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

Kontrola objektov – prevencia vlámania
Našou snahou je, aby sa občania mesta 
Stará Turá cítili bezpečne. Vieme, že 
existujú ľudia, ktorí sa chcú násilím 
zmocniť vášho majetku, preto je veľmi 
dôležité mať ho dostatočne zabezpe-
čený. Chceme prispieť v  čo najväčšej 
miere k ochrane Vášho majetku. Počas 
víkendov, sviatkov, ale hlavne počas 
nočných a  v  skorých ranných hodi-
nách kontrolujeme objekty aj viackrát 
za 24 hodín. Hľadáme zraniteľné miesta 
(nedostatočné osvetlenie, nedostatočne 
zabezpečené okná, dvere a  pod.) Na 
zistené nedostatky sa snažíme upo-
zorniť majiteľa, príp. prevádzkovateľa, 
prípadne navrhnúť možné riešenia. 
Monitorujeme podozrivé osoby a hľa-
dáme súvislosti medzi pohybom týchto 
osôb a kriminálnymi udalosťami (vlá-
manie, poškodzovanie, vandalizmus 
a pod.) Nami zistené poznatky týkajúce 
sa pohybu podozrivých osôb a vozidiel 
pohybujúcich sa v  intraviláne nášho 
mesta sú pravidelne každý mesiac 
postúpené na odbor kriminálnej polí-
cie, čím sa snažíme v čo najväčšej miere 

prispieť k vašej bezpečnosti a ochrane 
vášho majetku. Budeme veľmi radi ak 
nás budete kontaktovať vždy, keď zistíte, 
že sa v okolí vášho objektu pohybuje 
podozrivá osoba, či podozrivé vozidlo. 
V  prípade podozrivej osoby je veľmi 
dôležité všímať si: výšku, farbu pleti, 
približný vek, pokrývka hlavy prípade 
účes, oblečenie, zvláštne znamenia 
(šperky, jazvy, tetovanie), dátum a čas. 
V prípade podozrivého vozidla je dôle-
žité si všímať: farbu, typ, ŠPZ, evidenčné 
číslo, prípadné nápadné poškodenia na 
vozidle, osádku vozidla, dátum a čas. 

Mestská polícia Stará Turá v uvede-
nom projekte stále pokračuje. Majiteľom 
či prevádzkovateľom je pri vykonanom 
pohovore odovzdaný leták s dôležitými 
informáciami, kľúčenka s telefonickým 
kontaktom na MsP a  nálepka infor-
mujúca, že objekt je pravidelne 
kontrolovaný Mestskou políciou.

MsP Stará Turá
Tel. kontakt: 032/7760077 

0907 772868 
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Vítanie jari a veľkonočný trh
18. marec, Námestie slobody, DK Javorina

Výstava paličkovanej čipky
12. – 19. marec, DK Javorina

Z tej doliny na tú – komorný koncert Lúčnice + Zlaté husle
31. marec, DK Javorina
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burza detského 
a tehotenského 
oblečenia 
16. – 18. marec, 
MC Žabka JA

RN
É 

PR
ÁZ

DN
IN

Y

Majstrovstvá 
ZŠ v šípkach, 
kolkoch, človeče, 
scrabble, puzzle
29.2. – 4.3., CVČ

Vo vnútri čísla

Darujte 2 % Nadácii ŽIVOT str. 2

Grantový program pre šport. podujatia str. 2

Predaj palivového dreva str. 3

20 rokov Lesoturu str. 4

Ples mernej techniky str. 5

Významná osobnosť Podjavoriny str. 6

Novinky zo ZŠ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Deväťročná družba str. 11

PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Podporme naše deti a tých, 
ktorí to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spome-
nie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť 
niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných 
sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič 
navyše. Prispejme svojim podielom našim deťom a tým, ktorí sú 
na našu pomoc odkázaní. Rozhodnite o použití podielu z vašich daní, ktoré ste 
odviedli za rok 2015.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých 
komunitných grantov užitočné aktivity detí 
a mládeže v našom meste, rôzne športové 
kluby. Sme radi, že ste pochopili zmysel 
a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu 
podporu vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov je 
zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 

i v tomto roku prispieť na rozvoj nezisko-
vých činností v  našom meste v  oblasti 
športu, kultúry, školstva, životného prostre-
dia či iných humanitných oblastí a prispieť 
k zlepšovaniu kvality života, prosíme vás, 
aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 
osôb, či daňového priznania (u právnických 
osôb) prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete 
stiahnuť na: http://www.staratura.sk/
nadacia-zivot/

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia
Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX

PROGRAM Dotácie pre 
športové podujatia na rok 2016
Mesto Stará Turá pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé pod-
mienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. Utvára aj pod-
mienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu v meste. V rámci 
dostupných finančných prostriedkov z programového rozpočtu sa mesto 
snaží formou dotácii podporovať staroturianske športové združenia, 
športové kluby a organizácie venujúce sa telovýchovnej činnosti v meste 
a športový areál na štadióne, ktorý slúži občanom Starej Turej na špor-
tové aktivity. Primátorka mesta Stará Turá sa rozhodla, že navyše pod-
porí sumou 3 000 € projekty, ktoré sa venujú športovým činnostiam vo 
voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi. 

Mesto Stará Turá vyhlasuje 1. kolo 
programu: Dotácie pre športové 
podujatia na rok 2016.

CIELE PROGRAMU
Mesto podporí športové aktivity, 
ktoré budú viesť k  skvalitneniu 
a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže.
Podporované aktivity môžu byť 
z nasledovných oblastí: podpora 
celoročných, jednodňových či 
viacdňových podujatí a  aktivít 
zameraných na športovú a telový-
chovnú činnosť detí a mládeže do 
26 rokov a činnosť rodín s deťmi. 
Najmä aktivity zamerané na 
zatraktívnenie ponuky krúžkov, 
klubov a  organizácií, ktoré sa 
pravidelne venujú deťom s  cie-
ľom pritiahnuť ďalšie deti a mlá-
dež k  športu a  rozšíriť členskú 
základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu v  oblasti 
telovýchovnej činnosti s  deťmi 
a mládežou.
Prednosť budú mať projekty, ktoré 
umožnia zapojenie čo najväč-
šieho počtu detí, prípadne mlá-
deže a možnosť opakovania akcie, 
najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ:
• pre kluby, organizácie, zdru-

ženia, ktoré pracujú s  deťmi 
a mladými ľuďmi a venujú sa im 
v oblasti športu a telovýchovy.

KRITÉRIÁ:
• projekt je určený vekovej sku-

pine do 26 rokov alebo rodi-
nám s deťmi

• projekt sa realizuje v komunite 
na lokálnej úrovni

• aktivity skupiny môžu mať pra-
videlný alebo nepravidelný 
charakter

• max. výška dotácie na jeden 
projekt, ktorú je možné žiadať 
od mesta je do 500 €, 

• dotácia v  zásade nesmie byť 
použitá na investície - posu-
dzuje sa individuálne v súvis-
losti s požiadavkami projektu 

• finančné krytie zo zdrojov 
programu nesmie presiahnuť 
90% celkovej sumy projektu – 
10% zdrojov musí byť z vlastných 
zdrojov

• financie budú záujemcom pou-
kázané vopred naraz na základe 
zmluvy. 

AKO ZÍSKAŤ 
PODPORU 
Z PROGRAMU:
• všetci záujemco-

via o program a podporu majú 
možnosť informovať sa u koor-
dinátora programu

• záujemcovia o  finančnú pod-
poru spracujú projekt a pošlú 
ho na adresu koordinátora 
programu

• Komisia MsZ pre školstvo, kul-
túru, mládež a šport odporučí 
projekty na schválenie

• s  predkladateľmi schválených 
dotácií sa uzavrie zmluva

• po ukončení projektu zod-
povedný realizátor vypracuje 
hodnotenie projektu spolu 
s  vyúčtovaním a  predloží ho 
koordinátorovi programu

Uzávierka prijímania projektov: 
30.03.2016
Trvanie projektu: 1.5.2016 
– 30.11.2016
Predloženie záverečnej správy: do 
15.12.2016

Bližšie informácie k vypracovaniu 
a podaniu žiadostí o grant dosta-
nete u  koordinátora programu 
Dotácie pre športové podujatia na 
rok 2016 Mgr. Lívie Boorovej, 032 
746 1615; 0905 446 984, e-mail: 
media@staratura.sk v pracovných 
dňoch.
Formuláre sú k dispozícii na webo-
vej stránke mesta Stará Turá: www.
staratura.sk.

Lívia Boorová 
koordinátor programu

Výzva na podávanie žiadostí

§ Dňa 25.12.2016 bola hliadkou 
MsP v čase od 8:30 do 11:15 hod. 

poskytnutá súčinnosť OOPZ pri pát-
racej akcii po nezvestnom P. B. zo 
Starej Turej, ktorý dňa 24.12.2015 
o 13.00 hod. odišiel z domu. Do  pát-
racej akcie boli povolaní aj dobrovoľní 
hasiči z okolia. V čase o 11:00 hod. 
bol menovaný nájdený nad bývalou 
plynovou kotolňou ležať v kríkoch 
neďaleko železničnej trate. Nájdené 
telo však už nejavilo známky života. 
Vec realizuje OOPZ a krajské riadi-
teľstvo PZ.

§ Dňa 28.12.2015  bolo na MsP 
v čase o 12:40 hod. telefonicky 

oznámené, že nad viaduktom sme-
rom k Chatovej oblasti  Šášnatá niekto 
založil oheň. Hliadka oznam preve-
rila, na mieste bol zistený miestny 
bezdomovec P. M. Ten hliadke uvie-
dol, že si kúri ohník, aby sa ohrial. Po 
upozornení hliadky ohnisko zahasil.

§ Dňa 9.1.2016  bolo v čase o 00:40 
hod. telefonicky nahlásené, že na 

Ul. Schweitzera sa nachádzajú mladé 
ženy, ktoré veľmi kričia. Po príchode 
na miesto hliadka zistila, že už sa tam 
nahádzala hliadka OOPZ, ktorá vec 
riešila. Údajne bola jedna zo žien 
napadnutá hosťom v neďalekom 
podniku. Hliadka OOPZ požiadala 
o asistenciu pri zákroku v uvedenom 
podniku. Čašník a mnohí svedkovia 
uviedli, že obe ženy sa v podniku sprá-
vali vulgárne, nadávali a napádali 
hostí. Z tohto dôvodu boli obsluhou 
vykázané.  Po preverení skutočností 
obe hliadky opustili podnik. Pred ním 
však obe ženy začali nanovo vykriko-
vať, ale i slovne urážať hliadku OOPZ. 
Tá si vec prevzala na doriešenie.

MsP

Z denníka MsP



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 03/2016  3

Nordic walking 
už aj v kraji pod 
Veľkou Javorinou
Nordic walking známy aj ako severská chôdza je 
športovo-ozdravná forma pohybu určená všetkým 
vekovým skupinám. Kombinuje cvičenie s pobytom 
v prírode a je výnimočná najmä tým, že poskytuje 
benefity pre každého. Akýkoľvek je váš vek, fyzická 
kondícia alebo cieľ – nordic walking je určený práve vám. Chôdza je 
ten najprirodzenejší pohyb pre človeka a ak pridáte paličky a správ-
nu techniku, urobíte pre svoje zdravie veľa. Ako teda pôsobí tento 
aktívny a pravidelný pohyb na váš organizmus?

