýľovaní pôdy môžeme i organickými hnoji−
vami − kravským , konským a hydinovým granulovaným hno−
jom. Výhoda nie je len v jednoduchej aplikácii a cenovej výhod−
nosti, ale tepelným spracovaním je zaručená i jeho čistota.

Do pripravenej pôdy začíname sadiť zimné druhy cesnaku –
Paličák, Makoi, Dukát, ale i zimnú cibuľu – Radar. Ošetriť ich
odporúčame ešte pred sadením Sulkou a Previkurom 67 SL.

Zo zimných šalátov je to odroda Humil.
Na morenie sadby obilnín je určený prípravok Vitavax.
Pred uskladnením kvetín do vnútorných priestorov odporú−

čame preventívne ošetriť kvitnúce a nekvitnúce rastliny proti
škodcom insekticídmi − Reldan 40 EC, Vaztak 10 EC, Applaud
25 WP.

V jesennej ponuke záhradkárstiev sú ako obvykle i cibuľovi−
ny tulipánov, narcisov, hyacintov, frézií a ľalií. Proti škodcom sa
s úspechom používa sadenie do plas−
tových košíkov. Ochrana je dosta−
točná a nedochádza ani k mie−
šaniu odrôd pri presádzaní v na−
sledujúcich rokoch.

tel.:7763485
Váš partner nielen pre záhradu


