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Spomienka na vznik 
ČSR, obce a mestá 
prihraničného regiónu
27. október

Pamiatka zosnulých
30. október, Dom smútku

Verejný knižný box na Námestí slobody
Knihy… Pre niekoho neznamenajú 
nič, pre niekoho sú celým životom. 
V súčasnej dobe plnej moderných vý-
dobytkov techniky je určite veľmi ťažké 
viesť deti k čítaniu kníh. Majú televíziu 
s množstvom domácich i zahraničných 
programov, internet, ktorý ponúka ne-
obmedzené možnosti informácií, sociál-
ne siete, na ktorých môžu komunikovať 
so svojimi kamarátmi, mobilné telefóny 
a tablety s rôznymi hrami a aplikácia-
mi. Všetky tieto veci sú pre deti veľkým 
lákadlom a majú pocit, že im môžu po-
núknuť viac ako obyčajná papierová 
kniha.

Francúzsky spisovateľ André 
Maurois však povedal: Čítať peknú kni-
hu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha 
hovorí a naša duša odpovedá... A je to 
pravda. Čítanie kníh môže Vašim deťom 

dať toľko do života, čo žiadna z moder-
ných hi-tech vecičiek nedokáže. Pri číta-
ní kníh si deti precvičujú mozog, lepšie 
rozumejú čítanému textu v škole, učia 
sa pozornosti a sústredenosti, ľahšie 
vnímajú učivo v škole, rozvíjajú svo-
ju empatiu, získavajú nové vedomosti 
a informácie o ľuďoch, miestach, uda-
lostiach, rozširujú si slovnú zásobu, učia 
sa oddychovať, zabávajú sa a v neposled-
nom rade rozvíjajú svoju predstavivosť. 

Práve preto apelujem na všetkých 
z nás, ani v dnešnej uponáhľanej elek-
tronickej dobe, nezabúdajme na knihy! 
Ak nechcete míňať peniaze za knihy, na-
vštívte mestskú knižnicu alebo verejný 
knižný box, ktorý pre Staroturiancov 
zriadili pracovníčky Mestskej knižnice 
K. Royovej. Všetko podstatné o fungo-
vaní boxu sa dozviete priamo na mieste 

v priloženom návode na použitie. Box 
stojí vedľa mestských toaliet na Námestí 
slobody a čaká na Vašu návštevu.

Lívia Boorová
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PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Menovanie zapisovateľa mestskej 
volebnej komisie v meste Stará 

Turá, vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa 

uskutočnia dňa 15. 11. 2014
V súlade s § 11a ods. 2 písm. c), zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov 

m e n u j e m

Lenku  G a l b a v ú

zapisovateľkou mestskej  volebnej  komisie

Telefonický kontakt: 7461631
E-mailová adresa: lenka.galbava@staratura.sk

Ing. Ján K i š š

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
sa uskutočnia na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 191/2014 Z. z. z 7. júla 2014 a podľa č. 89 
ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014 
v čase od 7,00 – 20,00 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

V Starej Turej 17. 9. 2014 Ing. Ján Kišš, primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-452, 454, 456-481,  483-485, 487-501, 

507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 
3138, 143, 152, 154, 3154

Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník  I. a II. 1111, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741
Lúčna 3024-3026, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3010, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 127, 559-594, 596-611, 653, 683-

687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 82

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 308-317
Holubyho 283, 289, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Okrsok č. 7 – 
Drgoňova dolina

Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 

1809, 1811, 1813, 1817-1818, 1820-1821, 
1823, 1825, 1829, 1835

U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 

2269, 2274-2276, 2281, 2282, 2284
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 

2626, 2637, 2638
Trávniky 2551-2599, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612

Oznámenie odboru živnostenského podnikania
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor živnostenského pod-
nikania od 1. septembra 2014 poskytuje žiadateľom výpis z  Ob-
chodného registra SR.

Výpis sa vydáva ako výstup z informačného systému Obchodného 
registra v súlade s § 7 a § 9 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných 
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Takýto výpis je na základe § 55 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z.z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov rovnocenný, vrátane všet-
kých právnych účinkov, s  výpisom z obchodného registra vydáva-
ného podľa zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za poskytnutie výpisu je žiadateľ povinný uhradiť správny po-
platok vo výške 4 eurá (podľa položky 2, písm. m) všeobecnej časti 
sadzobníka správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správ-
nych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Mgr. Jarmila Schmidlová 
vedúca OŽP
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Dni jesenného zberu 29. septembra – 10. októbra 2014
1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 

pre rodinné domy a priľahlé časti 29. 9. – 10. 10. 2014
V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľ-
korozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať 
veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok (najlepšie demontovaný, 
aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace a iné. Je 
zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebez-
pečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, 
žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie). 
Dňa 10. októbra (piatok) sa budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery 
sa budú zo stanovíšť odvážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľ-
korozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, 
kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu 
bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako 
porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak nestihnete v tomto 
termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného 
odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora. 
Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného 
zberu od 29. septembra do 10. októbra 2014:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri obchode, pri 
Požiarnej zbrojnici, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina 
– oproti požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom 
otoči, St. Turá – Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad 
Chiranou, St. Turá – Chrásnatá, St. Turá – Dom Kultúry Javorina
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 29. septembra – 10. októbra 2014

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 4. októbra 2014

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci obča-
nia  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, autobatérií, 
chladničiek, olejov, žiariviek, 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 uzav-
rieť 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 SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škod-
livín: chladničky, mrazničky, televízory a iný elektroodpad, batérie, aku-
mulátory, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania 
komínov...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 4.10.2014
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri bývalom obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p. Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich 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. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín včas oznámime.

Technické Služby Stará Turá

Rozlúčka s letom
V poslednú prázdninovú nedeľu Dom kultúry Javorina usporiadal 
pre deti veľkú rozlúčku s letom. Podujatie sa uskutočnilo 31. augusta 
2014 v popoludňajších hodinách na Námestí slobody v Starej Turej.

I keď predpoveď počasia nebola 
príliš priaznivá, dážď nakoniec 
ustal, a tak si deti i rodičia mohli 
vychutnať zaujímavý program. 
Akciu odštartovalo detské di-
vadelné predstavenie Happy 
ZOO v podaní divadla Maska 
zo Zvolena. Účinkovali v ňom 
štyri giga masky – Brontosaurus, 
opičiak Skoky, Kurasaurus 
a človečí Homo Futuro, kto-
ré tancovali a zabávali sa 
spolu s deťmi. Celým predsta-
vením divákov sprevádzal herec 
Jaroslav Mottl v úlohe profesora 
Indiga. Predstavenie zakončili 

pesničkou „Všade dobre, doma 
najlepšie“, po ktorej sa deti mohli 
odfotiť so zvieratkami z Happy 
ZOO. Po nich vystúpili deti 
z Materského centra Žabka, 
ktoré si pod vedením pani Adely 
Malárikovej pripravili zopár pes-
ničiek zo Spievankova. Pozvanie 
prijali aj cvičitelia z kynologic-
kého klubu Jablonica, ktorí 
divákom predviedli niekoľko 
ukážok z výcviku záchranných 
psov. Vystúpenie poslušných 
psíkov malo veľký úspech u detí 
i rodičov. Počas celého poduja-
tia deti maľovali svoje najkrajšie 

prázdninové zážitky. Všetky vý-
kresy boli vystavené na námes-
tí a neskôr i vo vestibule Domu 
kultúry Javorina. Na záver akcie 
bol pripravený i program pre 
dospelých, ktorí sa mohli zaba-
viť pri vystúpení country kapely 
Dostavník. 

Súčasťou podujatia bolo 
uvedenie do užívania verejné-
ho knižného boxu. Idea kniž-
ných schránok slúžiacich ako 
verejné knižnice je v zahraničí 
veľmi populárna. V súčasnosti 
sa stávajú čoraz populárnejšími 
i na Slovensku. Doposiaľ boli 
zriadené vo viacerých sloven-
ských mestách, ku ktorým sa 
nedávno pripojila i Stará Turá. 
Knižný box funguje na jednodu-
chom princípe. Knihu si z neho 
môžete kedykoľvek požičať a po 
prečítaní vrátiť, prípadne si ju 

ponechať a vymeniť za inú. Ak 
máte doma knihy, ktoré už ne-
potrebujete, môžete ich vložiť 
do boxu a spraviť tak radosť 
niekomu inému. V hornej časti 
skrinky sa nachádzajú knihy pre 
dospelých a v spodnej časti lite-
ratúra pre deti a časopisy. Knižný 
box sa nachádza na Námestí slo-
body v blízkosti pódia a verej-
nosti je prístupný nepretržite. 
Pevne veríme, že si naša nová 
verejná knižnica rýchlo získa 
obľubu u všetkých milovníkov 
literatúry a zostane čo najdlhšie 
nepoškodená. 

Na záver by sme chceli poďa-
kovať Trenčianskej nadácii a fir-
me PreVaK za podporu tohto 
podujatia a takisto všetkým, kto-
rí sa zúčastnili na jeho príprave.

Lucia Poľanská 
Dom kultúry Javorina
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Oblastné oslavy 
SNP na vrchu Roh
V dňoch 30.8. - 31.8.2014 sa na vrchu Roh konali oslavy pri príleži-
tosti 70. výročia SNP a boli umocnené pripomenutím si nedožitých 
stých narodenín kpt. Miloša Uhra.

V predvečer osláv - v sobotu 
30.8.2014 - vystúpil hudobník, spe-
vák, skladateľ, komik a moderátor 
v jednej osobe Marián Čekovský, 
ktorý zároveň po odohratí koncer-
tu zapálil v spolupráci so starostom 
obce Lubina M. Beňatinským vatru 
priateľstva.

Oslavy pokračovali v nede-
ľu - 31.8.2014 - položením vencov 
k rodnému domu kpt. Miloša Uhra 
za prítomnosti pani Zory Uhrovej 
(dcéry kpt. Miloša Uhra), poslanca 
NR SR Dušana Bublavého, členov 
rôznych zväzov protifašistických 
bojovníkov zo Slovenska i Čiech, 
primátorov a starostov okolitých 
miest a obcí.

Nasledovalo stretnutie pozva-
ných hostí v Osvetovom dome Dr. 
Milana Hodžu v Miškech Dedinke 
na slávnostnom obede. Medzi vý-
znamnými hosťami bola i pani 
Eva Kristínová a synovia GenMjr. 
Jozefa Brunovského - Štefan a Jozef 
Brunovskí. Pani Oľga Hrabovská 
pripravila dôstojnú spomienku 
na kpt. Miloša Uhra o jeho živote 
a protifašistickom odboji i v podobe 
fotodokumentačnej. Pri príležitos-
ti 70. výročia SNP ocenil Oblastný 
výbor SZPB ďakovnými listami svo-
jich členov a Ústredná rada SZPB 
v Bratislave udelila uznania mestám 
a obciam za šírenie odkazu SNP 
a podieľaní sa na organizácii osláv.

O 13.30 hod. oslavy pokračovali 
pietnou spomienkou pri pamätníku 
na vrchu Roh. Za tónov vojenskej 
hudby vence položili a pamiatke pad-
lých hrdinov sa poklonili: poslanci 
NR SR -Dušan Bublavý, Vladimír 
Petráš; veľvyslankyňa Nórskeho 
kráľovstva na Slovensku pani Inga 

Magistad; asistent pridelenca obra-
ny Veľvyslanectva Ruskej federácie  
v SR Jevgenji Borisenko; predseda 
TSK Jaroslav Baška; prednostka 
Okresného úradu v Novom Meste 
nad Váhom Anna Halinárová; dcéra 
kpt. Miloša Uhra - Zora Uhrová; sy-
novia GenMjr. Jozefa Brunovského 
- Jozef a Štefan Brunovskí; tajomník 
ÚR SZPB v Bratislave pán Viliam 
Longauer; predseda OblV SZPB 
v Novom Meste nad Váhom pán 
Ján Hulínek, členovia Oblastných 
výborov v TN, PN, a NMnV; pria-
telia z Českého zväzu bojovníkov 
za slobodu; delegácia z Uherského 
Brodu a Uherského Hradišťa; 
delegácia z Kyjova; zástupcovia 
Štefánikovej spoločnosti z Brezovej 
pod Bradlom; primátori a staros-
tovia miest a obcí  podjavorinsko-
-podbradlianskeho kraja. Vencami 
si prišli uctiť pamiatku padlých 
partizánov i primátor mesta Stará 
Turá Ján Kišš, zástupkyňa primátora 
Soňa Krištofíková a členka ZO SZPB 
Stará Turá Zuzana Zigová. 

Pietnu spomienku nádherným 
umeleckým prednesom otvorila 
pani Eva Kristinová. Odzneli hymny 
Českej a Slovenskej republiky, vystú-
pil spevokol Klenotnica zo Bziniec 
pod Javorinou, spevokol ECAV 
Lubina a zaznela hymnická pieseň 
„Kto za pravdu horí“. Slávnostné 
príhovory predniesli predseda 
TSK Jaroslav Baška a predseda 
Oblastného výboru SZPB v NMnV 
pán Ján Hulínek. Ústredná rada 
SZPB v Bratislave udelila 4 medai-
ly M. R. Štefánika. Z rúk tajomníka 
ÚR SZPB v Bratislave pána Viliama 
Longauera a pána Jána Hulínka 
ich prevzali: pani Zora Uhrová, 

plk. v. v. Jozef Dvorštiak, plk. v. v. 
Štefan Bubmál a kpt. Ján Sedílek. 