• spálite pri ňom o  46% viac 
kalórií ako pri bežnej chôdzi, 
a teda schudnete a vyformu-
jete si postavu,

• použitím paličiek zredukujete 
tlak na kolená a kĺby, čím sa 
výrazne zníži riziko zranenia,

• pohybom a pobytom na čer-
stvom vzduchu podporíte čin-
nosť srdca a pľúc,

• zlepšíte svoj stav ak trpíte na 
vysoký cholesterol, astmu, 
alergie alebo cukrovku 2. typu,

• posilníte vnútorné svaly okolo 
chrbtice a prestanú vás trápiť 
bolesti,

• znížite riziko vzniku osteopo-
rózy, posilníte kostrový aparát,

• významne podporíte svoju 
liečbu, ak trpíte neuro-
logickými ochoreniami 
(Parkinson/ Alzheimer), 
zlepšíte koordináciu a telesnú 
motoriku,

• vylepšíte si psychickú kon-
díciu, eliminujete stres 
a depresie,

• posilníte vrchnú aj spodnú 

časť tela zároveň a zvýšite si 
imunitu,

• zlepšíte činnosť lymfatického 
systému a urýchlite rekonva-
lescenciu po operácii karci-
nómu prsníka,

• zapojíte 90% svalov a  ak sa 
budete pri chôdzi usmievať, 
tak aj viac J

Chcete si vyskúšať nor-
dic walking a  zároveň sa 
naučiť správnu techniku? 
Nepotrebujete nič špeciálne, sta-
čia polovičné športové topánky 
a  pohodlné oblečenie prispô-
sobené aktuálnemu počasiu. 
Paličky pre vás máme pripra-
vené! V  roku 2016 organizu-
jeme tieto garantované termíny 
kurzov, každý v trvaní približne 
2,5 hodiny:

Vzhľadom na obmedzený 
počet účastníkov v  skupine 
(max. 8) je potrebné sa vopred 
zaregistrovať na telefónnom čísle 
0918 418 002. 

Lenka Vojteková, certifikovaný 
inštruktor SNWA č. 24

KEDY? KDE?
10.4.2016 NE 13:30 Dubník, zraz pri hrádzi (starý Dubník)
24.4.2016 NE 13:30 Veľká Javorina, zraz na parkovisku pri Holubyho chate
8.5.2016 NE 13:30 Dubník, zraz pri hrádzi (starý Dubník)
22.5.2016 NE 13:30 Veľká Javorina, zraz na parkovisku pri Holubyho chate
25.9.2016 NE 13:30 Veľká Javorina, zraz na parkovisku pri Holubyho chate
9.10.2016 NE 13:30 Dubník, zraz pri hrádzi (starý Dubník)
23.10.2016 NE 13:30 Veľká Javorina, zraz na parkovisku pri Holubyho chate

Mesto Stará Turá prijme do pracovného pomeru 
pracovníka na pracovné miesto:

OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA 
v Zariadení opatrovateľskej služby

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto práce: ZOS, Ul. 8. apríla č. 217, Stará Turá
Termín nástupu: ihneď
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok v nepretržitej prevádzke

Náplň práce: 
Opatrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS odkázaných na pomoc 
inej fyzickej osoby. Pozícia je vhodná aj pre absolventov. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie: 
• minimálne akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 

hodín alebo 
• stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zamera-

ním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• empatia voči individuálnym potrebám klientov,
• skutočný záujem o opatrovanie, 
• odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži,
• časová flexibilita.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom, 
štruktúrovaný životopis, fotokópiu dokladu o vzdelaní a písomný 
súhlas so spracovaním osobných údajov na účely spracovania žiadosti 
o prijatie do zamestnania zasielajte na adresu: 
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá.
Kontakt pre poskytnutie informácií: Mgr. Ivona Barbušinová, vedúca 
sociálneho oddelenia MsÚ, tel. 032/ 746 1646, 0905 638 860, e-mail: 
socialne@staratura.sk.

Predaj palivového dreva v roku 2016
Spoločnosť Lesotur s.r.o. začína od 1. marca 2016 
s predajom palivového dreva. 

Listnaté palivové drevo tvrdé sa bude predá-
vať  v dĺžkach 4 m za cenu 48 €/m3 pre občanov 
mesta a príslušné časti mesta Stará Turá, taktiež 
pre majiteľov chalúp a chát v katastri mesta Stará 
Turá. Pre záujemcov mimo katastra mesta Stará 
Turá je možnosť si kúpiť vlákninové drevo tvrdé 
v 4 m dĺžkach za cenu 51 €/m3. Palivové drevo 
ihličnaté bude v 4 m dĺžkach za cenu 36 €/m3. 
Listnaté palivové drevo v 1 m a v 2 m dĺžkach za 
cenu 27 €/prm sa bude predávať podľa možnosti 
výroby a aktuálneho množstva na skladoch.

Po zaplatení palivového dreva v  kancelá-
rii Lesotur-u v Starej Turej  sa občan dostane 
do poradovníka, podľa ktorého sa pri priazni-
vom počasí postupne zabezpečuje odvoz dreva. 
V prípade záujmu o odpadové drevo a chystanie 

haluziny po ťažbe dreva je potrebné sa infor-
movať priamo u lesníkov v kancelárii Lesoturu 
v Topoleckej, príp. na č. tel. 032/776 0025.

Neohlásený a nezaplatený odvoz drevnej 
hmoty bude riešený ako krádež.

Pri vývoze dreva a haluziny je za poškode-
nie zvážnic a odvozných ciest zodpovedný vodič 
vozidla. Dopravu dreva vykonávajú dopravné 
firmy a súkromníci, k dispozícii je tatra dlhá, tatra 
krátka a traktor s hydraulickou rukou. Pracovníci 
Lesoturu budú poskytovať informácie o doprave 
dreva, samotnú dopravu dreva vykonávajú 
dopravné firmy a živnostníci. K dispozícii je Tatra 
dlhá, Tatra krátka a traktor s hydraulickou rukou. 
V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok sa 
informujte priamo v kancelárii Lesoturu, príp. 
na tel. 7764890, 7764887, mail: durec@lesotur.
sk, krsak@lesotur.sk, scharbertova@lesotur.sk.

Lesotur s.r.o.

Cenník palivového dreva platný od 1.3.2016
Ceny dreva sú uvedené v EUR s DPH na odvoznom mieste bez dopravy.

Palivo listnaté tvrdé 1 m, 2 m dĺžky prm  27,-
Palivo listnaté tvrdé 4 m dĺžky (rodinné 
domy, chalupy, chaty v k.ú. Stará Turá)

m3  48,-

Vláknina listnatá tvrdá 4 m dĺžky 
(odberatelia mimo k.ú. Stará Turá)

m3  51,-

Palivo ihličnaté 4 m dĺžky m3  36,-
Odpadové drevo listnaté prm  8,-
Odpadové drevo ihličnaté prm  2,-
Cena samovýroby podľa náročnosti terénu: 

Haluzina a zbytky po ťažbe prm
1 – 4,- 

(podľa polohy)

Označenie prm – znamená 1 priestorový meter, teda drevo uložené 
v rovnaniach s rozmermi 1x1x1 meter vrátane vzduchových medzier medzi 

jednotlivými polenami - predáva sa v dĺžkach 1 m.

Označenie m3 – znamená 1 meter kubický, teda len množstvo 
dreva bez akýchkoľvek vzduchových medzier, zisťuje sa objem 

dreva podľa priemeru polien – predáva sa v dĺžkach 4 m.
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Výstava Nová architektúra pre mesto Stará Turá
Záujem širokej verejnosti o kvalitu obytného prostredia a o pripravované riešenia do budúcnosti 
bol impulzom pre vytvorenie spolupráce mesta Stará Turá s Fakultou architektúry Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave, Ústavu architektúry obytných budov. Mesto zadalo študentom pre ich 
študentské práce konkrétne priestor na Mierovej ulici, kde boli donedávna osadené unimobunky. 

Tento priestor je pre Starú Turú dôležitý z hľa-
diska rozvoja, samotnej architektúry ako i tvorby 
obytného prostredia mesta a je v Územnom pláne 
mesta vymedzený pre výstavbu polyfunkčného 
objektu. 

Študenti svoje práce spracovávali v  rámci 
predmetu „Ateliér navrhovania I“ pod vede-
ním garantky predmetu doc. Ing. arch. Andrei 
Bacovej, PhD., ktorá je vedúcou Ústavu architek-
túry obytných budov. 

Mesto sa rozhodlo, že z najlepších študent-
ských prác vytvorí výstavu, ktorá umožní oby-
vateľom mesta, aby nazreli do projektov, ktoré by 
mohli v budúcnosti tvoriť základ pre vybudovanie 
obytného domu v tomto priestore. 

V Stredisku cezhraničnej spolupráce v Dome 
kultúry Javorina sa v utorok 2. februára usku-
točnila vernisáž výstavy Nová architektúra pre 
mesto Stará Turá. Vystavené študentské práce 
priniesli nové pohľady na možnú zástavbu na 
Ulici mierovej a  boli vítanou konfrontáciou 

so súčasným stavom a  pohľadmi obyvateľov 
mesta. V slávnostnom programe sa predstavili 
pedagógovia Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej s hovoreným slovom, ale aj hrou na klavír 
a flautu. Prítomným návštevníkom sa na verni-
sáži prihovorila i primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová, ktorá okrem iného povedala, že chce 
poďakovať študentom za ich študentské projekty 
a garantke predmetu a vedúcim pedagógom, za 
to, že rozvíjajú talent študentov a podporujú ich 
v projektoch, ktoré pomáhajú nielen rozvoju ich 
vedomostí a zručností, ale aj rozvoju miest a obcí 
na Slovensku. 

Zároveň vyslovila želanie, aby takáto spo-
lupráca mesta so školami a študentmi naďalej 
pokračovala a prinášala moderné vízie smero-
vania architektonického rozvoja Starej Turej. 
Prítomným sa prihovorila i garantka predmetu 
– pani Bacová. Okrem nej sa vernisáže zúčast-
nilo i  niekoľko študentov, ktorí tu vystavo-
vali svoje práce, zaujímavosťou bolo, že jednu 

z  vystavovaných prác realizovala študentka 
pochádzajúca priamo zo Starej Turej – Daniela 
Uková. Významným hosťom vernisáže bol i pro-
dekan fakulty STU Bratislava Ing. arch. Branislav 
Puškár, PhD. 