Pri príležitosti 100. výročia 
narodenia kpt. Miloša Uhra bola 
odhalená pamätná tabuľa GenMjr. 
Jozefovi Brunovskému jeho synmi 
Jozefom a Štefanom. Slávnostnému 
odhaleniu predchádzal príhovor sta-
rostu obce Lubina M. Beňatinského 
o živote a diele GenMjr. Jozefa 
Brunovského.

Po ukončení pietnej spomienky 
oslavy pokračovali bohatým kultúr-
nym programom v amfiteátri, kto-
rým sprevádzala - tak ako aj pri 
pamätníku pani Katarína Kučerová. 
Vystúpili skupiny a súbory: 

Nadličanka (Nadlice), Sudaruška 
(Brno), Čakanka (NMnV), 
Kopaničiar (Myjava), Heligónky 
(Myjava) a Progres (Čereňany).

Pri pohľade na množstvo účast-
níkov, a zvlášť, pri pohľade na deti 
v krojoch s kvetmi v rukách zostáva 
veriť, že odkaz SNP „nezapadne pra-
chom“. Prajme si, aby nasledujúce 
generácie niesli a šírili odkaz SNP, 
boje a útrapy vojny si pripomínali 
len pri pietnych spomienkach, ale 
nikdy ich nezažili na vlastnej koži.

Ing. Simona Štepanovicová,  
prednostka Obecného úradu Lubina, 

Zdroj: internetová stránka obce Lubina

Pre všetkých milovníkov fotografovania Dom kultúry Javorina vyhlasuje

FOTOSÚŤAŽ „MOJA RODNÁ“
Súťaží sa v troch kategóriách:
1. MESTO STARÁ TURÁ (mestské panorámy, historické i novodobé architektonické skvosty)
2. ĽUDIA (portréty, momentky zachytené v prostredí Starej Turej)
3. KRAJINA (okolitá príroda, rastliny i zvieratá)

Svoje fotografie prihlasujte do 15. novembra 2014 (max. 2 fotografie od jedného autora v rámci 
jednej kategórie). Môžete ich priniesť osobne do kancelárie Domu kultúry Javorina alebo poslať na 
adresu: Dom kultúry Javorina, ul. Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01  Stará Turá. Výhercovia budú 
zverejnení do 13. decembra 2014 a odmenení vecnými cenami.

Pravidlá súťaže:
Ku každej snímke uveďte: meno autora, kontaktné údaje (adresa, email, tel. číslo), názov 
fotografie, názov súťažnej kategórie a v prípade kategórie „Krajina“ i miesto nasnímania.
Súťažná fotografia musí byť vytlačená v primeranej kvalite na fotopapieri vo formáte od 10x15 do 
20x30 cm. Môže byť farebná i čiernobiela, nesmie však byť počítačovo upravená (koláž, montáž), 
povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu.
Zaslaním fotografie dáva autor právo ju zverejniť na výstave fotografií a zároveň vyhlasuje, že je 
vlastníkom autorských práv k zaslanej fotografii. DK Javorina
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70. výročie Slovenského 
národného povstania
V piatok 22. augusta 2014 sa v osade Nár-
cie pár kilometrov od Starej Turej uskutoč-
nilo spomienkové stretnutie na počesť 70. 
výročia Slovenského národného povstania.

Na začiatku mal príhovor primátor mesta 
Stará Turá Ing. Ján Kišš, po ňom nasledovali 
príhovory poslanca Národnej rady SR Mgr. 
Dušana Bublavého a predsedu oblastného 
výboru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v NMnV pána Jána Hulínka. 
Nasledoval pietny akt položenia vencov 
k pamätníku v osade Nárcie. Nechýbali ani 
veľmi zaujímavé živé ukážky partizánskych 
bojov v podaní členov Klubu vojenskej his-
tórie Červená Hviezda z Nového Mesta nad 

Váhom. Návštevníci 
si mohli vyskúšať 
streľbu z dobových 
zbraní. Počas celej 
akcie od 14.00 h boli 
zabezpečené dva 
originálne vojen-
ské stany, v ktorých 
bol prezentovaný 
život partizánov 
a bojovníkov. Pre všetkých zúčastnených 
bolo zabezpečené malé občerstvenie, za 
ktoré treba poďakovať mäsiarstvu Gregor 
a vinárni Gažovič. Organizátormi poduja-
tia boli Základná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov a mesto 

Stará Turá. Počasie bolo celkom príjemné. 
Ďakujeme organizátorom, členom Klubu 
vojenskej histórie Červená Hviezda a všet-
kým zúčastnením, ktorí si prišli uctiť pa-
miatku 70. výročia SNP.

Mgr. Lenka Drgoncová

Naša inšpirácia 
v SND
Na konci uplynulého školského 
roka sa členovia detského spe-
vokolu o. z. SLUHA zúčastnili 
výletu do historickej budovy Slo-
venského národného divadla v 
Bratislave. Cieľom zájazdu bola 
návšteva prestavenia Narodil 
sa chrobáčik.

Mnohé deti sa tu vôbec prvý-
krát mohli nadýchnuť pravej 
divadelnej atmosféry. Nechali 
sme na seba pôsobiť jedineč-
ný estetický rozmer baletnej 

rozprávky i jej etické posolstvo 
vyjadrené v príbehu a v hudbe 
slovenského autora Tibora Freša. 
Spoločné zdieľanie umeleckého 
zážitku prispelo k utužovaniu 
našich vzťahov, stalo sa našou 
inšpiráciou a povzbudením do 
ďalšej činnosti. Na prelome škol-
ského roka a začiatku prázdnin 

náš hudobno-dramatický krú-
žok ešte absolvoval koncoroč-
né predstavenie v evanjelickom 
chráme a predstavenie mu-
zikálu Môj pastier v priesto-
roch zrúcaniny hradu Branč. 
Medzičasom sa už začal nový 
školský rok, v ktorom sme mohli 
otvoriť dvere aj novým členom 

nášho krúžku. Spoločne s nimi 
sa tešíme na ďalšie veľké plány. 
Chceme spolupracovať so sku-
točnými profesionálmi, budeme 
vytvárať vlastné projetky a vy-
skúšame si tiež spoluúčinkova-
nie s inými nadanými deťmi. Ak 
však chceme napredovať, potre-
bujeme z času na čas absolvovať 
aj podobné motivačné návštevy. 
Preto ďakujeme Nadácii ŽIVOT, 
ktorá nám svojou finančnou 
podporou umožnila tento zájazd 
realizovať.

o. z, SLUHA 

Jesenný les
Jesenným lesom kráčaš chodníkom,

vyruší ťa dupot srnca,
sťa žiara prediera sa za stromom,

lúč omamného slnka.

Prilieta biela pavučinka,
pohladí ťa na líci,

v chumáčiku, drobulinká,
pristane na tvojom pleci.

Je to znak babieho leta,
keď to pravé, daždivé bolo,

pavúčik posledné siete spletá,
tróni uprostred, jeho dielo naokolo.

Kvapka rosy,
čo kotúľa sa po tráve,

padne na hlávku hríbika,
poď sem, dubáčik, môj si.

Po lete jeseň príde,
sú to pravdy odveké,
tá krása nás neobíde,

stromy majú farby storaké...

J. Trúsiková
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Spomienka na Ing. Miroslava Neráda
Pri príležitosti 100. výročia narodenia čestného občana mesta Stará 
Turá Ing. Miroslava Neráda zorganizovali členovia jeho rodiny a 
poslanci mestského zastupiteľstva na Námestí slobody v deň jeho 
nedožitých narodenín – 12.9.2014 - krátke spomienkové podujatie. 
Aj keď celý deň vytrvalo pršalo, necelé dve hodiny pred začiatkom 
spomienky dážď ustal a podujatie na otvorenom priestranstvom 
nebolo ničím rušené.

Spomienky sa zúčastnili nielen 
členovia rodiny, ale aj bývalí 
spolupracovníci, priatelia, zná-
mi a občania mesta, ktorí si vá-
žia osobu pána Neráda, ktorý sa 

zaslúžil o všestranný rozvoj mes-
ta Stará Turá.  Spomienkovým 
podujatím sprevádzal Mgr. Peter 
Škriečka s hudobným sprievo-
dom sláčikového kvarteta Jána 

Strmenského. K prítomným 
hosťom na Námestí slobody sa 
prihovoril dlhoročný spolupra-
covník pána Neráda, Ing. Dušan 
Hrnčiřík a zástupkyňa primáto-
ra mesta Stará Turá, Mgr. Soňa 
Krištofíková.

Ing. Nerád zanechal za se-
bou množstvo práce, ktorá je 
i dnes viditeľná nielen obyvate-
ľom, ale i návštevníkom mesta. 
Mesto Stará Turá je vďačné Ing. 
Gustávovi Rumánkovi, že už pár 
rokov dozadu inicioval vybudo-
vanie pamätníka, ktorý by bol 
venovaný tejto významnej osob-
nosti. V deň nedožitých 100. na-
rodenín ho odhalila zástupkyňa 
primátora mesta Stará Turá, 
Mgr. Soňa Krištofíková a vnuk 
Ing. Neráda, Ing. Miroslav 
Nerád.

Pamätník, ktorý bol osade-
ný na Námestí slobody oproti 
Domu kultúry Javorina, je au-
torským dielom akademické-
ho sochára Milana Marciňu. 
Mesto Stará Turá získalo na 

jeho vybudovanie finančný dar 
od vnuka pána Neráda, Ing. 
Miroslava Neráda najmladšie-
ho. Za tento finančný dar mesto 
aj touto cestou ďakuje. 

Súčasťou spomienkovej 
slávnosti bolo i predstavenie 
publikácie o Ing. Miroslavovi 
Nerádovi, ktoré vytvorila au-
torská dvojica Gustáv Rumánek 
a Dušan Hrnčiřík. Publikácia ob-
sahuje okrem informácií o živote 
a práci Ing. Neráda aj životopisy 
Ing. Miroslava Neráda mladšie-
ho, MUDr. Ivana Neráda, PhDr. 
Juraja Neráda, posledný rozho-
vor s p. Nerádom ako nekrológ 
a poslednú rozlúčku z pera Ing. 
Hrnčiříka. Publikácia bola na 
spomienkovom podujatí voľne 
dostupná a prítomným ju bližšie 
predstavil Ing. Rumánek. Za hu-
dobného sprievodu sláčikového 
kvarteta Jána Strmenského bola 
spomienková slávnosť ukončená 
malým občerstvením v priesto-
roch Námestia slobody. 

Lívia Boorová

Pripájame i životopis p. Neráda, dostupný v publikácii Ing. Gustáva Rumánka – Staroturianske trvalky

Miroslav Nerád
(12.9.1914 Ostrava – 28.3.2009 Stará 

Turá), strojný inžinier. Otec Juraj, mat-
ka Mária, rod. Kupčová, súrodenci Milan 

a Svatava, vyd. Falťanová. Prvá man-
želka Anna, rod. Trenčianska, tragicky 

zahynula r.1963, synovia Ing. Miroslav, 
MuDr. Ivan, druhá manželka Nadežda, rod. Kajanová.

Študoval na VUT Brno strojnícku fakultu, bol technický úradník 
Škodových závodov v Dubnici n. Váhom a pracovník Povereníctva prie-
myslu v Bratislave. Na tomto pracovisku o. i. riešili náhradnú lokalitu 
za zbombardovanú rafinériu minerálnych olejov Apollo v Bratislave. 
Situovanie terajšieho Slovnaftu bol jeho návrh.

Koncom r. 1945 bol menovaný národným správcom firmy Michera 
v Starej Turej. V r. 1978 tu odišiel do dôchodku ako generálny riaditeľ. 
Nik pred ním v histórii Starej Turej takou rozsiahlou a rozhodujúcou 
mierou nezasiahol do budovania a zveľaďovania jej okolia.

Na začiatku pripravoval výrobu vodomerov a plynomerov a budúci 
výrobný sortiment hľadal v oblasti jemnej mechaniky (bývalá Presná me-
chanika). Tou sa stala zdravotnícka technika, injekčné striekačky. Ďalšie 
investovanie smeroval do vývoja a rozšírenia tohto sortimentu, ako in-
jekčné ihly, neskôr nasledovala výroba injekčných striekačiek a injekčných 
ihiel pre jedno použitie. Prišiel rad i na prístrojovú techniku, kde možno 
uviesť stomatologické súpravy, vyšetrovacie prístroje, prístroje pre umelú 
ventiláciu pľúc, umelé srdce. Úspešný vývoj priniesol dve zlaté medaily zo 
svetovej výstavy v Bruseli r. 1958. Dosiahnuté výsledky predurčili, že pri 
vzniku VHJ (výrobnohospodárska jednotka) v bývalej ČSR, bola Stará 
Turá poverená vedením koncernu Chirana. Neskoršie, ako prvá VHJ, 

dostala oprávnenie k výkonu zahranične – obchodnej činnosti.
Ing. Nerád si uvedomoval, že rozvoj závodu vždy je úzko spätý 

s rozvojom mesta a opačne! Už r. 1945 inicioval zriadiť v provizórnych 
podmienkach odborné učilište. Postaral sa, aby súčasťou výučby bola aj 
hudobná výchova pod vedením prof. Schindlera, čo umožnilo neskoršie 
založenie dychovej hudby. Je známe, že táto o. i. o niekoľko rokov repre-
zentovala ČSR na medzinárodnej súťaži dychových hudieb v Bukurešti. 
Následne sa Ing. Nerád upriamil na výstavbu športového štadiónu, tiež 
na vybudovanie budúceho Domu kultúry Javorina. Každoročne prejed-
nával bytovú výstavbu a jej vybavenie. Podchytil vodné pramene v okolí 
a zariadil prívod vody do závodu a mesta. Uskutočnil i plynofikáciu. 
Perspektívne budoval cestnú sieť. Vystaval Dubník I., II. Na Starej Turej 
založil Priemyselnú školu pre odbor zdravotníckej techniky, jedinú 
v ČSSR, pre žiakov oboch republík. Vybudoval vysielač na Veľkej Javorine, 
druhý na Slovensku po Bratislave. Jeho pričinením rozširovala sa sieť 
autobusových liniek pre dopravu zamestnancov do závodu. Prítomnosť 
Generálneho riaditeľstva na Starej Turej si tiež vynútila realizáciu diaľ-
kových spojov do Prahy, ako železničných, tak i autobusových. Podobne 
sa realizovala letecká linka do Prahy z Piešťan. Jeho zásluhou Chirana 
postavila polikliniku nielen pre svojich zamestnancov, ale i pre všetkých 
občanov spádovej oblasti. Tieto informácie predstavujú iba stručný pre-
hľad jeho všestranných aktivít.