Výstava bola otvorená pre verejnosť až do 17. 
februára 2016. Návštevníci mali možnosť priamo 
na výstave prostredníctvom hlasovacieho lístka 
zahlasovať za štúdiu, ktorá sa im najviac páčila. 
Sme radi, že výstavu nielen počas vernisáže, ale aj 
po nej navštívilo množstvo ľudí. Svedčí to o tom, 
že našim obyvateľom nie je ľahostajné prostredie, 
v ktorom žijú a zaujíma ich rozvoj a plány mesta 
do ďalších rokov. Lívia Boorová

20 rokov Lesoturu
Milí spoluobčania,
v minulom roku uplynulo 20 rokov od založenia mestskej lesníckej organizácie Lesotur. Dňa 29. januára 2016 
sme si v Dome kultúry Javorina, spolu s pozvanými hosťami pripomenuli toto významné jubileum kultúrnym 
programom a slávnostnou recepciou. Potešilo nás, že pozvanie prijala primátorka Ing. Anna Halinárová, bývalý 
primátor Ing. Ján Kišš, prezident Združenia obecných lesov Slovenska Ing. Milan Dolňan, viacerí riaditelia 
mestských a obecných lesov, vedúci pracovníci, poslanci, kolegovia i mnohí ďalší významní hostia. Veľmi pekný 
kultúrny program moderovala a spolu s učiteľmi základnej umeleckej školy pripravila Mgr. Katarína Medňanská. 

Touto slávnosťou sme vzdali hold práci lesníkov i pra-
covníkov pôsobiacich počas celej histórie obhospo-
darovania lesov mesta Stará Turá. Pretože zdravý les 
je dielo, ktoré využívame k nášmu prospechu. Je to 
dielo, ktoré nás zároveň zaväzuje zanechať ho v rovna-
kom, ak už nie v lepšom stave pre naše deti. Spomenuli 
sme ľudí, ako bol prvý lesný inšpektor obce Ján Vagač 
(ustanovený do funkcie v roku 1777), neskôr lesníci 
obce Benedikt Valovič, František Lackovič, František 
Marko (r. 1919 - 1957), vedúci lesnej správy Imrich 
Boledovič (r. 1961 - 1995), i mnoho ďalších hájnikov 
a pracovníkov. Bolo si treba pripomenúť rok 1995, 
kedy bývalé vedenie mesta Stará Turá na čele s pri-
mátorom Ing. Jánom Kiššom založilo mestskú prí-
spevkovú organizáciu Lesotur Stará Turá, ktorá pod 
vedením Ing. Jána Pavlíčka začala fungovať spolu 
s  kolegami Ivanom Lukáčom, Martou Bačovou, 
Ivanom Hvožďarom, Milanom Skovajsom, Milanom 
Bohovicom, Mariánom Vrébom. V budovaní pod-
niku až do dnešnej podoby pokračovali Miroslava 
Biesiková, Otakar Zouhar, Mariana Bielčiková, Ing. 
Jozef Kršák, Ing. Monika Hluchá a Lucia Scharbertová. 

Počas 20-tich rokov sme začali v lesníckych čin-
nostiach uprednostňovať prírode blízke hospodárske 
postupy, zväčšovať majetok spoločnosti, rekonštruovať 
lesnú dopravnú sieť. Dodali sme 30 000 m3 kvalit-
ného palivového dreva pre občanov mesta a viac ako 
3 milióny EUR do mestskej pokladne. Aby sa zachrá-
nili hodnoty pre naše mesto, bolo potrebné zvládnuť 
dve veľké kalamity vzniknuté v roku 1999 o objeme 
66 tisíc m3 a v roku 2010 27 tisíc m3. V roku 2007 sa 
transformovala príspevková organizácia Lesotur Stará 
Turá na Lesotur, s. r. o. a podarilo sa nám odviesť viac 
financií do mestského rozpočtu. Sme vďační za dobrú 

spoluprácu s bývalým primátorom Ing. Jánom Kiššom 
i so súčasnou primátorkou Ing. Annou Halinárovou, 
za dobrú komunikáciu s mestskými poslancami, za 
dobré vzťahy so zamestnancami mesta, mestskými 
organizáciami i s rôznymi záujmovými združeniami 
občanov. Výraznou oporou boli, aj sú pre nás kvalitní 
lesní robotníci, ktorí svojou svedomitou prácou pomá-
hajú formovať naše lesy. 

Milí Staroturanci. Už 20 rokov sa spoliehame 
sami na seba, na vlastné schopnosti a sily. 20 rokov 
skladáme účet vám, našim spoluobčanom. So srd-
com bojujeme svoj každodenný boj o  zdravie lesa 
i zdravie našej spoločnosti v stále sa meniacich prí-
rodných a trhových podmienkach. Lesopestovnými 
opatreniami sa snažíme zvládať dopady klimatických 
zmien, vhodnou obchodnou stratégiou rozkolísaný 
trh s drevom. Vylepšujeme rokmi osvedčené spôsoby 
starostlivosti o lesné majetky v snahe zladiť hospodár-
sku, vodoochrannú, pôdoochrannú, rekreačnú funk-
ciu lesa v prospech obyvateľstva. Naše poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí nám pomáhali počas uplynutých 
dvadsiatich rokov a pomáhajú naďalej pestovať zdravý 
les k úžitku nás všetkých. Veľmi pekne ďakujeme zák-
ladnej umeleckej škole za príjemný kultúrny program, 
zamestnancom DK Javorina, za prípravu slávnostnej 
recepcie Penziónu Hájenka a Súkromnej hotelovej aka-
démii Stará Turá.

Tak ako povedal čínsky mysliteľ Konfucius: „Céder 
a  borovica ani v  krutých mrazoch nestratia svoju 
zeleň“, i my si prajme, aby naše mestské lesy boli vždy 
zelené a zdravé, aby odolali nepriazni a mrazom, mali 
dobrých správcov a aby ste nám vy, občania mesta 
naďalej držali palce.

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

Ako ten 
čas letí...

Dňa 17.9.2015 sa dožili 
Jarmila Pribišová 

a Ladislav Pribiš 60 rokov 
spoločného manželstva. 

Manželstvo je ako rieka, 

raz pokojná, inokedy búrlivá,  

ale stále plynúca 

a vytrvalo si raziaca cestu... 

Nech Vaša rieka 

nikdy nevyschne.

syn Ladislav s rodinou, syn Branislav 

a dcéra Jarmila s rodinou

foto M. Medňanský
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Ples mernej techniky – 10. ročník
Je to už 10 rokov, čo sa vnútorné priestory Hotela Lipa počas fašiangové-
ho obdobia okrášlia a vytvorí sa pocit jedinečnosti prostredia. Je to čas 
krásneho plesu – Plesu mernej techniky. Každým rokom predstavitelia 
spoločnosti, ktorá je organizátorom plesu vítajú hostí, ktorí prichádzajú 
s radostným očakávaním veselej zábavy a príjemného uvoľnenia. Pred 
viac ako 10-timi rokmi skrsla v hlave riaditeľa firmy ELSTER, Ing. Dušana 
Fridricha myšlienka o organizovaní plesu. O túto myšlienku sa podelil 
s riaditeľmi firiem sídliacich v priemyselnom areáli, ktoré sú zamerané na 
výrobu mernej techniky. Dobrý nápad bol prijatý a tak sa firmy ELSTER, s. 
r. o., SENSUS Slovensko, a. s., JUSTUR, s. r. o. a v ostatných rokoch firma 
ELSTER Water Metering system, s. r. o. s plnou vervou pustili do pre nich 
dovtedy neprebádaného územia – organizovania plesov. Túto úlohu zvlá-
dajú v spolupráci s manažmentom Hotela Lipa skvele.

Do desiateho ročníka Plesu mernej 
techniky vniesol organizátor – firma 
ELSTER, s. r. o. zaujímavé a inova-
tívne prvky. V úvode bol prezento-
vaný zostrih všetkých uplynulých 
deviatich ročníkov plesu, hostia mali 
možnosť cez krátky film nahliad-
nuť a  zoznámiť sa s  výrobnými 
priestormi firmy ELSTER. Následne 
Ples mernej techniky oficiálne otvo-
ril, spoločne s moderátorkou celého 
večera Karin Majtánovou, riaditeľ 

spoločnosti Ing. Peter Valko. Pán 
riaditeľ zároveň pri príležitosti 10. 
výročia plesu odovzdal ďakovnú pla-
ketu iniciátorovi a zakladateľovi tejto 
tradície Ing. Dušanovi Fridrichovi. 
Tanečníci z  tanečnej školy Mirky 
Kosorínovej úvodným tancom 
pozvali všetkých hostí na tanečný 
parket, ktorý bol zaplnený počas 
celej noci. Príjemným oživením 
pre pravidelných hostí plesu bola 
galéria záberov z predchádzajúcich 

ročníkov, ktoré boli umiestnené 
na stenách vo forme filmových 
pásov. Keďže výzdoba plesu bola 
v  štýle James Bond, návštevní-
kom bola na oživenie ponúknutá 
fotokabínka FunFace. Pred ňou si 
skupinky vytvárali vtipné situácie, 
robili zábery s rôznymi štýlovými 
rekvizitami z filmu James Bond. Po 
vzhliadnutí na fotografie bolo často 
počuť salvy smiechu a veselej nálady. 
V  dobrej nálade a  chuti tancovať 
udržiavala hostí plesu speváčka 
Renáta Čonková s  kapelou. Pre 
tých, ktorí boli naladení na ľudovú 
nôtu ponúkala rezké kolá Myjavská 
cimbalovka. 

Ples mernej techniky má okrem 
spoločenského prvku aj charitatívnu 
zložku. Súčasťou plesu je už po nie-
koľko rokov zbierka pre deti a mlá-
dež s ŤZP v Starej Turej. Do tejto 
zbierky značnou sumou prispievajú 
aj jednotlivé spoločnosti, organizá-
tori plesu. Tento ples bol výnimočný 
nielen z hľadiska bohatosti aktivít 

a zážitkov, ale aj vo výške získanej 
finančnej čiastky počas zbierky. Pre 
deti a mládež s ŤZP sa vyzbierala 
neuveriteľná suma 4 444 €! Šek 
s danou hodnotou odovzdal riadi-
teľ spoločnosti ELSTER, s. r. o. Júlii 
Bublavej, predsedníčke Komisie 
pre sociálne veci a bývanie v Starej 
Turej, ktorá prisľúbila, že suma bude 
využitá pre deti a mládež, ktorí sa 
trápia s  vážnymi zdravotnými 
a mentálnymi problémami. 

Za všetkých hostí plesu chcem 
vyjadriť poďakovanie organizáto-
rovi, firme ELSTER, s. r. o., ktorá 
skvele a inovatívne zvládla celú prí-
pravu a  organizáciu plesu. Veľkú 
zásluhu na bezproblémovom prie-
behu má i  manažment, obsluha 
a kuchyňa Hotela Lipa. Moje naj-
väčšie ďakujem patrí riaditeľom 
jednotlivých spoločností a všetkým 
návštevníkom plesu, ktorí si otvo-
rili svoje srdcia a rozhodli sa pomôcť 
deťom s ŤZP v ich neľahkej situácii.

Júlia Bublavá 

ŠTRAJK UČITEĽOV
Neľutujem, že som učiteľ, ale je mi ľúto, že ma neohodnotí ani štát ani spoločnosť.

Na podnet Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), 
sa začal v pondelok 25. januára štrajk učiteľov, do 
ktorého sa postupne zapájali materské, základné 
i stredné školy. Vysoké školy začali štrajkovať až 
od 15. februára. Z nášho mesta sa zapojili niek-
torí učitelia zo Strednej odbornej školy, Základnej 
školy, Základnej umeleckej školy a  Materskej 
školy. Priebežne sa na stránke ISU zaregistrovalo 
viac ako 14 500 učiteľov z viac ako 950 škôl. Keďže 
učitelia v čase štrajku nemajú nárok na plat, pri-
dávajú sa a odhlasujú sa priebežne.