Uskutočnila sa jeho snaha po získaní štatútu mesta r. 1964, lebo len 
tak mohla Stará Turá získať privilégiá miest, vrátane umiestnenia gene-
rálneho riaditeľstva Chirany.

Ing. Miroslav Nerád bol nositeľom Radu práce (1964), Radu Víťazného 
februára (1974) a r.  2004 bol menovaný za čestného občana mesta Stará 
Turá. Urna s jeho telesnými pozostatkami je uložená v rodinnej hrobke 
na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) v Starej Turej.
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice augusta 
do polovice septembra 2014?
• Každú augustovú stredu prebiehalo v CVČ let-

né cvičenie.
• Vo štvrtok 28. 8. navštívilo CVČ v rámci Dňa 

otvorených dverí 78 detí a rodičov.
• V dňoch 2. – 12. 9. sme propagovali krúžkovú 

činnosť v školách i na verejnosti. Touto cestou 
chceme poďakovať p. učiteľkách a p. učiteľom 
zo škôl, že nám dovolili narušiť vyučovanie, aby 
sme mohli informovať deti o našej činnosti. 

• V stredu 3. 9. sme realizovali malý prieskum 
medzi žiakmi 8. a 9. ročníkov zameraný na 
doobedňajšie stravovanie detí. O dôležitos-
ti stravovania a o výsledkoch spomínaného 
prieskumu sa dočítate v  príspevku Má stra-
vovanie naozaj vplyv na spokojnosť a zdravý 
vývin našich detí?, ktorý je uverejnený v tomto 
čísle spravodajcu.

• V utorok 16. 9. sme oficiálne otvorili krúžko-
vú činnosť 22 záujmových krúžkov pre deti 
a iných účastníkov. Ostatné krúžky sa budú 
otvárať v priebehu druhej polovice septembra.

• Od polovice septembra je vám opäť k dispo-
zícii i Poradensko-informačné centrum pre 
deti, mládež, rodičov a verejnosť, ktoré vám 
okrem iného prináša i možnosť poraden-
ských služieb v oblasti výchovy vašich detí. 
Táto služba je diskrétna,  bezplatná, nie je ob-
medzená časom, stretnutie si však treba do-
hodnúť vopred telefonicky. Bližšie informácie 
nájdete na našej webovej stránke na adrese: 

http://cvcstaratura.edupage.org/text5/?. Počas 
septembra túto službu využívali najmä rodiča, 
ktorí sa potrebovali poradiť o záujmovom sme-
rovaní svojich detí. 

Čo pripravujeme na október  2014?
• V piatok 3. 10. otvárame činnosť Herňaklubu. 

Je to klub, ktorý bude vypĺňať deťom piatkové 
popoludnia v školskom roku 2014/15, a to vždy 
od 12.45 – 15.45 hod. Deti budú mať k dis-
pozícii stolný futbal, spoločenské hry, počí-
tače, konzoly. Členmi klubu sa automaticky 
bezplatne stávajú všetky deti, ktoré do CVČ 
v septembri 2014 venovali svoj vzdelávací po-
ukaz a navštevujú pravidelne niektorý z krúž-
kov v CVČ, ostatné deti sa členmi klubu môžu 
stať na základe prihlášky a úhrady stanoveného 
poplatku.

• V piatok 3. 10. o 14.00 hod. sa uskutoční i prvé 
riadne zasadanie Detského parlamentu mesta 
Stará Turá. 

• V sobotu 4. 10. o 10.00 hod. pozývame malých 
i veľkých na Námestie slobody, kde organizuje-
me 2. ročník akcie Po námestí na kolieskach. 
Je to súťažné podujatie pre deti ZŠ, ktoré vlast-
nia kolieskové korčule, kolobežku alebo bicykel 
a chcú si overiť svoje jazdecké zručnosti. Sú 
vítané i rodinné tímy. Podmienkou účasti sú 
chrániče a prilba pre súťažiacich. V prípade 
nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

• V utorok 7. 10. začína svoju činnosť 
BABYCLUB, to je klub pre mamičky, oteckov, 

ale i starých rodičov s deťmi do 3 rokov. Klub 
bude fungovať každý utorok od 9.45 a 12.45 
hod. a jeho činnosť tvoria najmä:
 › činnosti spontánne (podľa záujmu),
 › činnosti organizované (cvičenia, prednášky, 

pracovné workshopy,...),
 › návštevy v minizoo (zoznamovanie detí 

s rôznymi druhmi zvierat),
 › atď.

• Počas jesenných prázdnin opakujeme pre veľký 
úspech akciu Noc duchov, ktorá je určená len 
pre odvážne školopovinné deti do 11 rokov, 
ktoré navštevujú niektorý zo záujmových krúž-
kov v CVČ.  Uskutoční sa v dňoch 29. – 30. 10. 
2014. Noc, ktorú deti v CVČ prežijú bude zá-
žitkovou aktivitou plnou hier a súťaží, nebude 
chýbať vyvolávanie duchov a ani strašidelná 
diskotéka. Vstupenkou pre dieťa bude straši-
delný kostým. Podmienkou účasti je i spacák 
a súhlas rodičov. Deti je treba vopred  prihlásiť 
do 24. 10. 2014. 

• Jesenné prázdninové popoludnie vyplníme 
i starším deťom. Vo štvrtok 30. 10. o 15.00 
hod. otvárame Diskusný klub pre teenegerov. 
Téma: STRACH. Obsahom tohto diskusného 
klubu budú úvahy a diskusie, v ktorých bude-
me rozoberať názory mladých ľudí na rôzne 
druhy strachu, reakcie na strach, ale i spôsoby 
vyrovnania sa strachom. 

• Podľa záujmu škôl budú prebiehať výukové 
programy.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
Už mesiac si zvykáme na vstávanie a pra-
videlné zvonenie. Žiakom to neuľahčuje 
ani počasie, ktoré je stále smutné a uprša-
né. Slnečné lúče, ktoré ich mali sprevá-
dzať na ceste do školy zostávajú skryté za 
oblakmi.

Za pár dní tu máme jeseň, kedy zvyk-
neme usporiadať zber šípok a papiera. 
Žiakov budeme informovať o zahájení 
týchto zberov. Šípky zberáme vždy pred 
vyučovaním. Treba ich mať odstopkova-
né a čisté.

Pre žiakov sme pripravili aj tento 
školský rok množstvo bezplatných krúž-
kov, ktoré budú viesť naši učitelia.

Ponuka krúžkov pre 1. stupeň:
Divadelný – Mgr. D. Pribišová, 
Športový – Mgr. S. Hanáková 
Turistický – Mgr. Z. Stupavská 
Maľovaný svet- Mgr. S. Hanáková
Výtvarníček – Mgr. A. Nedbálková
Bábkarsky – Mgr. A. Majtánová
Šikovné ruky – Mgr. J. Chudá
Stolný tenis – Ing. J. Dzuro 

Ponuka krúžkov pre 2.stupeň:
Angličtina hrou – Mgr. A. Haverová
Pikofyz – Mgr. P. Čulák
Francúzština hrou, Internetový – Mgr. 
L. Durcová

Priateľstvá cez internet, Anglický 
E-twinning – Mgr. E. Čierniková
Dramatický v ANJ – Mgr. Ľ. Bajjaniová, 
PHD.
Mladý biológ – Mgr. A. Bielčiková
Krajiny sveta – Mgr. M. Holotová
Vybíjaná – Ľ. Milatová
Planéta Zem – PaedDr. B. Puškárová
Futbal, Florbal 5. – 6. ročník – Mgr. J. 
Mandák
Florbal 7., 8., 9. ročník – Mgr. P. 
Michalec
Šikovná gazdinka – Mgr. K. Hudečková
Rozhlasový – Mgr. D. Malá
Dáma, Strelecký – P. Milata
Rétorika – Mgr. J. Roháčková
Matematické súťaže – Mgr. Ľ. 
Janovický
Hasičský – p. Nemček

V školskom prostredí sa udomácni-
li už aj naši nulťáci a prváci. Pre žiakov 
prvého ročníka pripravujeme v mesiaci 
október imatrikuláciu – vstup do škol-
ského života.

V mesiaci október radi uvítame 
všetkých rodičov na rodičovských zdru-
ženiach. Verím, že aj v tomto školskom 
roku si niektorí rodičia nájdu čas a prídu 
medzi našich žiakov podeliť sa o svoje 
zručnosti. Práve mesiac október máme 
dni vyhradené pre takúto spoluprácu – 
Rodičia deťom.

Mgr. Danka Pribišová, ZŠ Stará Turá

Harmónia prírody v dome kultúry
V čom pramení krása príro-
dy, v čom sa skrýva jej duša... 
I takto by sme mohli nazvať 
výstavu „Čaro bonsajov 
a premeny dreva.“

Cit pre krásu, to sú bon-
saje pána Jána Valentu. Tento 
neúnavný a veľmi tvorivý 
človek nám zapožičal svo-
je umelecké diela. Celkovú 
atmosféru výstavy dotvoril 
svojimi fotografiami a rôzny-
mi zberateľskými drobnosťami z dreva. Mali sme možnosť ob-
divovať i bonsaje pána Milana Bzúška, Olega Tepličku, Milana 
Kýšku a Jána Mikláša. Všetci títo trpezliví muži si zaslúžia náš 
obdiv i poďakovanie za to, že nám exponáty nezištne zapoži-
čali, ako i dotvorili celkovú atmosféru výstavy. „Klobúk dolu 
pred Vami páni!“ K ďalším ľuďom, ktorí boli ochotní podeliť 
sa o radosť z pestovania bol i pán Ing. Ladislav Maier so svo-
jimi kaktusmi a sukulentami. „Boli úžasné!“ Niektoré prešli 
pol sveta, aby vyrástli do krásy pod jeho rukami. 

Zámerom výstavy bolo prezentovať zručných bonsajistov 
i ľudí, ktorí pracujú s drevom. Záhadné sochy z dreva, vtáčiky, 
ktoré ožili na strome – výtvor pána Vrábla. K práci patrí aj 
oddych, a tak sme mohli okrem potrieb do domácnosti vi-
dieť i drevené fajky, ale aj výrobky šikovných rezbárov - pána 
Jaromíra Mikulca a jeho syna. 

Drevo sa menilo do rôznych podôb a ľudia sa pri pohľade 
na tú krásu menili spolu s ním. Harmónia prírody, hudby, 
súzvuk ľudských duší – to bola naša výstava „Čaro bonsajov 
a premeny dreva.“ 

Ďakujeme! Zdenka Zemanová, Dom kultúry Javorina
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE

• 4. októbra 2014 – autobusový zájazd na vinobranie do 
Valtíc  Poplatok za dopravu: 9,- €.

• 5. októbra 2014 o 16.00 hod. – detská show Fíha tralala. 
Vstupné: 4,- €. (možnosť použiť kultúrne poukazy)

• 9. októbra 2014 o 19.00 hod. – hriešna komédia Kto zha-
sol svetlo. Účinkujú: B. Deák, Z. Tlučková, M. Kráľovičová / Z. 
Studenková, J. Koleník, K. Svarinská / V. Ráková. Vstupné: 14,- €.

• 27. októbra 2014 o 18.00 hod. – na predstavenie Radošinského 
naivného divadla Sčista-jasna. Trpko-smiešna komédia za-
chytáva historické, spoločenské, ale najmä ľudské osudy zápa-
doslovenskej obce a jej obyvateľov  v tragikomických ľudských 
príbehoch od počiatkov nástupu socializmu v päťdesiatych ro-
koch až po rok 2000. Účinkujú: S. Štepka, R. Felix, V. Svitek, M. 
Nedomová, M. Caban alebo S. Malachovský, M. Kubovčík alebo 
O. Hraška, M. Szöcsová alebo G. Marcinková, D. Tomešová, L. 
Hubáček, M. Vilhanová. Vstupné: 11,- €.