Pýtate sa prečo?
Pretože nie sme spokojní so stavom nášho škol-
stva a jeho smerovaním. Sme moderná demo-
kratická spoločnosť a  také by malo byť i naše 
školstvo. My, učitelia najlepšie vidíme a cítime, 
že treba urobiť veľké zmeny, aby sa súčasný stav 
napravil. Chceme, aby Vaše deti - naši žiaci, boli 
čo najlepšie pripravení do života, nabití potreb-
nými vedomosťami a praktickými skúsenosťami, 
a dostali také vzdelanie, aby sme neboli stále na 
chvoste rôznych medzinárodných hodnotení 
a meraní vedomostí. Chceme, aby z našich žia-
kov vyrástli zdravo sebavedomí jedinci, ktorí 
nájdu dobré uplatnenie v spoločnosti a v živote 
a nebudú nútení ísť pracovať alebo študovať do 
zahraničia. To je náš cieľ, to je naša snaha.

A to sa dá dosiahnuť len vtedy, ak bude mať 
školstvo jasnú koncepciu a víziu, ktorá sa nebude 

meniť príchodom každého nového ministra (za 
posledných 25 rokov ich bolo 17!), bude mať 
dostatok financií, kvalitných učebníc, menej 
papierovania a učitelia budú mať primerané spo-
ločenské postavenie a plat.

Učitelia sa v čase štrajku stretávali na demon-
štráciách, na vzájomných diskusiách o školstve, 
na diskusiách s verejnosťou a s rodičmi. Z týchto 
podnetov vznikla Iniciatíva bratislavských rodi-
čov, pridávajú sa i študenti a vysokoškoláci, pro-
test sa konal i v Londýne, kde sa stretli slovenskí 
študenti študujúci v zahraničí. Bratislavskí učite-
lia počas štrajku varili polievku pre bezdomovcov, 
vystúpili na symbo-
lický Devín, uprato-
vali verejné priestory. 
Úžasnou akciou bolo 
i  vytváranie „Živej 
reťaze“ v jednotlivých 
mestách Slovenska 
počas polročných 
prázdnin. My sme sa 
zúčastnili v Trenčíne, 
kde nás bolo okolo 
700 z  rôznych kútov 
Trenčianskeho kraja. 
Prišiel nás podpo-
riť i  primátor mesta 
Trenčín p. Rybníček. 
S  horiacou sviečkou 

– symbolom nádeje - v  ruke sme všetci spo-
ločne zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus 
igitur. Ten pocit spolupatričnosti bol úžasný. 
Nádherným spôsobom sa nás zastal a prakticky 
pomohol náš rodák Miroslav Pagáč, bývalý žiak 
našej základnej školy, iniciátor výzvy Pomôž 
svojmu učiteľovi. /www.pomoz.sk/

Je mnoho nespokojných ľudí, ktorí len nie-
kde v súkromí alebo na posedení s kamarátmi 
kritizujú to, čo sa im nepáči. Kritizujú, ale nič 
neurobia pre to, aby sa situácia zlepšila. Učitelia 
a zdravotné sestry našli tú odvahu a ozvali sa. 
Dúfajme, že to padne na úrodnú pôdu a situácia 
v zdravotníctve a školstve sa zlepší. Zaslúžia si to 
naše deti, ale aj my všetci dospelí.

Za štrajkujúcich učiteľov Mgr. Katarína 
Medňanská a Mgr. Anna Haverová
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Významná osobnosť Podjavoriny
V našom kraji si ceníme ľudí, ktorí pre svoju rodnú obec či mesto vykonali veľa dobrého. Často sa 
ich počiny dostanú i za hranice kraja či celej našej krajiny. Podujatie Javorina, Javorina sa v Novom 
Meste nad Váhom organizuje už od roku 1997. Organizátormi boli aj tento rok mesto Nové Mesto 
nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov v Bratislave, novomestská pobočka Klubu podjavorinských 
rodákov a občianske združenie Javor v Novom Meste nad Váhom. Počas príjemného programu sa 
dňa 24. januára v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom venovala pozornosť 
nielen podjavorinským rodákom, ale aj slávnosti k 23. výročiu vzniku SR. Udeľovali sa ocenenia 
Významná osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny i Ďakovné listy.

Počas 19. ročníka Slávností podjavorinských 
rodákov získali deviati naši krajania prestížny 
titul Významná osobnosť Podjavoriny. Náš pod-
javorinský kraj je naozaj široký, a preto sme radi, 
že toto významné ocenenie získali v tomto roku 
až traja rodáci priamo zo Starej Turej, a to – Ing. 
Jozef Pilát, Mgr. Peter Pavol Uhlík a MUDr. Milan 
Pavlovič.V programe sa predstavil spevácky zbor 
Cantabile a Ivan Ožvát, popredný sólista Opery 
SND v Bratislave.

Prinášame Vám krátke životopisy týchto 
významných osobností:

Jozef Pilát
Pán Jozef Pilát sa narodil vo Vrbovom, v súčas-
nosti žije v Starej Turej. Po absolvovaní SVŠT 
v Bratislave pracoval v Chirane Stará Turá, od 
r. 1989 v spoločnosti Chirana Medical Stará Turá. 
Od začiatku sa venoval vývoju zdravotníckej 
techniky, ako sú odsávačky, endoskopické prí-
stroje, elektrokardiografy a pod. 

V r. 1978 prešiel do oddelenia vývoja stoma-
tologickej techniky, kde o. i. pracoval na inovácii 
zubných sústav rady CHIRADENT a na vývoji 
novej koncepcie zubnej súpravy ERGOSTAR. 
V  r. 1989 sa stal vedúcim oddelenia vývoja, 
ktoré pružne zareagovalo na zlú finančnú situáciu 
v zdravotníctve novou radou zubných kabinetov 
PRAKTIK, vyrábaných v siedmich prevedeniach. 
Za dva výrobky z tejto rady bolo pracovisko oce-
nené medailou ministerstva strojárskeho prie-
myslu (1998).

V tomto období dokončil vývoj ďalších troch 
verzií zubných súprav radu ERGOSTAR, stoma-
tologického kresla s  fínskou firmou „FIMET“, 
odsávacieho zariadenia TORNÁDO, dentál-
nych kompresorov s  talianskou spoločnosťou 
LAFRON, laboratórneho motora, ultrazvuko-
vého odstraňovača zubného kameňa a iných.

Po vzniku spoločnosti Chirana Medical 
dokončuje vývoj zubnej súpravy SMILE za úzkej 
spolupráce s  fakultou priemyselného dizajnu 
VŠVU Bratislava. Výrobok získal Národnú 
cenu SR za dizajn (1999). Nová koncepcia kabi-
netu SMILE sa dnes vyrába v  11 základných 
prevedeniach. 

Ing. Jozef Pilát odpracoval vo vývoji zdravot-
níckej techniky 51 rokov, z toho v oblasti stomato-
lógie 32 rokov. Spoločnosť Medical je vďaka jeho 
výrobkom jedným z najvýznamnejším výrobcov 
dentálnej techniky, a to nielen v Európe.

Obidve spomínané spoločnosti prezentujú 
prostredníctvom výrobkov z konštrukčnej dielne 
Ing. Jozefa Piláta, známych takmer na všetkých 
kontinentoch, zároveň aj vysokú technickú 
a  dizajnérsku zdatnosť ľudí podjavorinského 
kraja. 

Peter Pavol Uhlík
Pedagóg, spisovateľ, publicista, historik, kultúrno-
-osvetový pracovník, divadelník, športový tréner 
– to všetko v jednej osobe je pán Peter Uhlík. 
Narodil sa v Starej Turej (19. 6. 1940), absolvent 
novomestského gymnázia a vysokej školy peda-
gogickej. 41 rokov učil na ZŠ v  Brezovej pod 
Bradlom (1961 – 2002). Deťom sa venoval i mimo 
školy. Popri iných činnostiach založil a viedol 
školské športové stredisko hádzanej žiačok ako 
jedno z prvých na Slovensku. 

Bol mnohostranne zapojený do kultúrno-
-spoločenského a  športového života Brezovej. 
Hrával súťažne hokej a futbal za TJ Baník. Roky 
pôsobil ako tréner a funkcionár hádzanárok TJ 
Bradlan. Vychoval mnoho prvoligových hrá-
čok i štátnych reprezentantiek, účastníčok maj-
strovstiev sveta a olympijských hier. Popri tom 
bol predsedom Klubu slovenských turistov ŠK 
Bradlan, ochotnícky divadelník, konferencier fol-
klórneho súboru Brezová, autor scenárov, reži-
sér miestnych kultúrnych programov, prednášal 
o osobnostiach regiónu na školách. Ako pub-
licista sa venuje najmä historickej publicistike, 
prispieva do rôznych novín a časopisov, vedúci 
redaktor časopisu Bradlo.

V poslednom období sa intenzívne venuje 
literárnej tvorbe, a to ako autor vlastnej tvorby, 
(napísal 7 kníh), zostavovateľ i prispievateľ do 
iných dokumentov. Tematicky sa zameriava 
najmä na dejiny a osobnosti späté s Brezovou 
pod Bradlom. 

Pán Peter Uhlík je predovšetkým zapálený 
kultúrno-osvetový pracovník: organizátor osláv 

na Bradle, poznávacích zájazdov po stopách 
Štefánika a lokalít, ktoré sú kľúčové pre našu his-
tóriu, napr. miesta bojov a pamätníkov obidvoch 
vojen. 

Patrí k veľkým znalcom života, diela a odkazu 
M. R. Štefánika. Je zakladateľ a dlhoročný pred-
seda Spoločnosti M. R. Štefánika (13 rokov), dnes 
je čestným predsedom Spoločnosti. 

Za pedagogické, športové, občianske a pub-
licistické aktivity dostal množstvo ocenení, ku 
ktorým patrí aj titul „Čestný občan Starej Turej“, 
ktoré mu udelilo rodné mesto. 

Pán Peter Uhlík patrí k ľuďom, ktorí dedič-
stvo minulosti odovzdávajú ďalším generáciám, 
aby v nich vzbudili pocit národnej hrdosti. Aj za 
to si zasluhuje úctu a vážnosť. 

Milan Pavlovič
Milan Pavlovič je významná osobnosť slovenskej 
a európskej medicíny. Narodil sa v Starej Turej 
(1931), vyrastal v Hôrke nad Váhom, maturoval 
na novomestskom gymnáziu. Medicínu študo-
val na Komenského univerzite v Bratislave a na 
Masarykovej univerzite v Brne (1956). Postupne 
zastával rôzne pracovné pozície: pôsobil ako 
asistent, tajomník a zástupca vedúceho Katedry 
vnútorného lekárstva Slovenského ústavu pre 
doškoľovanie lekárov (SÚDL). Dlhé roky bol 
primárom interného oddelenia Štátneho ústavu 
národného zdravia, odkiaľ ako poverený riaditeľ 
odišiel do Onkologického ústavu v Bratislave. 
Zároveň sa stal vedúcim Katedry vnútorného 
lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity 
(SZU) a prednostom I. internej kliniky Fakultnej 
nemocnice akademika Ladislava Dérera. Tieto 
funkcie zastával do r. 2002. Obdivuhodná je aj 
jeho publikačná a prednášková činnosť, ktorá 
zahrňuje vyše stovky originálnych článkov doma 
i v zahraničí, statí v monografiách; pôsobí tiež 
ako recenzent v redakčných radách odborných 
časopisov. Za svoju vysokoodbornú prácu získal 
veľa vyznamenaní a ocenení na najvyššej úrovni.

Podľa informácii z MsKS NMnV 
pripravila Lívia Boorová

ŠKOLA V SPOMIENKACH – výstava
„Korálky detstva, plaviace sa dvorom. Stratili sa mi kdesi v diaľave. V strie-
bornom dyme zašli za obzorom.“ Milan Rúfus

Ak človek stratí niečo cenné 
v živote, vie si to oveľa viac vážiť. 
Ak je to práve detstvo, stáva sa mu 
postupom času akoby rozprávkou, 
... že to snáď ani nemohlo byť. Tí, 
ktorí si našli čas a navštívili Dom 
kultúry Javorina v  tento zimný 
čas, aby vzhliadli výstavu „Škola 
v  spomienkach“, snáď neľutovali. 

Svet spomienok naplnil ich srdcia 
i myseľ. Exponáty, deti, pani učiteľky 
– svet detstva, prvých múdrostí, 
kamarátstva, šibalstiev.

„Buď pochválený, kto si namie-
šal zázračný nápoj protichodných 
vôní: radosti, driny, krásy, trápenia 
... Ty moje detstvo na zelenom koni! 
– Tá chuť detstva, ktorá ostáva, a iba 

s nami zo sveta sa stratí.“ M. R.

Chceli by sme sa touto ces-
tou poďakovať žene, ktorej sa 
splnil sen (a  s  ňou aj mnohým 
zúčastneným na našej výstave) – 
pani Jitke Durcovej a  jej manže-
lovi Oldřichovi, ktorí nám veľmi 
pomohli. K týmto obetavým ľuďom 
patria i  E. Adámková, J. Bublavá, 
M. Bukovčanová, V.  Búranová, 
A. Cibulková, p.  Frolová, 
p.  Hlavatovičová, M.  Holotová, 
p. Hromek, G.  Hučková, 
K.  Hudečková, p.  Janovicová, 

M. Janšto, p. Jägerová, A. Kostercová, 
S. Kotrasová, A. Krásna, V. Matuška, 
p. Medňanská, p. Ondrášková, man-
želia Pastorkoví, I. Pastorek, L. Pribiš, 
K. Rubaninská, O. Rubaninská, 
R. Škriečka, E. Tomisová, P. Trúsik, 
manželia Turzoví, J. Valenta, 
K. Vidová a p. Vojteková.

Myslíme, že návštevnosť takmer 
800 ľudí svedčí o úspechu. Veríme, 
že nás aj v  budúcnosti podporíte 
v našich aktivitách. Náš Dom kul-
túry Javorina aj vďaka Vám bude žiť 
naplno. Ďakujeme.

Z. Z., Dom kultúry Javorina

foto V. Solovič
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Novinky zo ZŠ
Čas plynie veľmi rýchlo, a to platí dvojnásobne 
vtedy, keď sme zamestnaní zaujímavými aktivi-
tami a usilovnou prácou. Prešlo 5 mesiacov a my 
sme hodnotili výchovno - vzdelávacie výsledky 
našich žiakov. 

V 1. polroku školského roka 2015/2016 máme 
na 1. stupni 332 žiakov, z toho 163 chlapcov a 169 
dievčat. Prospelo s vyznamenaním 276 žiakov, 
z  toho malo samé jednotky 196 žiakov, pro-
spelo veľmi dobre 22 žiakov a prospelo 33 žiakov. 
Žiaľ aj na 1. stupni 1 žiak neprospel z matema-
tiky. Pochvalu dostalo 18 žiakov za vynikajúce 
správanie, reprezentáciu školy. No niektorí žiaci 
porušujú školský poriadok, ubližujú spolužiakom 
a nerešpektujú učiteľov, preto sme museli pristú-
piť aj k výchovným opatreniam - napomenutie 
triednym učiteľom za správanie dostalo 10 žia-
kov, pokarhanie triednym učiteľom dostali 2 žiaci. 
Vymeškané hodiny spolu za 1. stupeň sú 7 396 
hodín – čo je priemer 22,3 hodín na žiaka. 

Na 2. stupni sme mali v  tomto polroku 
359 žiakov, z toho 169 chlapcov a 190 dievčat. 
S vyznamenaním prospelo 145 žiakov, z toho 
malo samé jednotky 48 žiakov, prospelo veľmi 
dobre 100 žiakov a prospelo 97 žiakov. No nie-
ktorým žiakom sa veľmi nedarilo - 16 žiakov 
neprospelo, z  matematiky 7, zo slovenčiny 1, 
z iných predmetov 9. Máme aj veľa usilovných, 
nadaných a  šikovných detí – takže pochvalu 
dostalo 12 žiakov. A žiaci, ktorí sa nevedia pri-
spôsobiť a  porušujú školský poriadok museli 
dostať - napomenutie triednym učiteľom za 
správanie 8 žiakov, pokarhanie triednym učite-
ľom dostali 4 žiaci, pokarhanie riaditeľkou školy 
dostali 9 žiaci a 1 žiak dostal zníženú známku zo 
správania na 2. stupeň. Na celom 2. stupni všetci 
žiaci vymeškali spolu 12 320 hodín – čo je prie-
mer 34,3 hodín na žiaka.

V mesiaci december sa na našej škole konala 
celoslovenská vedomostná súťaž pre deti 2.- 4. 
ročníka VŠETKOVEDKO. Deti sa predbežné 
výsledky dozvedeli už v decembri, no oficiálne 
výsledky prišli až teraz. O tom, že máme veľmi 
šikovné a  nadané deti, svedčia i  dosiahnuté 
výsledky.

V kategórii 2. ročník súťažilo na Slovensku 
4 507 detí. Najlepšie sa na Slovensku umiestnili 
títo žiaci: 13. miesto - Lucka Hrabovská z 2.C, 
18. miesto - Simonka Biesová z 2.C

V kategórii 3. ročník súťažilo na Slovensku 
4 139 detí. V  kategórii 4. ročník súťažilo na 

Slovensku 3 898 detí. Najlepšie sa na Slovensku 
umiestnili títo žiaci:

5. miesto - Jakub Gergely zo 4.A !!!
12. miesto - Adam Bielčik zo 4.A
Už po druhýkrát sa v  našej škole na 

Hurbanovej ulici konalo Okresné kolo olympi-
ády v anglickom jazyku. Hneď po zimných prázd-
ninách 13. 1. 2016 sa v škole stretlo 18 žiakov 
z  dvanástich základných škôl novomestského 
okresu, aby nám predviedli svoje vedomosti 
v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategó-
riách : 1A – žiaci 5. – 7. ročníka a 1B – žiaci 8. – 9. 
ročníka. Úlohy najmä v písomnej časti boli dosť 
náročné, ale všetci účastníci sa snažili uspieť čo 
najlepšie. Svoje rečnícke schopnosti nám pred-
viedli v 2. časti, ktorá bola zameraná na dialóg 
a  rozprávanie príbehu podľa obrázku. Najmä 
porota v kategórii 1B bola veľmi milo prekvapená 
pohotovými a vtipnými odpoveďami súťažiacich.

V  kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnil 
žiak zo ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom 
Matej Raab a naša žiačka Adriana Gregorová 
sa umiestnila na peknom 2. mieste. V kategó-
rii 1B Veronika Chovancová zo Spojenej školy 
Sv. Jozefa si svojimi výbornými výsledkami vybo-
jovala krásne 1. miesto. Obidvaja žiaci postu-
pujú na krajské kolo olympiády do Dubnice nad 
Váhom, ktoré sa bude konať vo februári. Vďaka 
patrí všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripra-
vovali a samozrejme súťažiacim za aktívnu účasť. 
Okresné kolo sa konalo pod vedením pani uči-
teľky Haverovej.

Koncom januára sa konalo aj Okresné kolo 
v matematickej olympiáde Z5 pre 5. ročník v ZŠ 
Tematínska Nové Mesto nad Váhom. Našu školu 
reprezentovala Michaela Skovajsová 5. C.

Olympiáda zo slovenského jazyka sa konala 
26. 1. 2016 v  Trenčíne, na krajskom kole nás 
reprezentovala Dobroslava Pribišová z  8. A, 
ktorá je všestranne nadaná z viacerých predme-
tov a aj napriek náročnej konkurencii skončila 
ako úspešná riešiteľka. Žiačku pripravovala pani 
učiteľka Roháčková. 

V dňoch 18. – 22. 1. 2016 sa žiaci siedmeho 
ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiar-
skom stredisku SNOWPARADISE Veľká Rača 
Oščadnica. Žiaci spolu s učiteľmi, inštruktorom 
a zdravotníčkou boli ubytovaní na horskej chate 
Plemenár priamo na zjazdovke, kde mali zabez-
pečenú výbornú celodennú stravu i pitný režim. 

V závere januára sa naše dva tímy – chlapci 
i dievčatá, víťazi okresných kôl zúčastnili kraj-
ských kôl v basketbale. Po náročných zápasoch 
sa chlapci umiestnili na 2. mieste a dievčatá na 4. 

mieste. Regionálne kolo v basketbale chlapcov sa 
konalo 25. 1. 2016 a regionálne kolo v basketbale 
dievčat 27. 1. 2016. 

Dňa 3. 2. 2016 sa konalo na ZŠ Odborárska 
v  Novom Meste nad Váhom okresné kolo 
Biologickej olympiády kategória C. Našu školu 
reprezentovali dve žiačky: Dobroslava Pribišová 
z 8. A získala 2. miesto a postupuje do kraj-
ského kola. Martina Miháliková z 8. A je úspeš-
nou riešiteľkou a  umiestnila sa na 8. mieste. 
Obidvom riešiteľkám blahoželáme k úspešnej 
reprezentácii školy a Dobroslave prajeme veľa 
úspechov v  ďalšom kole. Žiačky pripravovala 
Mgr. Alena Bielčiková.

Dňa 4. 2. 2016 sme aj v  škole mali také 
výnimočné popoludnie naplnené rozprávkami 
a príbehmi. Na 1. i na 2. stupni totiž prebehlo 
školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - 
Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školského kola nás 
budú ďalej reprezentovať v obvodnom spádo-
vom kole v NMnV. Na 2. stupni boli ocenené 
tieto recitátorky:

Próza: 1. miesto Sophia Scharbertová, 
2. miesto Kristína Tinková, 3. miesto Petra 
Sadloňová. Poézia: 1. miesto Lea Medňanská, 
2. miesto Natália Kristína Kaňová, 3. miesto: 
Jessica Nikodémová.