• 16. novembra 2014 o 16.00 hod. – koncert Kysuckého 
prameňa. Vstupné: 6,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Krausová, Karin: Rebelka • Grisham, John: Platanový 
rad • Macháčová, Adriana: Šokujúca aféra • Bystričanová, Silvia: 
Šťastie prišlo v sobotu • Johnson, Adam: Syn pána sirôt (autor získal 
r. 2013 prestížnu Pulitzerovu cenu) Detektívky Sund, Erik Axl: 
Havranie dievča • Červenák, Juraj: Strážcovia Varadína • Nesbo, Jo: 
Netopierí muž Náučná literatúra Vendel, Štefan: Pedagogická 
psychológia • O‘Reilly, Bill: Atentát na Ježiša • Filan, Boris: Umenie 
zablúdiť Detská literatúra Dragulová-Faktorová, Danuša: Príhody 
uja Hrmotku • Marsoli, Lisa Ann: Hľadá sa Nemo Detská náučná 
literatúra Krejčí, Henrieta: Angličtina pre deti (zábavné rýmovačky) 
• Jaroš, Miro: Na ceste + CD (zábavné i poučné krásne ilustrované 
veršíky pre najmenších čitateľov)

• Na Námestí slobody sme sprístupnili verejný knižný box. Môžete 
do neho vkladať knihy a časopisy, ktoré ste už prečítali, nepotrebujete 
ich a myslíte si, že by urobili radosť iným. Takisto si môžete vybrať 
knihy, vrátiť, prípadne ponechať alebo posunúť svojim známym.

• V posledný prázdninový deň pred začiatkom školského roka si deti na 
námestí kreslili prázdninové zážitky. Urobili sme z nich výstavku. 
Ak budete mať cestu do domu kultúry, príďte si pozrieť ich milé 
kresbičky. 

•	V	tomto	školskom	roku	pokračujeme	v	súťaži	pre	všetkých	malých	
milovníkov	 literatúry	 ČÍTANIE NÁS BAVÍ.	 Pripravili	 sme	 nové	
zaujímavejšie	otázočky	a	súťaže.		

ORGANIZUJE tieto remeselné a kreatívne kurzy

• Jesenné aranžovanie kvetov
Vyrobte si vlastnoručnú jesennú dekoráciu v nádobe.

Termín: 7. 10.2014 o 16:00 hod. Rozsah kurzu: 3 hodiny
Cena: 5 Eur Lektor: Zdenka Zemanová

• Nešitý patchwork
Základy výroby ozdôb z nešitého patchworku.

Termín: november 2014 Rozsah kurzu: 4 hodiny
Cena: 8 Eur Lektor: Ivana Hudcovičová

• Drôtovanie
Základné techniky drôtovania.

Termín: november 2014 Rozsah kurzu: 5 hodín
Cena: 18 Eur Lektor: Ing. Alena Šeďová

• Pletenie z pedigu
Pletenie košíka z pedigu s dienkom.

Termín: november 2014 Rozsah kurzu: 5 hodín
Cena: 18 Eur Lektor: Ing. Alena Šeďová

V cene kurzov je zahrnutý aj materiál.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

pripravuje KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV 

pod vedením diplomovaného učiteľa spoločenských tancov Ing. 
Milana Danihela. Naučíte sa tancovať waltz, tango, valčík, 

foxtrot, polka, čardáš, samba, cha-cha, rumba, jive, 
salsa a merengue. Predpokladaný termín za-
hájenia kurzu je NOVEMBER 2014 a poplatok 
za osobu je 50 €. Kurz zahŕňa 10 – 15 lekcií (1 

lekcia – 150 min. 1krát do týždňa). Prihlasovať sa 
môžete do 25. októbra 2014 (ideálne v pároch).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na sekretariáte DK Javorina

Pietna spomienka 
na mestskom cintoríne

Mesto Stará Turá a staro-

turianske cirkevné zbory 

Vás pozývajú na ekume-

nickú spomienku pri príle-

žitosti Pamiatky zosnulých, 

ktorá sa uskutoční v štvr-

tok 30. októbra 2014 

o 15.00 hodine v Dome 

smútku Stará Turá.

kalendáre, diáre,  
novoročenky na rok 2015 
Príďte si vybrať 
zo širokej ponuky 
www.t-studio.sk

T-štúdio, s.r.o.
Jiráskova 169, Stará Turá

tel.: 032 / 776 4896
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Slzy v očiach, v srdci žiaľ, neúprosný osud to 

najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, 
prázdny domov a spomienky nám ponechal. 

Dňa 2.10.2014 bude 
tomu 5 rokov, čo nás 
opustila naša dcéra 
Marcelka ŠIDLO-
VÁ. Dňa 1.11.2014 
si budeme pripomí-
nať 10. výročie úmr-
tia našej dcéry 

a mamy Moniky ŠTURMOVEJ.

S	láskou	spomínajú	rodičia,	syn	Juraj	a	celá	rodina.	

•
Hoc neumriem, nezarastie stopa, ľudia si so 

mnou v mysli postoja, ozvem sa v spomienkach, 
do reči vpadnem kamarátom pri práci 

a do snom deťom, žene do stonu. Nie, neonemiem. 
Neumlčí ma hruda zeme. Hoc jazvy po mne 

dobolia, v živote prúdiť budem dokola.

Dňa 6.9.2014 uplynulo 15 rokov od 
úmrtia pána Jaroslava MAJTÁSA, 
nášho milovaného manžela, otca a 
dedinka.

S	láskou	a	úctou	spomína	celá	rodina.

•

Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ. Necítiš bolesť, 
necítiš žiaľ, necítiš života bolestné muky, tam niekde 
v diaľke Ťa objali pánove ruky. A trpkosť osudu, tá 

Ťa už nemučí, našla si pokoj v nebeskom náručí.

Dňa 6.10.2014 uplynie 1 rok, čo nás 
navždy opustila naša mama, babička 
a prababička Božena KOSTELNÁ. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

S	láskou	a	úctou	spomínajú	
dcéry	Jana	a	Drahomíra	

s	manželom,	vnučky	Marianka	
s	manželom,	Žanetka	a	Hanka	s	priateľmi,	

pravnúčatká	Kristiánko,	Nikolasko	a	Tomáško.	

•
Je ťažké podať ruku osudu, pri kríži položiť kvet 

a zapáliť sviečku, nad hrobom bezmocne stáť 
a s vetrom sa rozprávať. Žijeme život bez neho, ale 

predsa s ním. Chýba nám, ale v srdci každého 
z nás je miesto, v ktorom iba pre neho je priestor.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko bez 
teba žiť. Láska však smrťou nekončí 
a v našich srdciach budeš stále žiť. 
Dňa 11.10.2014 si pripomenieme 7. 
výročie úmrtia milovaného manžela, 
o t c a  a  b r a t a  Pa v l a 
NOVOMESTSKÉHO.

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

•
Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo drahé nám 

bolo, osud vzal. Odišiel si od nás ako tichý 
sen, nepovedal si ani zbohom, už neprídem.

Dňa 8.10.2014 si pripomíname 1. vý-
ročie úmrtia nášho milovaného syna, 
vnuka, bratranca a synovca Mareka 
HARUŠŤÁKA. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku.

S	láskou	a	úctou	spomínajú	
rodičia	a	ostatná	rodina.

Kto zomiera, neodchádza, ale zostáva 
v srdciach tých, ktorí ho mali radi.

Dňa 17.9.2014 uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a ded-
ko Drahoslav NEMEC.

S	láskou	spomínajú	manželka,	
dcéry	a	ostatná	rodina.	

•
Len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob 
dať. S láskou a úctou na Teba spomínať.

Dňa 4.10.2014 si pripomíname 10. 
výročie smrti nášho milovaného syna, 
otca a brata Vladka VRKOČA. Kto 
ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku prosím.

S	láskou	a	úctou	na	neho	spomínajú	
mamenka,	deti	Vladko	a	Filipko,	

brat,	sestra	a	ostatná	rodina.	

•
Dňa 19.10.2014 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil môj brat Ondrej 
VESELOVSKÝ.

S	láskou	a	úctou	si	na	neho	spomína	
sestra	Milka	a	ostatná	rodina.

•
Dňa 7.10.2014 si pripomenieme 30. 
výročie úmrtia nášho manžela, otca 
a starého otca Vladislava SADLOŇA. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

S	láskou	spomína	manželka,	
deti	a	vnúčatá.

•
Ťažké je stratiť rodičov na dlhé veky, márne 

nám hovoria, že už mali roky. Stojíme tu nad 
hrobom, kde naši drahí ležia a veríme, že 

niekde ďaleko sa z Božej lásky tešia.

Dňa 24.10.2014 uply-
nie 20 rokov od úmr-
tia nášho otca 
a starého otca Jaro-
slava VŠETULU 
a dňa 27.1.2015 si 
pripomenieme 10. 
výročie úmrtia našej 

mamy a starej mamy Anny VŠETULOVEJ, rod. 
Pilkovej.

Spomínajú	deti	s	rodinami.

•
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa 

mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 5.10.2014 si pripomíname 1. vý-
ročie úmrtia našej blízkej Drahoslavy 
BAČOVEJ. Kto ste ju poznali a mali 
ste ju radi, spomínajte s nami.

S	láskou	spomínajú	manžel,	deti,	
vnúčatá	a	ostatná	rodina.

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, však 

spomienky na Teba sú hlboko v nás.

Dňa 16.10.2014 si pripomenieme 30. 
výročie úmrtia nášho manžela, otca, 
brata, švagra Jaroslava MICHALCA. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Smútiaca	rodina.

Dňa 3.7.2014 uplynulo 13 rokov, čo 
nás opustil môj syn a brat Tomáško 
STACHO. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S	láskou	spomínajú	mama	a	bratia.

•
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... 

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Ďakujeme príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí odprevadili na poslednej 
ceste môjho manžela, otca a brata 
Štefana STACHA, ktorý nás opustil 
dňa 18.8.2014 vo veku 54 rokov. Ďa-
kujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové 
dary a slová útechy.

Manželka,	synovia,	
nevesta	a	ostatná	rodina.

•
Myslela vždy viac na iných ako na seba...

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli dňa 
8.8.2014 rozlúčiť s našou milovanou 
mamou, babičkou, prababičkou Kris-
tínou HORNOVOU, ktorá nás opus-
tila vo veku nedožitých 83 rokov. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. kaplá-
novi Šoltésovi. 

Dcéra	Daniela	s	rodinou	a	syn	Ladislav	s	rodinou.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Kristián Kusenda, Damian Vašek, Richard Kališ, 
David Pastorek, Michal Trebatický, Ondrej Volár, 
Miriam Dunajčíková, Nina Blažejová, David 
Augustín, Šimon Stuchlý

Idú spoločným životom
Libor Malek z Českej republiky a Zuzana Ančícová 
zo Starej Turej, Ing. Erik Mateják zo Starej Turej 
a Ing. Miroslava Sečňová z Petrovíc, Filip Slezák 
z Českej republiky a Miroslava Čičová zo Starej 
Turej, Milan Mikulec zo Starej Turej a Ľubica 
Cibulková zo Starej Turej, Miroslav Papulák zo 
Starej Turej a Anna Foltínová z Myjavy, Pavol 
Šupka z Brunoviec a Ing. Zuzana Lukáčová zo 
Starej Turej, Andrej Less z Nového Mesta nad 
Váhom a Mgr. Zdenka Nemcová zo Starej Turej, 
Ján Duržo z Kostolnej Záriečie a Lucia Štefková 
zo Starej Turej, Tomáš Durec zo Starej Turej 
a Barbora Vráblová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Štefan Stacho, Drahomíra Pašková, František 
Horka, Ján Ondrejech, Júlia Srnková, Gustáv 
Hvoždara, Lýdia Vaškovičová

Zoznam jubilantov 
za mesiac OKTÓBER 2014

Marta Petrovičová, Oľga Potfajová, Vladislav 
Pagáč, Štefánia Vdoviaková, Jaroslav Hluchý, 
Anna Viskupová, Rudolf Macek, Terézia Parčiová, 
Vladimír Hudcovic, Milan Samek, Anna Durcová, 
Ľudmila Michalcová, Samuel Nemec, Marta 
Vráblová, Mária Petrášová, Vladimír Hornáček, 
Emil Hritz, Ján Vrkoč, Božena Hluchá, Anna 
Zubáňová, Július Kováč, Emília Koštialová, Pavel 
Ando, Milan Miko, Katarína Stančíková, Klára 
Dvončová, Miroslav Nemec, Milan Tučka, Emília 
Durcová, Emília Skovajsová, Ľudmila Pitlíková, 
Hedviga Čierniková, Ján Hučko, Anna Maláriková, 
Anna Černáková, Elena Ježová, Emília Mikitová, 
Katarína Mačicová, Ing.Jaroslav Vavrovič, Emília 
Hargašová, Emília Vallová, Božena Novomestská, 
Emília Chriašteľová, Július Turák, Kamila 
Smolinská, Alžbeta Bunová, Emília Stachová
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Má stravovanie naozaj vplyv na 
spokojnosť a zdravý vývin našich detí?
V súčasnosti je veľmi moderné hovoriť o zdravom spôsobe života. Diskutuje sa o tom, čo by 
sa malo, čo by sa nemalo, čo je zdravé, čo škodí a i keď to väčšina z nás teoreticky veľmi 
dobre ovláda, v praxi to vyzerá trochu inak. Významnou súčasťou zdravého spôsobu života 
je stravovanie, ktoré má jeden z najväčších vplyvov na to, ako sa cítime, ako vyzeráme, 
ako si telo šetríme alebo ako ho zaťažujeme.