Dňa 4. 2. 2016 sa v  Novom Meste nad 
Váhom konalo okresné kolo geografickej olym-
piády. Zúčastnilo sa ho 7 našich žiakov a dosiahli 
veľmi pekné výsledky. Máme 5 úspešných rieši-
teľov, z ktorých 3 postupujú do krajského kola. 
Účastníci boli rozdelení do troch kategórií a rie-
šili testy z monotematickej časti o nerastných 
surovinách, energii a  priemysle, z  teoretickej 
časti z učiva svojich ročníkov, praktickej časti 
a miestnej oblasti.

V  kategórii G (5. ročník) obsadil: Patrik 
Vávra z 5. B 4. miesto. V kategórii F (6. - 7. roč-
ník) obsadil: Filip Kocúrik zo 7. A 1. miesto. 
V kategórii E (8. – 9. ročník) obsadili: Martin 
Mikuš z 9. C 1. miesto, Dobroslava Pribišová 
z 8. A 2. miesto, Dominik Schindler z 8. B zís-
kal 4. miesto. Víťazom prajeme veľa úspechov 
v krajskom kole.

Čo nás čaká v marci? Takže sú to krajské kolá 
biologickej a geografickej olympiády. Obvodné 
kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín, futbalové 
zápasy a naši deviataci sa pripravujú na testo-
vanie 9, odosielajú sa prihlášky na stredné školy. 
Dúfame, že všetci budú pristupovať k príprave 
zodpovedne a vyhnú sa tak zbytočnému stresu 
na začiatku apríla. 

Lenka Durcová, ZŠ Stará Turá

Nové knihy v Informač-
nej kancelárií mesta
V Informačnej kancelárií mesta od feb-
ruára zakúpite nové publikácie, v pra-
covných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 
hod.: Gustáv Rumánek – Jesienky 
(Zbierka básní), Ladislav Novomestský 
– Kapitoly z histórie Starej Turej (17 
kapitol, ktoré sa vzťahujú k  histórií 
Starej Turej), Gustáv Rumánek – Naše 
trvalky (172 životopisov nežijúcich 
osobností Starej Turej s genealogickými 
schémami). 

Dotazníkový prieskum skončil
V decembri 2015 skončila ďalšia fáza prípravy 
komunitného plánu sociálnych služieb v našom 
meste – dotazníkový prieskum. Prebiehal v našom 
meste v mesiacoch november a december 2015. 
V tomto období sociálne oddelenie MsÚ smerom 
k verejnosti distribuovalo 3 000 dotazníkov pre 
občanov v tlačenej forme. Zároveň mali občania 
možnosť vyplniť dotazník v elektronickej podobe 
na webovej stránke mesta. 

Napriek tomu, že dotazníky boli prístupné 
pre väčšinu obyvateľov, tým že boli umiestnené 
na viacerých verejne prístupných miestach, po 
ich zbere nás čakalo prekvapenie – len 447 vypl-
nených dotazníkov. Úsilie, ktoré sme strávili pri 
tvorbe dotazníka, jeho tlači a distribúcii, informo-
vaní verejnosti o prieskume, neprinieslo očaká-
vaný výsledok. Je pre nás sklamaním, že občania 

neprejavili väčší záujem o komunitné plánovanie. 
Mnohí sa tak pripravili o možnosť zapojiť sa do 
rozhodovania o ďalšom rozvoji sociálnych slu-
žieb v našom meste, ktoré v konečnom dôsledku 
mesto poskytuje práve svojim občanom. 

Tým, ktorí sa do prieskumu zapojili, ďaku-
jeme. Ich podnety, potreby a názory sú výcho-
diskom pri vyhotovovaní nového komunitného 
plánu. 

Zároveň ďakujeme za spoluprácu Základnej 
a Materskej škole v Starej Turej, Pošte Stará Turá, 
katolíckej a evanjelickej cirkvi, Švajčiarskej misii 
viery v  Súši, obchodnému domu Tesco, Billa, 
CBA potravinám na Papradi, ktorí nám umož-
nili realizovať distribúciu a zber dotazníkov v ich 
priestoroch. 

Ivona Barbušinová, Sociálne oddelenie MsÚ
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	21. marca 2016 – do Divadla Andreja Bagara v Nitre na 
predstavenie DRUH: ŽENA.Účinkujú: Eva Pavlíková, Jana 
Kovalčíková, Danica Matušová, Jakub Rybárik, Peter Oszlík a Ján 
Greššo. Poplatok: 20,- €.

•	31. marca 2016 o 18.00 hod. – na hudobno-tanečný program 
Z tej doliny na tú, komorný koncert Lúčnice + Zlaté husle. 
Vstupné: 10,- a 11,- €.

•	17. apríla 2016 o 18.00 hod. – na predstavenie originálneho 
tanečného divadla DANCE IN PULSE. Tanečný projekt choreo-
grafa a tanečníka Andreja Mikulku (rodáka z Myjavy) predstavuje 
rytmus v mnohých podobách, ponúka choreografickú originalitu 
a vtipné pointy. Vďaka interaktívnemu kontaktu s tanečníkmi vstu-
puje divák priamo do zákulisia, kde sa mu odkrýva duša írskeho 
tanečníka, jeho motivácia, pocity a emócie, ale i úskalia, ktorými 
si musí prejsť. Vstupné: 10,- a 11,- €.

•	23. apríla 2016 – na výstavu Flóra Olomouc. Poplatok za 
dopravu: 8,- €.

•	25. apríla 2016 o 18.00 hod. – koncert hudobnej skupiny 
Kollárovci. Vstupné: 8,- €.

•	4. mája 2016 o 19.00 hod. – na predstavenie Viliama 
Klimáčka: Nízkotučný život. Komédia o diétnej láske, vzdelaní 
a viere. Štyrom herečkám – výborným komičkám – P. Polnišová, 
D. Abrahámová, Z. Mauréry, Z. Šebová, sekunduje Viktor Horján 
ako ženské alter ego. Vstupné: 10,- a 11,- €.

•	14. mája 2016 – do Divadla GOJA MUSIC HALL na muzikál 
FANTÓM OPERY. Strhujúci a dojemný príbeh tragickej lásky 
s hudbou Andrewa Lloyda Webbera, spolu s ohromujúcou scé-
nou a úchvatnými špeciálnymi efektmi. Účinkujú: Marian Vojtko, 
Radim Schwab, Michaela Gemrotová, Monika Sommerová, Bohuš 
Matuš, Peter Matuszek a ďalší. Poplatok: 55 €, 48 €, 44 €, 39 €, 
32 € (závisí od výšky vstupenky)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 

tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY 
pri	Dome	kultúry	Javorina	Stará	Turá	

pozýva	na	výstavu		

KRÁSA ČIPKY
ktorá	sa	uskutoční	v	DK	Javorina

Výstava bude otvorená

12.	–	13.	marca	2016	od	14.00	–	18.00		hod.

14.	–	18.	marca	2016	od	10.00	–	18.00	hod.

19.	marca	2016	od	10.00	–	17.00	hod.

Súčasťou výstavy budú práce 

staroturianskych rezbárov.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Marec je mesiacom knihy. Slovenská asociácia 
knižníc nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky 
a vyhlasuje 17. ročník celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc v dňoch 1. – 6. 3. 2016. Je 
to týždeň bez upomínacích poplatkov (vrátenie dlhodobo požičaných 
kníh bez poplatkov), odpustenie členského poplatku.
BURZA KNÍH A ČASOPISOV sa bude konať počas podujatia Vítanie 
jari dňa 18. 3. 2016 od 11.00 do 17.00 hod. v Dome kultúry Javorina. 
Záväzné prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte Domu kultúry, 
v Mestskej knižnici K. Royovej i na facebooku. 

Beletria Opremčáková, Števa: Anjel Pradu nenosí • Harrisová, Rachel: 
Umenie predstierať Detektívky Dán, Dominik: Krv nie je voda • 
Adamecký, Peter: Piešťanská spojka II.. Náučná literatúra Orel, 
Miroslav: Na Freuda já nemám čas, doktore • Mintalová Zubercová, 
Zora: Tradície na Slovensku • Matoušek, O., Koláčková, J. Kodymová, 
P.: Sociální práce v praxi Detská literatúra Hronský, Jozef Cíger: 
Slnovratka • Ďuríčková, Mária: Kľúče od mesta • Tetourová, Marie: 
Maľované čítanie (najznámejšie príslovia)

Blahoželanie k narodeninám

Dňa 15. 3. 1936 sa narodila 
naša babička Zuzana Bielčiková. 

Milá naša mama, posielame Ti báseň krátku, 
čo sa patrí k Tvojmu sviatku,

Každý nový deň, nech Ti radosť prinesie,
na tvári len úsmev nech Ti žiari.

To Ti želajú všetci, čo Ťa majú radi, 
Tvoje deti, vnúčatá a pravnúčatá.

OBČIANSKA INZERCIA

• Predám záhradnú murovanú chatku so 
skleníkom a udiarňou v záhradkárskej osade 
Chrásnatá I. v Starej Turej. T. č.: 0911 433 394.

• Ponúkam orez, výrez a porez ovocných 
stromov a kríkov a striekanie. Kontakt: 0919 320 
767. 

• Výrub rizikových stromov pomocou 
horolezeckej techniky v ťažko prístupných 
lokalitách, v záhradkárskych osadách. Kontakt: 
0949 339 169. 
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 

plameni sviečky sa za Teba modlíme.

Dňa 26.2.2016 uplynulo 5 rokov, čo 
nás náhle opustila moja manželka, 
naša mama a babička Helena ZVON-
ČEKOVÁ. Kto ste ju poznali, venujte 
jej úprimnú modlitbu.

S láskou spomína 
manžel, dcéra Alenka, 

Janka s rodinou a ostatná rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným a zná-
mym, ktorí sa dňa 11.1.2016 prišli 
rozlúčiť s našou milou mamou, babič-
kou a prababičkou Máriou JEŽOVOU, 
ktorá zomrela vo veku 85 rokov. Ďaku-
jeme p. farárovi Danielovi Vachanovi 
za dôstojnú rozlúčku. Zároveň ďaku-

jeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom 
zármutku. Dcéry s rodinami.

•
Šľachetné srdcia dotĺkli, ticho zahalilo nás. 

Ich zvuk sa viac už nevráti, no 
spomienky zostanú navždy v nás.

Dňa 9.2.2016 sme 
si pripomenuli 
5. výročie úmrtia 
našej mamy, sestry, 
babičky a praba-
bičky Anny VOLÁ-
ROVEJ .  Dňa 

5. marca uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil jej manžel 
a náš otec, starý a prastarý otec Štefan VOLÁR. Kto 
ste ich poznali, radi mali, spomeňte si spolu s nami.

S láskou a úctou spomína celá rodina

„Len láska zostane, tá smrť nepozná“ 1 Kor 13,8

Dňa 29.03.2016 
uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila 
naša drahá mama, 
babička a praba-
bička Vilma RÁC-
ZOVÁ a dňa 

01.04.2016 uplynie už 43 rokov od smrti jej milovaného 
manžela, drahého otca a starého otca Štefana RÁCZA.

S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

•
Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, ruka 

Tvoja už nepohladí...Odišla si, niet Ťa už medzi 
nami, ale v našich srdciach stále budeš s nami.