Vedenie detí k správnemu stravovaniu je jedna  
veľká a dôležitá kapitola vo výchove. Je to kapi-
tola, ktorá sa podieľa podstatnou mierou na tom, 
či z našich detí vyrábame zdravých dospelákov 
alebo budúcich nešťastníkov pravidelne sediacich 
v čakárňach obecných lekárov, diabetológov, srd-
ciarov, gastroenterológov, zubárov atď.  Rodičia 
sa väčšinou snažia myslieť na budúcnosť svojich 
detí – myslia na vzdelanie, na finančné zabezpe-
čenie, na to, aby im drahým strojčekom vyrovnali 
zuby do dokonalosti, no už menej sa zameriavajú 
na to, čo a ako ich deti jedia. Žiadne raňajky, na 
desiatu keks, zavrhnutý obed v školskej jedálni, 
na olovrant chipsy, na večeru niečo dobré z fast 
foodu, a to všetko dobre zaliate colou – i to je ob-
raz dnešného stravovania niektorých detí. Takéto 
stravovanie je pre súčasných rodičov veľmi poho-
dlné a v podstate z hľadiska systému a zákona, sa 
vôbec nijak nepreviňujú, veď „... predsa zabez-
pečujem riadne stravovanie. Zaplatil som obe-
dy, dal som dieťaťu peniaze na desiatu, olovrant 
i večeru. No a na raňajky? Mal nachystané, ale 
keď nechcel...“. Niet sa čo čudovať, že deti, ktoré 
sa podobným spôsobom stravujú bývajú nervóz-
ne, nepozorné a unavené, majú horší prospech 
v škole. Takýmto spôsobom totiž nekŕmime ich 
mozog, ale len zmysly a žalúdok. Vety typu: ale 
ona mi to nezje, toto on neľúbi sú síce peknou 
výhovorkou, ale nič to nemení na zodpovednosti 
rodičov. Rodič je od toho rodičom, aby dieťaťu 
predstavil a prezentoval to, čo je správne a aby 
trval na dodržiavaní týchto zásad. Deti v každej 
dobe, či už to bolo v starovekom Ríme, v stredo-
veku alebo dnes, skúšajú, čo si môžu dovoliť, no 
a staroveký, stredoveký  či  súčasný  rodič bol a je 
tu od toho, aby  toto správanie a skúšanie malého 
človiečika usmerňoval a viedol. Ak si malý škôl-
kar vyberá podľa svojej chuti a nálad, čo bude 
a nebude jesť, celkom iste sa v jeho jedálničku ne-
budú objavovať zložky, ktoré potrebuje jeho malé 
telíčko k dobrému a zdravému vývinu. Lákadlá 
z reklám, neodolateľné vône vyprážaných maškŕt,  
prípadne nevhodné príklady z jeho najbližšieho 
okolia budú mať vplyv najmä na to, že jeho strava 
bude obsahovať plno sacharidov (cukrov) a často 
i tukov. Jedálniček tak prispôsobujeme nie tomu, 
čo dieťa potrebuje, ale jeho chutiam a rozmarom. 
Výsledkom je to,  že už ani sami rodičia po čase 

nevedia, čo by svojmu dieťaťu dali, aby sa najedlo 
a už od najútlejšieho veku dieťaťa hľadajú pomoc 
u lekárov. Rozprávať o tomto probléme by mohli 
i starí rodičia, u ktorých prázdninujú vnúčen-
ce  a ktorí sú doslova nešťastní z toho, čo vôbec 
majú dieťaťu na jedlo ponúknuť, pretože dieťa 
„normálnu“ stravu odmieta. Rozprávať by mohli 
i učiteľky a kuchárky v jedálňach, keď vidia, ako 
deti kvalitné jedlo odmietajú a vyhadzujú. Často 
nie preto, že by im nechutilo, ale pretože nie sú 
zvyknuté na pestrú a teplú stravu. Ale nebojme 
sa, hladné toto dieťa nebude. Veď v školskej kapse 
alebo v automate už má lákavú náhradu – balí-
ček chipsov či čokoládovú tyčinku. Rodičia na 
otázku, prečo dovolia svojim deťom takto sa stra-
vovať, často odpovedajú: ja sa s ním stále hádať 
nebudem. Ale výchova k zdravému stravovaniu 
nie je o hádkach. Nie je ani záležitosťou dupnu-
tia si dieťaťa a dokonca ani záležitosťou plnej pe-
ňaženky rodičov.  Je to záležitosť záujmu, času 
a príkladu rodičov. A ešte raz podčiarknem slo-
vo RODIČOV. Spoliehať sa na to, že niekto iný 
(škôlka, škola, starí rodičia, operka  atď.) naučia 
naše deti akceptovať v strave zeleninu či rybu, je 
nereálne. A či je zložité a časovo náročné vytvo-
riť  vhodný jedálniček pre svoje dieťa? Vôbec nie. 
Stačí mať zdravý rozum a na pamäti zopár zásad:
• pravidelná strava – najlepšie 5 – 6 x denne,
• raňajky sýte doplnené dostatočným množ-

stvom tekutín (napr. čaju),
•  desiata – stačí ovocie,
•  obed by mal tvoriť 25 % celodenného príjmu   

(pokiaľ rodič nevarí doma, odporúča sa stravo-
vanie detí v školskej jedálni, kde je strava veľmi 
dobre vyvážená a deti dostanú to, čo k svojmu 
vývinu potrebujú),

•  olovrant – jogurt, tvaroh, zelenina (v prípade, 
že deti chodia do pohybových krúžkov, je po-
trebné v tomto čase zvýšiť množstvo bielkovín),

•  večera – tvorí 25 % celodenného príjmu a mala 
by obsahovať zvýšené množstvo bielkovín 
(mäso, ryby,...),

•  zabezpečiť dostatočný pitný režim – čaj, čistá 
voda (v žiadnom prípade sa neodporúčajú sla-
dené a energetické nápoje),

•  nenútiť dieťa do jedla. Ak dieťa jedlo odmiet-
ne, neponúkať mu v žiadnom prípade náhradu 
alebo peniaze, aby si kúpilo, čo chce. Hlad je 

najlepší kuchár (i keď túto múdrosť nemám 
overenú žiadnym svetovým inštitútom ani re-
levantným výskumom) a pokiaľ rodič vydrží 
a nenechá sa ovládnuť detským krikom, pla-
čom, sľubmi a vyhrážkami o umretí hladom, 
prinesie jeho trpezlivosť svoje ovocie.

Veľmi dôležitou zásadou je ísť deťom príkla-
dom. Ak dáte dieťaťu na stôl šošovicový prívarok 
s vajíčkom a sami odkráčate k počítaču s keba-
bom v ruke, tak toto nefunguje. 

Na začiatku školského roka som urobila malú 
anketu medzi 169 žiakmi 8. a 9. ročníkov našej 
školy. Položila som im 2 otázky týkajúce sa ich 
stravovania a je potrebné zdôrazniť, že tieto otáz-
ky som im dala po prvej vyučovacej hodine, tzn. 
v dobe, kedy by už mali mať prvé jedlo dňa za 
sebou.  V prvej otázke som sa pokúšala zistiť, koľ-
ko z nich už v ten deň  raňajkovalo. Prihlásilo sa 
105 detí, tzn., že 62 % žiakov 8. a 9. ročníkov už 
ten deň jedlo a zvyšných 38 % nie. Druhá otázka 
sa týkala ich pitného režimu počas ich pobytu 
v škole. V ten deň si 53% detí donieslo do školy 
vodu (čistú, sirupovú, minerálnu), 17 % detí malo 
so sebou čaj a 7% nejaký sýtený sladený nápoj. 
17 % detí nemalo v škole na pitie nič. 9 % detí na 
otázku neodpovedalo. Bolo by zaujímavé ďalej 
skúmať vplyv  zistených poznatkov na správanie 
a školský prospech týchto detí, no tak ďaleko som 
nešla. Skúste si sami odpovedať na to, ku ktorým 
percentám by sa prirátalo vaše dieťa.

Ak chceme odpoveď na otázku v nadpise toh-
to príspevku, je sa treba zmieriť so slovom ÁNO. 
A veľmi. Čím dlhšie budeme odkladať našu zod-
povednosť a vplyv na stravovacie návyky našich 
detí, tým ďalekosiahlejšie dôsledky to bude pre 
naše deti mať. Ustupovaním malému prckovi 
v jeho výbere nevhodných jedál s výhovorkami, 
že ho vychovávame slobodne a vedieme ho k sa-
mostatnosti, mu nedávate najavo, ako ho máte 
radi, ale spolupodieľate sa na deštrukcii jeho zdra-
votného stavu. V konečnom dôsledku a z dlho-
dobého hľadiska toto benevolentné ustupovanie 
nie je prínosom ani pre vás ani pre vaše dieťa. Ale 
je fakt, že z neho predsa len bude niekto profito-
vať: lekári a farmaceutické firmy.

Věra Tepličková

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

Zostali spomienky a odkaz jediný,
veľmi nám chýbaš v kruhu našej rodiny.

Touto cestou úprimne ďakuje-
me všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, 
ktorí dňa 12.9.2014 odprevadili  
na poslednej ceste nášho dra-
hého manžela, otca, starého 
otca Gustáva HVOŽDARU, 
ktorý nás navždy opustil dňa 

9.9.2014 vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánovi farárovi 
Vařákovi, prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca	rodina

Tenisový turnaj „Oskoruša cup 2014“
Dňa 9.8.2014 sa uskutočnil v areáli Združenia tenistov OSKORUŠA - Stará Turá 16. ročník česko-
-slovenského tenisového turnaja priateľstva v losovaných štvorhrách „OSKORUŠA CUP 2014“. Za 
prekrásneho slnečného počasia sa víťazmi stali Marek Hulman a Igor Slezáček /obaja ZT Oskoruša 
Stará Turá/, na druhom mieste sa umiestnil Fedor Kozlík /Nové Mesto n/V/ a Tomáš Kormuth  /
Trnava/ a na treťom mieste Čendo Mimochodek /Květná/ a Marian Miškovic junior /ZT Oskoruša 
Stará Turá/. V cene útechy zvíťazili Andrej Straka /Trenčín/ a Rudi Viselka /ZT Oskoruša Stará Turá/. 
Počas príjemného pohodového spoločenského večera sa rozozvučali  gitary a DJ.

Ing. Igor Slezáček, predseda ZT Oskoruša Stará Turá
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Výlet so spoločnosťou M. R. Štefánika po 
pamätníkoch a cintorínoch 1. a 2. svetovej vojny
V roku 2014 si pripomíname dve významné výročia. 100. výročie začiatku 1. svetovej vojny 
a 70. výročie SNP. A práve na tieto udalosti bol zameraný tohtoročný výlet Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika, ktorý ako vždy zorganizoval Mgr. Peter Uhlík, čestný predseda.

Tentoraz sme cestovali na východ. Cieľ nášho zá-
jazdu bol Svidník. Ale cestou tam sme sa zastavili 
v Banskej Bystrici, kde sme navštívili deň pred 
hlavnými oslavami 70. výročia SNP Múzeum 
SNP. Bolo obohatené i o nové expozície. Ale tie 
zapožičané z Moskvy sme nevideli, neboli určené 
širokej verejnosti. Zastávku sme mali i v Spišskej 
Novej Vsi, kde sme si prezreli pomník M. R. 
Štefánika a pamätnú tabulu na dome, kde doži-
la u svojho druhého syna Štefánikova matka. Po 
ubytovaní a večeri v hoteli Rubín vo Svidníku sme 
sa stretli so zástupcami svidníckej Štefánikovej 
spoločnosti.

Druhý deň výletu sme začali prehliadkou vo-
jenských cintorínov 1. svetovej vojny v poľskom 
Haliči. Projektoval ich náš významný architekt 
Dušan Jurkovič. Prvý cintorín, ktorý sme navští-
vili, bol Wola Cieklińska. Pamätník je postavený 
z kameňa a železa, stavali ho talianski majstri. 
Nachádza sa tam 7 masových a 56 individuálnych 
hrobov rakúsko-uhorských dôstojníkov. Hlavný 
nápis znie: „Išli sme do sváru a našli zmier.“ Ďalší 
cintorín bol Nowy Źmigród, pamätník pozostá-
va z piatich vysokých stĺpov. Nachádza sa tu 157 
jednotlivých a 27 masových hrobov obetí vojny 
– pruskej, bavorskej, rakúskej a ruskej batérie. 
Jurkovič tu použil opäť kameň a železo, stava-
li ho opäť talianski zajatci. Pamätník Krempná 
je zasadený do lesa, použitý materiál je kameň 
a drevo. Je tu 72 individuálnych a 12 masových 
hrobov. Ďalší vojenský cintorín, ktorý sme na-
vštívili, bol v poľskej Dukle. Pochovali tam 3 588 
neidentifikovaných vojakov rôznych národností 
1. svetovej vojny v rokoch 1914 – 1915. V druhej 
časti cintorína sú pochovaní i poľskí, sovietski 
a československí vojaci, ktorí padli v okolí Dukly 
za 2. svetovej vojny. 

Po prezretí poľskej Dukly sme navštívili i slo-
venskú Duklu, kde je pochovaných 565 vojakov 
čs. armádneho zboru. Cestou z Dukly sme si ešte 
prezreli v obci Hunkovce nemecký vojenský cin-
torín z r. 1944, kde je pochovaných 2 648 vojakov. 