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli navždy rozlúčiť 
s našou milovanou manželkou, mamou, 
starou mamou Oľgou POTFAJOVOU, 
ktorá nás navždy opustila dňa 3.2.2016 
vo veku 71 rokov.

Smútiaca rodina ďakuje za dôstojnú rozlúčku, 
kvetinové dary a slová útechy, ktorými 

sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

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

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 17.3.2016 uplynie 35 rokov od 
tragickej smrti nášho milovaného syna 
a brata Petríka POTFAJA.

S láskou spomína otec a sestry

Matričné okienko
Vítame bábätká
Peter Hornáček, Michal Pilát, František Fecko, 
Samuel Vašek, David Súšarský, Andrej Kováčik

Idú spoločným životom
Jozef Borák z Lazian a Judita Dynžíková zo 
Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ing. Ľudmila Cibulková, Jaroslav Novomestský, 
Dušan Višnovský, Emília Alušicová, Margita 
Frnová, Ján Dynžík, Oľga Potfajová, Jana 
Bunová, Ivan Vrtoch, Magdaléna Vagačová 

Zoznam jubilantov 
za mesiac MAREC 2016

Viera Vojteková, Anna Durcová, Vlasta 
Poláková, Emília Vráblová, Milan Buno, Mária 
Galbavá, Ing. Jolana Hučková, Milan Mikulec, 
Gabriela Kazdová, Mgr. Alžbeta Kučerová, 
Branislav Dlhý, Oľga Čerešňová, Miroslav 
Hargaš, Pavel Solovic, Alojzia Heráková, 
Anna Valachová, Božena Čameková, Jozef 
Madunický, Gabriela Galušková, Anna 
Chudíková, Oľga Škriečková, Margita Šimnová, 
Zuzana Bielčiková, Jozefa Krištofová, Júlia 
Kubečková, Oľga Roháčková, Milan Kuhajda, 
Mária Rojková, Ing. Ján Hajdúch, Margaréta 
Strelníková, Ľudmila Hritzová, Ľudmila 
Valenčíková, Lýdia Durcová, Dagmar Racková, 
Zdenka Machajdíková, Zuzana Sláviková, 
Anna Dúbravčíková, Jozef Hubina, Ľudmila 
Štepanovicová, Rudolf Meliš, Božena Šurinová, 
Anna Biesiková, Viera Barszczová, Štefan 
Jurík, Oľga Nižnanská, Miloslava Bašistová, 
Ján Naď, Mária Kaňková, Ján Malek, Irma 
Púdelková, Mária Galbavá

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice januára 
do polovice februára 2016?
• Počas januára prebehlo niekoľko výukových 

programov, z ktorých najnavštevovanejší bol 
program Netradičná telesná výchova. 

• Vo štvrtok 28. 1. sa v CVČ uskutočnil ďalší 
ročník vedomostnej súťaže žiakov II. stupňa 
ZŠ pod názvom IQ tím. V  CVČ sa stretlo 
30 super mozgov zo 7. – 9. ročníkov, aby zme-
rali svoje sily v riešení logických a tvorivých 
úloh. Hlavnou témou tohto roku bol zdravý 
životný štýl a deti sa tu zamýšľali nad zloži-
tými otázkami, ako sú príčiny, dôsledky a rie-
šenia obezity alebo zdravé potraviny. V jednej 
z  úloh sa súťažiaci premenili na majiteľov 
špičkových firiem - trojčlenné tímy (mana-
žéra, dizajnéra a technológa), ktorí vyvinuli 
špeciálny materiál na výrobu čiapok s unikát-
nymi špičkovými vlastnosťami. Úlohou tímov 
bolo vymyslieť a popísať týchto 5 výnimočných 
vlastností a vymyslieť taký model čapice, ktorý 
by išiel medzi teenagermi na odbyt. Výsledky 
boli naozaj originálne. Posúďte sami, ako sa 
popasovali s  neobmedzenými možnosťami 
vlastností čiapky pre mladých ľudí: čapica má 
vlastnú sieť wifi, má nastaviteľnú veľkosť a pri-
spôsobí sa každému tvaru hlavy, mení farby 
podľa nálady, nikdy sa neušpiní a  dokonca 
je jedlá. Nuž, našim deťom fantázia nechýba. 
Víťazmi celej súťaže sa stali triedy: 7.A, 8.B 
a 9.C. Blahoželáme.

• Vo štvrtok 28. 1. sa v CVČ uskutočnila už tra-
dičná aktivita pre malých ochrancov prírody 
Výroba vtáčích kŕmidiel. Akcie sa zúčastnilo 
16 detí.

• V piatok 12. 2. sme v spolupráci s detským par-
lamentom v priestoroch Klubu 3 usporiadali 
Valentínku diskotéku. Zatancovať si a zabaviť 
sa prišlo vyše 50 detí. Za poskytnuté priestory 
veľmi pekne ďakujeme Petrovi Pitlíkovi a za 
ozvučenie DJ Tominovi a DJ Anet.

Čo pripravujeme na marec 2016?
• Jarné prázdniny (29. 2. – 4. 3.) vyplníme 

školopovinným deťom už tradičnými 
majstrovstvami:
 › Pondelok 29. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v šíp-

kach (zač. 10.00 hod. v CVČ)
 › Utorok 1. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v kolkoch 

(zraz o 9.45 hod. pri kolkárni)
 › Streda 2. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v „Človeče“ 

(zač. 10.00 hod. v CVČ)
 › Štvrtok 3. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v scrabble 

(zač. 10.00 hod. v CVČ)
 › Piatok 4. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v skladaní 

puzzle (zač. 10.00 hod. v CVČ)
Upozornenia:
-  Uvedené časy jednotlivých majstrovstiev sú 

presným začiatkom každého z nich, preto je 
dôležité, aby deti tento čas dodržali. Neskorý 
príchod je žiaľ prekážkou v účasti dieťaťa.

-  Majstrovstvá sú z objektívnych príčin vhodné 

a určené len pre deti ZŠ, nie pre mladšie deti.
Počas jarných prázdnin fungujú všetky záujmové 
krúžky podľa rozvrhu.
• Vzhľadom k tomu, že propagujeme a podpo-

rujeme čítanie u detí, organizujeme pri prí-
ležitosti Mesiaca knihy v dňoch 11. – 12. 3. 
akciu Z rozprávky do rozprávky. Toto podu-
jatie je určené pre malých čitateľov, ktorí ľúbia 
rozprávky a  tešia sa na nočné rozprávkové 
dobrodružstvo. Na akciu je treba vopred sa 
prihlásiť v CVČ.

• Vo štvrtok 17. 3. o  15.15 hod. predstavíme 
v CVČ deťom netradičnú výtvarnú techniku 
pod názvom Podmaľba na sklo. Akcia je 
určená pre deti ZŠ. Pomôcky a materiál deti 
dostanú v CVČ.

• V čase veľkonočných prázdnin pripravujeme 
pre deti základných škôl 2 atraktívne akti-
vity. Prvou z  nich je zábavné dopoludnie 
s názvom Veľkonočné hry, druhú sme nazvali 
Veľkonočné dielničky. Obidve akcie sa usku-
točnia vo štvrtok 24. 3. a obidve sa začínajú 
o 10.00 hod. Deťom stačí priniesť si prezuvky 
a dobrú prázdninovú náladu.

Počas veľkonočných prázdnin, t. j. vo štvrtok 
24. 3. a v utorok 29. 3. fungujú všetky záujmové 
krúžky podľa rozvrhu.
• Výukové programy pre MŠ, ZŠ a SŠ budú pre-

biehať podľa požiadavky škôl.
Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá
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Nová jar
Počuj hlas stromu,

obťažkaný pukmi jara,
čaká teplý vánok,
len sa rozvinúť.

To tiché šumenie
keď vetrík jarný,

rozkýval koruny brnenie,
jarný opar, kúpeľ parný.

V púčikoch konárov
rodí sa farba zelená,

rozvinú sa žilky listov,
krása prírodou tvorená.

Vtáčik, malý tvor
sa schová v tieni jeho,
útočisko nájde zver,

objím strom, zober silu z neho.

J. Trúsiková

10 dôvodov, prečo by sme mali deťom čítať...
Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. 
Možno tento prívlastok nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo menej možností získavania 
informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra v bežnom živote svoje stále miesto. 

Kniha od vynálezu kníhtlače patrí medzi neod-
mysliteľných spoločníkov mladých či starých. 
Prečo si sviatok kníh pripomíname práve v marci? 
Podľa jednej verzie sa stal marec mesiacom knihy 
z komerčných dôvodov (od r. 1955). Zvolili si ho 
sami kníhkupci, pretože na jar sa pravidelne zni-
žovala návštevnosť v obchodoch. A marec práve 
preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel 
Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa 
podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry (od 
narodenia slabo videl, keďže si nemohol sám čítať, 
najmä večer, často chodieval do štvrtej i piatej 
dediny, aby mu dobrí ľudia z kníh čítali...).

Každý z nás chce mať úžasné, múdre a inte-
ligentné deti. Trávime veľa času výberom vhod-
nej materskej či základnej školy, uisťujeme sa, že 
učitelia splnia naše očakávania. No treba pamätať 
na jeden dôležitý detail: ste to práve vy, rodičia, 
ktorí máte silu využiť všetok potenciál a rozvíjať 
inteligenciu svojich detí. Napríklad tým, že uro-
bíte knihy neodmysliteľnou súčasťou ich života.

Všimnite si, aké benefity vám spoločné číta-
nie s deťmi môže priniesť:
1. Posilnenie vášho vzťahu - čím bude dieťa star-
šie, bude stále viac v pohybe – hrať sa, behať, skú-
mať svoje prostredie. Pri čítaní knihy sa môžete 
opäť k sebe pritúliť a pritisnúť ako vtedy, keď bolo 
vaše dieťa ešte maličké. Namiesto toho, aby sa 
čítanie stalo povinnosťou, môže byť obohacujú-
cou aktivitou, ktorá vám prinesie blízkosť toho 
druhého. Prežívajte spontánne tieto príjemné 
okamihy znova a znova. 
2. Lepšie akademické výsledky - viaceré štúdie 

dokázali, že deťom, ktoré sú vystavené čítaniu 
v predškolskom období, sa darí lepšie vo všet-
kých aspektoch formálneho vzdelávania. Čítanie 
je nevyhnutným predpokladom na zvládnutie 
všetkých predmetov v  škole. Ak si však dieťa 
nie je schopné prečítať a jasne pochopiť zadanie, 
nemôžeme od neho očakávať zázraky.
3. Lepšie základné schopnosti vyjadrovania sa 
– už počas predškolského obdobia si deti osvo-
jujú potrebné jazykové schopnosti. Počúvaním 
toho, čo im čítate, vnímajú a rozlišujú základné 
zvuky, ktoré formujú ich jazyk. „Hravé čítanie“, 
kedy dieťa s krikom preskakuje strany a šťastne 
bľaboce, je veľmi dôležitou predgramotnou 
aktivitou.
4. Osvojenie základov, ako čítať knihu - deti sa 
nerodia s prirodzenými vedomosťami, nevedia, 
že text sa číta zľava doprava, či to, že slová sú 
oddelené od obrázkov. Včasné čítanie je dôležitou 
pomôckou v nadobúdaní správnych predčitateľ-
ských schopností. 
5. Lepšie komunikačné schopnosti - keď vyu-
žívate čas na čítanie deťom, budú omnoho rad-
šej vyjadrovať svoje pocity a zdravo nadväzovať 
vzťahy s inými. Keď sú svedkami interakcií medzi 
charaktermi postáv v knihách a kontaktu s vami 
počas čítania, dosahujú cenné komunikačné 
schopnosti. 
6. Poznanie umenia jazyka - skoré čítanie deťom 
umožňuje lepšie pochopiť základy jazyka pred 
dovŕšením školského veku.
7. Lepšie logické myslenie - dôležitou výhodou 
čítania deťom je schopnosť pochopiť abstraktný 