Ráno 30. 8. 2014 pred odchodom zo Svidníka 
sme sa nafotili v tričkách, ktoré sme dostali od 

MsÚ Svidník, pri pamätníku Sovietskej armády. 
V štyroch masových hroboch tam je pochova-
ných  9 000 sovietskych vojakov a pozreli sme si 
i prírodné vojenské múzeum. 

V Giraltovciach sme sa zastavili pri pamätní-
ku 1. svetovej vojny v tvare leva odliateho z be-
tónu. Pri ofenzíve Brusilova v r. 1915 - 1916 sa 
ruské vojská dostali až do Giraltoviec, odtiaľ ich 
rakúsko – uhorskí vojaci zahnali naspäť do Ruska. 
Táto bitka sa nazývala slovenský Verden. Bol tu 
i vojenský cintorín, ktorý zlikvidovali, aby mali 
kde pochovávať „významných ľudí“ Giraltoviec.

Neobišli sme ani mesto Prešov. Pán Uhlík nás 
priviedol ku Caraffovej väznici, kde väznili 27 
významných osobností, ktoré sa nechceli zriecť 
evanjelickej viery a ktoré popravili na prešovskom 
námestí v r. 1687. Pri pamätníku evanjelických 
mučeníkov sa zastavil 2.7.1995 aj pápež Ján Pavol 
II. V Prešove sme navštívili staré evanjelické ko-
légium postavené v r. 1667. O rok neskôr sa tam 
už i vyučovalo. Malo búrlivú minulosť, dvakrát ho 
zabrali v rámci rekatolizácie katolíci, budova bola 
znárodnená, zanedbaná, neskôr zrekonštruovaná. 
Kolégium obsahuje 60 – 70 000 kníh. Študovali 
tu P. O. Hviezdoslav, Janko Jesenský. Túto usta-
novizeň navštívil aj J. A. Komenský. Nachádza sa 
tu biskupský úrad, 8-ročné gymnázium, evanje-
lická základná škola aj so škôlkou. V minulosti 
sa tu študovala teológia i právo. Pre mňa bola 
zastávka v Prešove významná i preto, že som 
mala možnosť navštíviť nášho bývalého občana 
Vladimíra Roháčka (z bývalého Hrubého domu 
oproti MsÚ) a konzultovať s ním príbeh záchra-
ny Žida Dezidera Kardoša jeho dedom a odniesť 
si domov malú pozostalosť po rodine zosnulé-
ho dentistu Moisesa Blumena, ktorú zachránili 
jeho rodičia pred ich deportáciou. Blumenovci 
totiž bývali v Hrubom dome, ktorý vlastnila ro-
dina Roháčkovcov. Predposledná zastávka bola 
prehliadka kaštieľa v Budimíre, kde sa nachádza 
múzeum hodín. A to posledné zastavenie bolo 
pred Košicami, kde sme mali dvakrát prespať, na 
vyhliadkovej veži v Hradovej v 466 m. n. m. Celá 
veža je kovová, meria 21 metrov a keď som stála 

na najvyššej vyhliadkovej terase, mala som dosť 
strach z výkyvov veže.

Predposledný deň sme strávili v Košiciach. 
Bola som v Košiciach síce dvakrát, raz na s vadbe 
priateľky a v 90-tych rokoch na služobnej ceste. 
Ale až teraz som zistila, že mesto Košice je nesku-
točne krásne, je to najväčšia mestská pamiatková 
rezervácia na Slovensku: Dom sv. Alžbety je naj-
väčšia katedrála na Slovensku, Urbanova veža, 
kaplnka sv. Michala, kostoly evanjelické, kato-
lícke, kalvínske, grekokatolícke a dve synagógy. 
Medzi pozoruhodnosti mesta patria potôčik cez 
Hlavnú ulicu, spievajúca fontána, Zvonkohra, 
zvon Urban, socha Maratónca. V Košiciach sa 
nachádzajú viaceré galérie a mnohé unikátne 
múzeá, nádherné paláce a radnice, divadlá, uni-
verzity P. J. Šafárika, veterinárneho lekárstva a far-
mácie aj technická.

Dňa 1.9.2014 sme vycestovali z Košíc na ces-
tu domov, ale aj v tento posledný deň sme mali 
možnosť vidieť zaujímavé miesta. V Turni sme 
si odfotili pamätník 1. štartu Medzinárodného 
košického maratónu v r. 1924. V Turnianskom 
Podhradí sme si pozreli pamätník českosloven-
ských legionárov a kúsok odtiaľ je komplexný pa-
mätník padlým turnianskym vojakom v 1. svet. 
vojne, 13-tim neznámym maďarským vojakom, 
ktorí padli v r. 1919 v Turni aj obetiam holo-
kaustu. Ďalej sme navštívili v Krásnohorskom 
Podhradí Mauzóleum Andrássyovského rodu. 
Dal ho vybudovať Dionýz svojej nešľachtickej 
manželke Franciske, ale veľmi šľachetnej, keď 
s manželom podporovali chudobných a stráda-
júcich a minuli na to veľkú časť dedičstva. 

V obci Halič sme navštívili hrob spisovateľky 
Hany Ponickej. A vo Zvolene sme si pozreli v par-
ku opancierovaný vlak z obdobia 2. svet. vojny. 

Touto cestou chcem poďakovať Mgr. Petrovi 
Uhlíkovi za zorganizovanie tak zaujímavého výle-
tu, ktorým sme si uctili pamiatku našich predkov 
padlých v oboch svetových vojnách, videli časť 
diela nášho veľkého architekta Dušana Jurkoviča 
a trochu spoznali východ Slovenska. Ďakujeme 
i nášmu šoférovi Pavlovi Dekánkovi, ktorý nás už 
dlhé roky vždy bezpečne dovezie domov.

Eva Tomisová
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O LESOCH A LESNÍCTVE... 
(4. časť)

Ochrana lesa a živelné pohromy
(pokračovanie z minulého čísla)

Ochrana lesa sa ako jedna z pôvodných les-
níckych disciplín vyvíjala od počiatkov lesníctva 
aj ako výstup z nariadení jednotlivých vládcov. 
Spočiatku ako súbor reštrikčných opatrení, ne-
skôr taktiež ako preventívna vedná disciplína. 
Jej pôvodným zámerom bolo chrániť lesy pred 
exploatáciou človekom i ďalšími faktormi poško-
dzujúcimi produkciu drevnej hmoty.

Z hospodárskeho hľadiska rozlišuje lesníc-
tvo živé a neživé zložky prírody, ktoré nejakým 
spôsobom negatívne ovplyvňujú hospodárenie 
v lese, t. j. na abiotické a biotické škodlivé činitele.  
Z abiotických sú najvýznamnejšie vietor, sneh, 
námraza a z biotických sú to hmyz, huby, zver.  
Významnými sú antropogénne škodlivé činite-
le, ktorých hlavným prvkom je pôsobenie člo-
veka na lesný ekosystém. Väčšinou však pôsobia 
komplexne, čiže viaceré škodlivé činitele súčasne 
alebo v tesnom slede za sebou. Napríklad oslabo-
vaním obranyschopnosti (odolnostného poten-
ciálu) lesa imisiami a hubami dochádza k útoku 
ďalších hmyzích škodcov. Ochrana lesa sa preto 
snaží aktívnymi pestovno-technickými opatre-
niami vysporiadať  s pôsobením týchto činiteľov 
a priblížiť les k určitému vyváženému stavu. 

Najvýznamnejšími poškodeniami lesných 
ekosystémov škodlivými činiteľmi z pohľadu 
lesného hospodárstva sú škody veľkého rozsa-
hu spôsobené živelnými pohromami a kalami-
tami. Kalamity tak ako dnes tak i v minulosti 
poškodzovali lesné porasty, a to nielen umelo 
založené, ale i pôvodné prírodné lesy. S postu-
pujúcimi klimatickými zmenami boli od roku 
2007 evidované v strednej Európe nové javy ako 
napríklad tornáda. Niektoré víchrice v Strednej 
Európe dosahovali rýchlosť cez 200 km/h (r. 1990 
„Wiebke“ 285 km/h, r. 1999 „Lothar“ 272 km/h, 
r. 2007 „Kyril“ 225 km/h). Lesné hospodárstvo 
sa musí preto systematicky prispôsobovať kli-
matickým zmenám a bez straty produkčného 
potenciálu posilňovať celkovú stabilitu lesných 
porastov.  Pravidelné dodávky vysokokvalitnej 
drevnej hmoty a ostané ekosystémové služby ne-
vyhnutné pre naše prežitie (napr. funkcia pôdo-
ochranná, vodohospodárska, rekreačná, atď.) sú 
podmienkou na udržanie konkurencieschopnosti 
lesného hospodárstva.   

Na území lesov mesta Stará Turá 
boli zaznamenané nasledovné 
významnejšie kalamity:
• 3. augusta 1925 vetrová kalamita vyvrátila 

pôvodné bukové porasty v lokalite Durcech 
Jamy a Mičovka. Tieto plochy boli zalesnené 
prevažne smrekom a v súčasnosti sú to obno-
vou rozpracované porasty.

• 20. – 21. októbra 1974 vyvrátil vietor 
porasty v časti Klimová a Lazy. Dodnes sú 

viditeľné v následne zalesnených mladinách 
zvyšky „koreňových koláčov“. 

• 21. – 22. decembra 1987 zasiahla  námra-
zová kalamita celé územie lesov mesta St. Turá. 
Veľká časť drevnej hmoty bola znehodnotená 
polámaním.

• 22. – 23. júna 1999 po dlhotrvajúcich daž-
ďoch vietor vyvrátil a poškodil porasty na ce-
lom území lesov mesta Stará Turá, s najväčšou 
koncentráciou na masíve Lipovec (Papraď). 
Bolo spracované bez mála 60 tis.m3 dreva 
a zalesnené 110 ha holín. Výnimočným javom 
kalamity bolo, že vetrová kalamita prevláda-
la v listnatých porastoch, ktoré sú spravidla 
oveľa stabilnejšie než smrečiny. K ďalším  po-
stihnutým subjektom patril štátny podnik 
Lesy Trenčín, lesné správy Duchonka, Kulháň 
a Dubodiel. Napriek značnému úsiliu najväč-
ším problémom bol odbyt bukovej hmoty, spô-
sobený znehodnotením dreva zaparením,  čo 
sa prejavilo na spomalení spracovávania kala-
mity. Ku koncu roka 1999 zostávala v poras-
toch približne štvrtina až polovica kalamitnej 
hmoty, ktorá sa potom spracovala v priebehu 
roka 2000. 

• 15. októbra 2009 napadol ešte na olistené 
dreviny prvý sneh a poškodil hlavne mladé les-
né porasty na celom území lesov mesta Stará 
Turá. 

• 20. mája 2010 opäť zasiahla vetrová kalamita 
podmáčané porasty na celom území lesov mes-
ta Stará Turá. Rýchlosť vetra v nárazoch od 17. 
do 19. mája 2010 dosahovala až 70 km/hod. 
Podobne ako v roku 1999 boli viac poškodené  
listnaté porasty (80 %), menej ihličnany (20 %).

Okrem našich lesov k poškodeným subjek-
tom patrili i štátne lesy, a to závod Smolenice 
a  Prievidza, Mestské lesy Krupina, Lesy mesta 
Brezno a zasiahnuté boli i regióny Liptova, Oravy 
a Kysúc.

K ďalším  významným kalamitám, 
ktoré značne zasiahli lesy 
na území Slovenska boli:
•  Vetrová kalamita „Ivan“ z 8.júla 1996  –  kde 

najviac poškodené boli ihličnaté porasty na 
území Horehronia.

•  Ľadovica „Tamara“ z 24.–26. januára 2001 
– výdatné zrážky najmä vo forme dažďa so 
snehom, mrznúceho dažďa a mrznúceho 
mrholenia zasiahli  prevažne listnaté porasty 
v Banskobystrickom kraji.

•  Vetrová kalamita „Sabína“ z 27.–28. októbra 
2002 a „Klaudia“ zo 16.–17. novembra 2002 
– tentokrát najviac postihnutou drevinou bol 
smrek a najviac polomov spôsobili v lesných 
porastoch na Spiši, v Podtatranskej kotline a na 
Horehroní.

•  Vetrová kalamita „Alžbeta“ z 19. novembra 

2004  –  presne 19. novembra 2004 prešiel cez 
Slovensko stred tlakovej níže a s ňou spoje-
ný výrazný studený front. Ich prechod spre-
vádzali prudké nárazy vetra, na Horehroní až 
120 - 130 km/hod. Kalamita najviac zasiahla 
oblasti Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Oravy 
a Slovenského Rudohoria.

•  Snehová kalamita „Trojkráľová“ z januára 2006 
– išlo o zimné obdobie extrémne bohaté na 
sneh, pričom ťažký mokrý sneh spôsoboval 
najmä vrcholcové zlomy v smrečinách a bori-
nách. Poškodenie snehom bolo situované do 
smrekových oblastí, a to v Banskobystrickom  
a Žilinskom kraji. Najviac poškodenou drevi-
nou bol smrek.

•  Vetrová kalamita „Kyrill“ z 18. a 19. januára 
2007 – vetrová kalamita Kyrill poškodila lesy 
najmä v západnej Európe – najviac v Nemecku, 
v Česku a v Rakúsku. Na Slovensku boli ško-
dy relatívne nízke, predovšetkým v oblasti 
Nízkych Tatier.

•  Vetrová kalamita „Filip“ z  23.–24. augusta 
2007 – v  tom čase sa Slovenskom prehnala 
víchrica. Išlo o južný vietor, ktorý poškodil 
lesy na strednom Slovensku, najmä v oblas-
tiach od Rimavskej Soboty. Vietor prešiel cez 
hrebeň Nízkych Tatier v oblasti Čertovice, po-
škodil severnú časť Nízkych Tatier a skončil až 
v Podtatranskej kotline.

•  Víchrica „Žofia“ z 15. mája 2014 – silné zrážko-
vé úhrny a následne silný vietor spôsobili veľké 
škody predovšetkým na listnáčoch v regió-
noch Rimavská Sobota, Revúca, Beňuš, Lipt. 
Hrádok, Námestovo a Košice.

Zo škodlivých činiteľov zdravotný stav lesov 
v posledných 20 rokoch ohrozuje najmä vietor 
a lykožrút smrekový. Najviac ohrozenou drevi-
nou je smrek obyčajný a výskyt je lokalizovaný 
do horských oblastí Slovenska. Zabrániť širšie-
mu rozšíreniu škodcov je možné len dôslednou 
hygienou porastov.

Ing. Ivan Durec, Ing. Monika Hluchá, Lesotur, s. r. o.

INZERCIA

• Doučím matematiku a fyziku na  ZŠ 
a SŠ. Kontakt: 0908 111 985
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Pred ľudovým súdom: súdny proces so staroturianskym 
vládnym komisárom Júliusom Tomkom (1. časť)

Meno Júliusa Tomku nie je nie-
ktorým starším spoluobčanom 
neznáme. Pamätajú si naň 
najmä v súvislosti s neľahkým 
obdobím rokov 1939 – 1945. 
V spomienkach Staroturiancov 
vystupuje – ako to už často býva 
-  veľmi nejednoznačne. Počas 
existencie Slovenského štátu 
sa politicky angažoval a patril 
k významným predstaviteľom 
miestnej správy. 

Na sklonku druhej svetovej voj-
ny už bolo jasné, že osoby, ktoré 
sa dopustili zločinov proti ľud-
skosti a zásadám medzinárod-
ného práva, majú byť potrestané. 
Aktívni exponenti ľudáckeho re-
žimu mali byť súdení podľa na-
riadenia č. 33/1945 „o potrestaní 
fašistických zločincov, okupan-
tov, zradcov a kolaborantov.“ 
Nariadenie vydala Slovenská 
národná rada (SNR) na jednom 
zo svojich prvých zasadaní 15. 
mája 1945. Požiadavka potrestať 
vojnových previnilcov, zradcov 
a kolaborantov sa stala pred-
metom IX. kapitoly Košického 
vládneho programu, pričom ich 
potrestanie malo byť realizované 
prostredníctvom retribučných 
súdov. Trestný postih hrozil 
každému, kto preukázateľne na-
pomohol vzniku 1. Slovenskej 
republiky alebo sa dopustil zra-
dy na SNP, resp. znemožňoval 
praktickú realizáciu protifašis-
tického odboja. Právny podklad 
retribučného súdnictva predsta-
voval komplexný súbor nariade-
ní, ktoré postupne prijala SNR. 
Ľudové súdnictvo sa delilo na 3 
druhy ľudových súdov: Národný 
súd, pred ktorý sa postavili pre-
zident, ministri, poslanci, funk-
cionári HSĽS a HG a ďalší. Pre 
„menších“ previnilcov vznik-
li v jednotlivých politických 
okresoch okresné ľudové súdy 
(OĽS) a v obciach a mestách 
miestne ľudové súdy. Dekrét 
bol veľmi prísny a v niektorých 
paragrafoch poznal len jediný 

trest – smrť. Niektoré právne 
normy tohto nariadenia dokon-
ca robili vrásky na čele minis-
trovi spravodlivosti Jaroslavovi 
Stránskemu. Na Slovensku bolo 
zriadených celkovo 77 OĽS. 
K nim bolo pridelených 213 
súdnych úradníkov. Členov 
OĽS menovalo Povereníctvo pre 
pravosúdie na návrh Okresného 
národného výboru z radov 
Demokratickej a Komunistickej 
strany. ONV taktiež podával ná-
vrh na vymenovanie predsedu, 
námestníka, žalobcu, zapisova-
teľa, náhradníka, 4 prísediacich 
a 4 náhradníkov. 

Spomedzi šiestich odbojo-
vých organizácií, pôsobiacich 
v povojnovom slovenskom po-
litickom živote, sa Sväz sloven-
ských partizánov na „očistnom“ 
procese podieľal obzvlášť aktív-
ne. O objektívnosti niektorých 
trestných oznámení si netreba 
robiť veľké ilúzie. Všetci štyria 
členovia výboru tejto organi-
zácie (Karol Šmidke, Samuel 
Falťan, Igor Daxner a Jaroslav 
Šolc) boli komunisti.

Staroturiansky vládny komi-
sár sa zo svojich činov zodpove-
dal v základnom vyšetrovacom 
procese pred OĽS v Trenčíne 
29. októbra 1947. Súdený bol na 
základe § 3 (trestný čin kolabo-
rantstva), § 4 (zrada na povsta-
ní) a § 5 (členstvo vo „fašistickej“ 
organizácii) podľa nariadenia 
33/1945 Zb. n. SNR. Práve zra-
da na povstaní sa považovala za 
obzvlášť ťažký zločin. 

Július Tomka sa naro-
dil 22. augusta 1899 v Dolnej 
Štubni (okres Turčiansky Svätý 
Martin) ako nemanželský syn 
Márie Tomkovej. Absolvoval 
gymnázium a získal učiteľ-
skú spôsobilosť. Na Starú Turú 
prišiel v prvej polovici tridsia-
tych rokov minulého storočia, 
kde od roku 1933 pôsobil ako 
kantor a správca rímsko-kato-
líckej ľudovej školy. Do HSĽS 
vstúpil v roku 1936. V období 

existencie Slovenského štátu sa 
stal vládnym komisárom obce, 
miestnym predsedom HSĽS 
a funkciu miestneho veliteľa 
HG zastával od roku 1941. Po 
nočnom útoku partizánov (12. 
októbra 1944) na objekty obsa-
dené nemeckým vojskom sa od-
sťahoval do Nového Mesta nad 
Váhom. Od 1. decembra 1944 
až do apríla 1945 bol okresným 
predsedom strany. Podľa zápis-
nice NB v Starej Turej z 20. júna 
1945 ho zaistil vrchný strážmaj-
ster Rudolf Petrovič 7. mája 1945 
(v ďalších zápisoch sa udáva ako 
deň zaistenia 17. apríl. Tento 
dátum bol potvrdený stanicou 
NB i v rozsudku) v Starej Turej. 
(Nariadením Slovenskej národ-
nej rady č. 6/1945 Zb. n. z 23. 
2. 1945 boli rozpustené bezpeč-
nostné zložky, teda štátna polí-
cia a žandárstvo. Z oboch zložiek 
bola nariadením č. 7/1945 Zb. n.. 
SNR vytvorená Národná bez-
pečnosť – pozn. aut.). Do väzby 
okresného národného výboru sa 
dostal o deň neskôr. Počas pre-
chodu frontu sa Tomka v obci 
nenachádzal. Krátko pred oslo-
bodením Starej Turej, 5. apríla 
1945, so svojím synom Ivanom 
odišiel do obce Slávnica na 
Považí. Jeho manželka Antónia 
(rod. Šmehilová) s dvoma dcé-
rami pred prechodom frontu 
emigrovala pravdepodobne do 
Rakúska. V decembri 1946 na ňu 
OĽS vydal zatykač. Manžel o jej 
osude v čase väzby nemal žiad-
ne informácie. Deň pred zaiste-
ním sa do Starej Turej vrátil. Na 
obvineného bola uvalená pred-
bežná väzba 12. júla 1945. Prvé 
zápisnice a výpovede svedkov 

spisovali žandári od júna 1945.
Tomka bol súdený pre viace-

ré prečiny. Obžaloba ich zhrnula 
do troch hlavných bodov. Podľa 
prvého „spôsobil druhému pro-
tiprávnu újmu pre jeho národnú 
resp. politickú príslušnosť a pre 
protifašistické presvedčenie.“ 
Druhý bod sa sústredil na par-
tizánsky odboj a jeho znemož-
nenie domácimi zradcami. Tretí 
predstavoval neoprávnené obo-
hatenie sa na úkor iných obča-
nov, pričom mal obvinený využiť 
svoje politické postavenie.  

(pokračovanie v ďalšom čísle)  

Zdroje: ŠA Bratislava, f. Okresný 
ľudový súd Trenčín (OĽS TN), 64/47, 
súdny proces s Júliusom Tomkom; 
BARNOVSKÝ, M.: Na	ceste	k	monopolu	
moci.	 Mocenskopolitické	 zápasy	 na	
Slovensku	 v	 rokoch	 1945	 –	 1948. 
Bratislava, 1993; LETZ, R.: Slovensko	
v	 rokoch	 1945	 –	 1948	 na	 ceste	 ku	
komunistickej	 totalite. Bratislava, 
1994; VNUK, F.: Stopäťdesiat	 rokov	 v	
živote	slovenského	národa. Bratislava, 
2004; JARKOVSKÁ. L.: Odplata	 či	
spravedlnost?	 Mimořádné	 lidové	
soudy	 na	 Královéhradecku	 1945	
–	 1948. Praha, 2009; MASKAĽ, R.: 
Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. 
svetovej vojne a proces s nilašmi na 
Okresnom ľudovom súde v Košiciach. 
Dostupné na: http://www.saske.sk/
cas/archiv/1-2006/diskusia_maskal.
html; RYCHLÍK, J.: Češi	 a	 Slováci	 ve	
20.	století.	Spolupráce	a	konflikty	1914	
–	 1992. Praha, 2012; HRUBOŇ, A. – 
KRIŠTOFÍK, J.: Partizáni na Slovensku 
v zrkadle historiografie. In: HRUBOŇ, 
A. – KRIŠTOFÍK, J. (zost.): Partizáni	
a	 Slovensko. Krakov, 2013; GABČO, 
M.: Zväz	 slovenských	 partizánov	 v	
politickom	zápase	rokov	1945	–	1948. 
Diplomová práca, 2014.

Juraj Krištofík 
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Stretnutie po 50 rokoch
Každý rok existuje možnosť, že 
niektoré triedy škôl Starej Turej sa 
stretnú po 50 rokoch od skončenia 
školskej dochádzky.

22. augusta 2014 tak urobi-
la naša bývalá 9.A trieda zo ZDŠ. 
V školskom roku 1963/64 skončilo 
triedu 28 žiakov. Stretnutia sa nás 
zúčastnilo 24. Hoci sme sa niektorí 
nevideli desiatky rokov, stretnutie 
prebehlo veľmi srdečne a skutočne 
na každom z nás bolo vidieť nes-
miernu radosť, že sa opäť vidíme. 
Po privítaní sme si uctili minútou 
ticha našich zomretých spolužia-
kov Miroslava Pavloviča (zomrel v r. 
1990) a Ivana Klimáčka (zomrel v r. 
2009). Po občerstvení sme postupne 
vyrozprávali príbehy našich životov 

od skončenia ZDŠ. Rozhovory tr-
vali skoro do polnoci. Chcem sa 
poďakovať svojim spolužiakom, že 
prišli v tak veľkom počte a doniesli 
i zákusky. Musím poďakovať môjmu 
manželovi za to, že všetci odchádzali 
zo stretnutia so spoločnou fotogra-
fiou. Za vytvorenie príjemnej atmo-
sféry ďakujem i rodine Gažovičovej 
z vinárničky Na Pivnici. Vďaka patrí 
i našej zomretej triednej učiteľke 
Marte Jurášovej. Počas štyroch ro-
kov nám venovala veľa lásky a času 
a prispela tak značnou mierou, že 
z nás všetkých sa stali riadni ľudia.

Na záver sa mi vtíska myšlienka 
aké bolo príjemné 10 hodín starnúť 
s tými, s ktorými sme boli mladí.

Za spolužiakov Eva Tomisová

Kolkári zahájili novú sezónu
Po letnej prestávke vstúpili kolkári 
MKK Stará Turá do nového súťaž-
ného ročníka 2014/15 so štyrmi tí-
mami v troch ligách. V 1. lige západ 
máme po prvýkrát dvoch zástup-
cov, už tradične A- tím a nováčika 
„Béčko,“ ktoré si vybojovalo postup 
minulý rok. V krajskej lige zastupu-
je Starú Turú C- družstvo a v do-
rasteneckej lige nastúpi tím, ktorý 
sa v minulom ročníku stal bronzo-
vým medailistom MSR družstiev. 
Tohtoročnou posilou kádra bude 
Lenka Gordíková, ktorá sa vrátila 
z KK Vyškov.

Ligové zápasy začali už v sep-
tembri a od začiatku je zrejmé, že 
tohtoroční účastníci druhej naj-
vyššej slovenskej súťaže sú veľmi 
vyrovnaní, v žiadnom zo zápasov 
nie je favorit, vždy rozhodujú aj tie 
najmenšie chybičky. Presvedčili sa 
o tom oba prvoligové tímy, ktoré zo 
svojich úvodných 3 zápasov zazna-
menali po jednom víťazstve a dve 
prehry, všetky výsledky boli tesné 
a na rozhodnutie zápasu často stači-
lo zopár hodov. Dorastenci nastúpili 
do bojov prvým víťazstvom, porazi-
li rivalov z Trenčína. C- tím začína 
v krajskej lige až v druhej polovici 
septembra.

V rámci letnej prípravy na se-
zónu sa hráči a hráčky Starej Turej 
zúčastnili viacerých turnajov na 
Slovensku a v Česku. Premiérovú 
účasť na turnaji v Uhrovci si osla-
dil štvorčlenný tím bronzovým 

miestom, najlepším jednotlivcom 
turnaja sa stala naša hráčka Emília 
Hochelová. V Hluku dominoval 
Peter Hvožďara, ktorý vyhral ka-
tegóriu mužov. Spomedzi žien sa 
najlepšie na 3. mieste umiestnila 
Lenka Gordíková, tej sa darilo aj na 
ďalších turnajoch, v Luhačoviciach 
a Ratíškoviciach sa stala víťazkou.

Dobrou správou pre klub je 
i nominácia dorastenca Martina 
Dolnáka a dorasteniek Eriky 
Lessovej, Simony Moravcovej  
a Ivany Janigovej do širšieho kádra 
slovenskej reprezentácie. Zároveň 
bol tréner dorastu Ján Hochel no-
minovaný na post reprezentačného 
trénera dorasteniek. V auguste sa 
konali dva kontrolné štarty širšej 
nominácie, jeden v Galante, kde sa 
odohral aj neoficiálny zápas s čes-
kou reprezentáciou a druhé sústre-
denie prebehlo vo Veľkom Šariši. 
V kontrolnom štarte i prvých ligo-
vých kolách sa potvrdzuje rastúca 
forma Martina Dolnáka, ktorý bol 
najlepším hráčom SR proti ČR a v li-
gových zápasoch už dvakrát zlepšil 
svoj vlastný rekord. Dievčatá si ne-
počínali zle, no majú ešte rezervy, 
ktoré treba počas sezóny vydolovať, 
aby si potvrdili miestenku aj v hlav-
nej reprezentačnej nominácii pre 
Majstrovstvá sveta. Veríme, že všet-
ky štyri mená nebudú na jar chýbať 
v zozname štartujúcich na MS.

MKK Stará Turá 

Kalendár športových podujatí 
v sezóne 2014/2015

Mestský futbalový klub
V. liga SEVER - muži (jesenná časť) 2014/2015

10. kolo NE - 5.10., 14:30
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá TJ Horovce

11. kolo NE -12.10., 14:30 ihrisko Prečín TJ Prečín MFK Stará Turá

12. kolo NE - 19.10., 14:00
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá
Spartak 
Myjava „B“

13. kolo SO - 25.10., 14:00 ihrisko Bošany OŠK Bošany MFK Stará Turá

14. kolo NE - 2.11., 13:30
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá FK Streženice

15. kolo NE - 9.11., 13:30 ihrisko Uhrovec TJ Uhrovec MFK Stará Turá

V. liga SEVER - dorast (jesenná časť) 2014/2015

10. kolo SO - 04.10., 14:30 ihrisko Chynorany  TJ Chynorany MFK Stará Turá

11. kolo NE -12.10., 12:00
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá OK Častkovce

12. kolo SO - 18.10., 14:00 ihrisko Drietoma OFK Drietoma MFK Stará Turá

13. kolo NE - 26.10., 11:30
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá
TJ Opatová nad 
Váhom

14. kolo NE - 2.11., 10:00 
ihrisko 
Šimonovany

FK Šimonovany-
Partizánske

MFK Stará Turá

15. kolo NE - 9.11., 11:00
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá OŠK Bošáca

4. liga - starší žiaci (jesenná časť) 2014/2015

8. kolo NE - 5.10., 10:00
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá TJ Svinná

9. kolo NE - 12.10., 12:00 ihrisko Opatová
TJ Opatová nad 
Váhom

MFK Stará Turá

10. kolo NE - 19.10., 10:00
domáce ihrisko 
MFK Stará Turá

MFK Stará Turá TJ Zamarovce

11. kolo NE - 26.10., 10:30
ihrisko Trenč. 
Stankovce

OŠK Trenč. 
Stankovce

Stará Turá

7. liga dospelí JUH - muži (jesenná časť) 2014/2015

10. kolo NE - 5.10., 14:30
ihrisko Nová Ves  
nad Váhom

SKF Nová Ves MFK Stará Turá „B“

11. kolo SO -11.10., 14:30 ihrisko Kostolné MFK Stará Turá „B“ TJ Považany

12. kolo NE - 19.10., 14:00 ihrisko Hrádok TJ Hrádok MFK Stará Turá „B“

13. kolo SO - 25.10., 14:00 ihrisko Kostolné MFK Stará Turá „B“ FK Turá Lúka

14. kolo NE - 2.11,. 13:30 ihrisko Lúka MŠK Lúka MFK Stará Turá „B“

15. kolo SO - 9.11., 13:30 ihrisko Kostolné MFK Stará Turá „B“ OFK Vrbovce

Zimný halový turnaj bude pravdepodobne začínať začiatkom 
decembra 2014. Mužstvá sa môžu prihlasovať do konca novem-
bra 2014 u pána Ľuboša Maroňa, ostatné náležitosti upresnia 
organizátori dodatočne.

Združenie tenistov Oskoruša
Združenie tenistov plánuje na budúci rok 8.8.2015 17. ročník 
Oskoruša cupu, ktorý sa uskutoční v priestoroch tenistových 
kurtov na štadióne v Starej Turej. 
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27. ročník cyklistických 
pretekov na Veľkú Javorinu 
– Javorinská časovka
Priatelia a priaznivci cestnej či 
horskej cyklistiky sa v sobo-
tu 6.9.2014 stretli pod Veľkou 
Javorinu, v obci Lubina – 
Hrnčiarové, aby si zmerali svo-
je sily a v priateľskej atmosfére 
ukončili letnú sezónu. Na už 27. 
ročníku legendárnych pretekov 
amatérov do vrchu pod najvyš-
ším vrchom Bielych Karpát na 
záver leta prišlo na štart okolo 
90 pretekárov. Horské bicyk-
le štartovali o 10.00 hodine 
a cestné bicykle o 10.20 na rov-
nakom mieste – na ceste sme-
rom na Veľkú Javorinu z Lubiny 
- Hrnčiarové. Milovníci dvoch 
kolies zápolili v troch vekových 
kategóriách pre mužov a v dvoch 
pre ženy.

,,Tento rok znovu potvrdil, 
že ak má nejaká akcia tradíciu, 
zúčastňujú sa jej skvelí ľudia, or-
ganizujú ju ľudia s láskou a chu-
ťou, tak je krásne sa jej zúčastniť. 
Javorinská časovka sú už legen-
dárne preteky, na ktorých panu-
je výborná atmosféra, súťaživý 
duch a fair play. Je to príležitosť 
aktívnym športom ukončiť let-
nú sezónu a vytvoriť priateľské 

stretnutie ľudí milujúcich príro-
du aj Biele Karpaty na prahu je-
sene,“ uviedol chatár Holubyho 
chaty Miro Martinček.

Podľa neho je cieľom dob-
re zvládnuť rastúci záujem 
o preteky. Podujatiu výrazne 
pomohlo obnovenie cesty na 
Veľkú Javorinu v roku 2012. 
,,Nový asfaltový povrch vzbu-
dil citeľný nárast záujmu o tieto 
preteky ako aj o cykloturistiku 
ako takú v tomto regióne. V ča-
sovke štartovalo približne 90 
cyklistov, a to nielen z okolia,“ 
doplnil chatár. 

Preteky tento rok znovu 
merala elektronická časomiera, 
pretekári mali možnosť vybrať 
si z viacerých možností štar-
tovného, od ktorého sa odvíjal 
servis pre pretekárov. Všetky 
potrebné informácie sú na 
www.holubyhochata.sk.

Tento rok padol znovu tra-
ťový rekord, ktorý v minulom 
roku spravil Róbert Mitošinka 
časom 23:58:92. Tento rok ho 
prekonal Róbert Bartko časom 
23:43:86.

Miro Martinček, chatár 
Holubyho chaty

Výsledky 27.ročníka Javorinskej časovky:

Cestné bicykle
Kategória muži do 18 rokov:
1. Erik Vrchovský – 27:55:85
2. Krištof Nemý – 31:51:12
3. David Chudík – 52:42:85
Kategória muži 18 – 45 rokov:
1. Róbert  Bartko– 23:43:86
2. Martin Vondráček – 25:11:03
3. Lukas Babac – 25:15:64
Kategória muži nad 45 rokov:
1. Jaroslav Buchtík – 27:33:86
2. Jan Nosko – 29:35:77
3. Branislav Drobný – 29:39:71
Kategória ženy:
1. Martina Cabuková – 36:43:42
2. Katerina Mošťková – 37:31:39
3. Emília Pšeneková – 53:47:92

Horské bicykle
Kategória muži do 18 rokov:
1. Juraj Csík – 51:38:62
Kategória muži 18 – 45 rokov:
1. Marian Redecký  – 32:24:36
2. Michal Kimlička – 34:03:79
3. Daniel Horňák – 38:59:94
Kategória muži nad 45 rokov:
1. Roman Hulka – 33:51:69
2. Peter Oravec – 42:23:51
Kategória Z2 ženy do 40 rokov:
1. Šimková Ivana – 34:38:18
2. Dobrowolska Katarína – 53:01:95
Kategória ženy:
1. Jitka Mošťková – 50:04:30
2. Danica Rechtorisova – 53:02:79
3. Katarina Gáliková – 1:31:25:72

Kráľom Javorinskej časovky  a zaroveň víťazom špeciálnej ceny cha-
tára Holubyho chaty za prekonanie traťového rekordu sa stal Róbert 
Bartko časom 23:43:86.

Trasa oboch pretekov pre cestné aj horské bicykle sa 
v podstate nemenila od začiatku pretekov:

Cestné bicykle
štart: Lubina – Hrnčiarové
cieľ:  Holubyho chata, ďalej po 

trase žltej značky do ciela pri 
Holubyho chate

dĺžka trate: 8 500 m
prevýšenie: 600 m
štart: po minúte

Horské bicykle
štart: Lubina – Hrnčiarové
cieľ: cesta Podkozince – Salaš
dĺžka trate: 8 600 m
prevýšenie: 600 m
štart: hromadný

Smútočné oznámenie
Koncom augusta t. r. zastihla 
nás smutná správa. V Bratislave, 
po dlhej, ťažkej chorobe skonal 
Ing. Milan Ježo. Pri tejto príle-
žitosti pripomeňme si, že náš 
priateľ, známy veľmi rád a často 
sa navracal do svojho rodiska, 
do Starej Turej. I ako zanietený 
regionálny historik vždy s pote-
šením s každým sa podelil s his-
torickými poznatkami o svojom 
meste, ktoré si trvale zveľaďoval. 
Môžeme ako príklad uviesť jeho 
obľúbené a časté besedy, ktoré 

uskutočňoval napr. v Klube dôchodcov v Starej Turej a pod. Za účelom 
oboznámenia sa s touto osobnosťou, dovoľujeme si váženým našim čita-
teľom, popri tomto smútočnom ozname, pripojiť i jeho stručný životopis.

 Milan Ján Ježo
(7.7.1933 Stará Turá, 25.8.2014 Bratislava), technik a regionálny historik, 
otec Fedor Juraj, matka Alžbeta, rod. Kýšková, brat Vladimír Fedor, man-
želka Lýdia, rod. Lumesbergerová, synovia Milan a Jur. 
Narodil sa v rodine mlynára. V r. 1947 otec predal mlyn a rodina sa 
presťahovala do Bratislavy. Študoval na gymnáziách v Novom Meste 

n. Váhom a v Bratislave, kde i maturoval. Potom absolvoval štúdiá na 
SVŠT v Bratislave, na strojníckej fakulte. Tu i promoval a získal titul Ing.
Vo svojom aktívnom živote mal troch zamestnávateľov. Predovšetkým 
sedemnásť rokov pracoval  ako technik v Bratislavských elektrotech-
nických závodoch. Neskôr stal sa predsedom výrobného družstva 
Kovodružstvo v Bratislave. Z tohto pracoviska mal časté pracovné kon-
takty s Podjavorinským výrobným družstvom na Starej Turej. Jeho po-
sledným zamestnávateľom bol Slovenský zväz výrobných družstiev tiež 
so sídlom v Bratislave. V r. 1996 odišiel do penzie. 
Dejepis bol jeho celoživotný koníček. V dôchodkovom veku ho plne roz-
vil, hlavne i pod vplyvom aktivít okolo mesačníka Staroturiansky spra-
vodajca, časopisu jeho rodiska. V r. 2000 začal v ňom publikovať svoje 
prvé príspevky. Tieto, v počte niekoľko desiatok, stretli sa s priaznivým 
čitateľským ohlasom. V tom období mal už rozpracovanú rodinnú kro-
niku, Rodiny Ježov na Starej Turej (1650 – 2000). Začiatky rodu Ježovcov 
siahajú až k roku 1649. Tieto a následné historické práce nezaobišli sa bez 
jeho početných návštev matrík v archívoch v Bytči, Bratislave, Prešove 
či Banskej Bystrici. Po dokončení rodinnej kroniky začal pracovať na 
knihe Kostol a stará veža na Chribe. Medzitým ukončil a vydal knihu 
Staroturianské mlyny a mlynári. Mestskej knižnici K. Royovej venoval 
i ďalšie svoje historické publikácie Dejiny židovstva v meste Stará Turá 
a Rodiny Ježov žijúcich v Starej Turej.
 
Česť Tvojej pamiatke priateľ Milan!

Elena a Gustáv Rumánkovci
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