koncept, použiť v  rôznych 
situáciách logiku, rozpo-
znať príčinu a  efekt, uplat-
niť dobrý úsudok. Ak začne 
dieťa porovnávať veci, o kto-
rých ste čítali, s  tým, čo sa 
nachádza v jeho reálnom svete, bude ešte väčšmi 
pre tento príbeh zanietené. 
8. Nadšenie pre nové zážitky - ako sa vaše dieťa 
približuje k určitým vývojovým míľnikom alebo 
potenciálne stresovým zážitkom, zdieľanie prí-
behu je vynikajúcim spôsobom, ako mu pomôcť 
prekonať a spracovať túto zmenu či skúsenosť. 
Napr. ak je vaše dieťa nervózne z  nástupu do 
materskej školy, čítajte mu príbeh, ktorý hovorí 
o tom, že jeho strach je normálny. 
9. Zlepšenie koncentrácie a disciplíny - malé 
deti sa počas čítania prirodzene vrtia a sú rozptý-
lené. Časom sa učia zotrvať po celý čas čítania na 
mieste. S úplným pochopením čítania prichádza 
i silnejšia sebadisciplína, dlhší interval sústrede-
nia a lepšie zapamätanie čítaného textu. To všetko 
bude veľmi užitočné pri vstupe do školy. 
10. Vedomosť, že čítanie je zábava - skoré číta-
nie pomáha deťom vidieť knihy ako zábavu, nie 
ako prácu. Deti, ktoré sú od malička vystavované 
čítaniu kníh, uprednostňujú ich pred videohrami, 
televíziou a inými druhmi zábavy.

Knihy majú silu obohatiť naše deti nespočet-
nými spôsobmi...Verím, že je veľa takých, ktorí 
si radi zalistujú v obľúbenej knihe. Ako rodič 
môžete urobiť vďaka čítaniu pre svoje dieťa 
jednu z  najdôležitejších vecí - pripraviť mu 
základy pre vynikajúce študijné výsledky.

 Zdroj: eduworld.sk 
B. Kucharovicová

Deti z našej MŠ ilustrátormi knihy 
„Maľované dejiny Bratislavy“
Predstavujem Vám dvojročný projekt Maľované 
dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla 
Dvořáka, ktorý v roku 2014 spustilo Múzeum 
mesta Bratislavy. Deti z našej MŠ sa v minulom 
školskom roku 2014/2015 zapojili do daného 
projektu, ktorého súčasťou bolo vypočuť si 
a vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými pro-
striedkami pocity a dojmy z príbehov a povestí 
o tom, ako vznikla a ako rástla Bratislava, ktoré 
autor venoval najmä deťom. Projekt prirodzenou 
a nenásilnou formou uvádzal deti do poznávania 
histórie nášho hlavného mesta a k ich orientácii 
v rôznych časových vzťahoch. I my sme sa zahrali 
na ilustrátorov a vytvorili zopár návrhov ilustrácií 
k jeho historickým príbehom.

Do 1. júna 2015 (uzávierka projektu) 
Múzeum mesta Bratislavy zozbieralo 886 ilustrá-
cií detí vo veku od 4 do 16 rokov, ktoré 
ilustračne vyjadrovali 39 príbehov. 
Po prvom kole sa dostalo do užšieho 
výberu 474 ilustrácií. Všetky súťažné 
práce boli rozdelené do dvoch kategó-
rií: 4-9 rokov a 10-16 rokov. V dru-
hom kole porota vybrala 218 prác, 
ktoré boli umeleckým grafikom spra-
cované a použité pri tvorbe a koneč-
nej úprave svojej knihy o histórii nášho 
hlavného mesta. V Mestskom divadle 

P. O. Hviezdoslava v Bratislave sa 12. 12. 2015 
uskutočnila slávnostná prezentácia spomínaného 
titulu, súčasťou ktorej bolo odovzdávanie kníh 
viacerým detským spoluautorom. 

Na záver môžem konštatovať, že samotný 
projekt bol didakticky veľmi dobre postavený 
a  svojou obsahovou náplňou prepájal viacero 
oblastí poznávania. Spolu s autorkou projektu 
PhDr. Beátou Husovou verím, že publikácia (už 
v predaji) by mohla byť využívaná aj v školách ako 
neformálna didaktická pomôcka, ktorá prispeje 
ku vzdelávaniu detí a urobí dejiny zaujímavejšími 
a pochopiteľnejšími.

O to viac ma teší, že tieto deti si ocenenie 
i autorom darovanú publikáciu skutočne zaslúžia. 
Veď kto z nás dospelých sa môže pochváliť tým, 
že sa v detskom veku mohol podieľať na tvorbe 

ozajstnej knihy? 
Úspešnými ilustrátormi sú terajší 

prváčikovia Andrejko Černý, Ninka 
Gregorová, Klaudika Kusendová, 
Martinko Malárik, Slávka Stachová, 
Samko Valo, Martinka Volárová 
a Lucka Vráblová. „Gratulujem vám 
a želám veľa kreatívnych ťahov štet-
com, bohatej fantázie a  úspešných 
dní. Sme na vás pyšní.“

za MŠ B. Kucharovicová
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Deväťročná družba
V piatok 29.1.2016 sa uskutočnilo v Kuno-
viciach (ČR) už deväťročné družobné pose-
denie medzi dôchodcami Starej Turej a Ku-
novíc. Posedenie sa uskutočnilo v Športovej 
hale až teraz. Inokedy býva v novembri na 
Katarínu, no vtedy sa športová hala rekon-
štruovala. V Starej Turej býva posedenie 
v marci, pri príležitosti MDŽ.

V úvode 250 prítomným navodil príjemnú 
atmosféru detský súbor Lintavěnka (cim-
balová muzika) z Kunovíc. K prítomným 
sa prihovorili: zástupca starostky Kunovíc 
Ing. Pavel Vardan, predseda KTP z Kunovíc 

Jaroslav Hanák, primátorka mesta Stará 
Turá Ing. Anna Halinárová a predsedníčka 
Klubu dôchodcov mesta Stará Turá Jarmila 
Halabrínová.

Príjemnú atmosféru na posedení 
dotvoril aj DJ Alois Koutník a  pri jeho 
hudbe a speve, si mnohí zaspievali a zatan-
covali. Cez hudobnú prestávku, niekoľko-
krát domáci seniorský spevokol TETIČKY 
zaspieval z ich bohatého repertoáru nie-
koľko piesní. Mnohí sa už teraz tešia na 
posedenie v Starej Turej, ktoré sa uskutoční 
19.3.2016 v jedálni SOŠ Stará Turá.

Text a foto: Viliam Solovič

ZO SZPB Stará Turá bilancovala rok 2015
Na členskej schôdzi ZO SZPB v Starej Turej 22.1.2016, jej dlhoroč-
ná obetavá predsedníčka Elena Kovárová, ktorá je i členkou OblV 
SZPB v Novom Meste nad Váhom, privítala hostí a všetkých členov.

Správu o  činnosti predniesla 
tajomníčka ZO SZPB Bc. Zuzana 
Zigová, ktorá oboznámila prí-
tomných so všetkými akciami, 
ktoré ZO organizovala. Taktiež 
i  o  akciách, ktorých sa členo-
via zúčastnili nielen v blízkom 
okolí, ale aj v Banskej Bystrici, 
na Dukle a pod.

Už po dvadsiaty raz zorgani-
zovala detská organizácia Fénix 
v Starej Turej turistický pochod 
pamätníkmi Bielych Karpát. Vo 

Vetešovom jarku pri bunkri krát-
kym príhovorom privítala účast-
níkov zástupkyňa primátorky 
Bc. Zuzana Zigová a  venček 
na bunker zavesila primátorka 
mesta Stará Turá Ing. Anna 
Halinárová. Účastníci pochodu 
si minútou ticha uctili pamiatku 
nášho zosnulého člena, Dr. 
Marcela Gažíka, ktorý bol inici-
átorom toho, aby sa bunker vo 
Vetešovom jarku dal do užíva-
nia detskej organizácii Fénix. 

Treba konštatovať, že bunker je 
v dobrých rukách. Mladí sa oň 
dobre starajú a zveľaďujú ho. Na 
pochode sa zúčastnilo takmer 
120 nadšencov a väčšinu z nich 
tvorili deti.

V roku 2015 ZO SZPB zís-
kala 4 nových členov. Žiaľ 
navždy našu ZO opustili: Dr. 
Marcel Gažík, Miroslav Kubečka 
a Dušan Pullman. 

Ďakovný list OblV SZPB 
udelil Lýdii Vráblikovej (rod. 
Kostelnej), ktorý jej za prítom-
nosti jej dcéry RNDr. Edity 
Zámečníkovej odovzdala Elena 
Kovárová a  člen OblV SZPB 

Nové Mesto nad Váhom Viliam 
Solovič. Lýdia Vrábliková 
3.  marca 1945 prežila v  osade 
Hlavina ako 6– ročná veľkú 
hrôzu, keď im Nemci vypálili 
dom.

V bohatej diskusii vystúpil 
i Viliam Solovič, ktorý prítom-
ných oboznámil s  činnosťou 
OblV SZPB a  poďakoval ZO 
SZPB v Starej Turej (t. č. má 44 
členov) za ich aktívnu činnosť 
a  zároveň vyzval tých členov, 
ktorí neodoberajú ešte dvojtýž-
denník Bojovník k jeho odberu 
a taktiež Ročenky odbojára.

Text a foto: Ladislav Grambal

Deti rozospievali organ
Deti zo ZUŠ v Starej Turej sa spolu s rodičmi 
a s pani učiteľkou Mgr. A. Borovskou vybrali 
do Bratislavy, aby mohli pozbierať plody 
svojej niekoľkomesačnej práce. Ďakujeme 
manželom Predmerským, ktorí umožnili 
deťom zahrať si na organe v Ev. a. v. kos-
tole na Legionárskej ulici v Bratislave. Pani 
Predmerská je výnimočná organistka. 
Každému dieťaťu sa individuálne venovala, 
nastavovala organ, aby nacvičené skladby 
vyzneli v plnej kráse. Chceme sa jej aj touto 
cestou úprimne poďakovať. Naša vďaka 
patrí aj pani učiteľke Borovskej za trpezli-
vosť a odborné vedenie našich ratolestí, že 
v nich vypestovala lásku k hudbe.

Sychravé počasie naplno vzalo žezlo do 
svojich rúk, ale nás hriala v srdciach hudba, 
ktorá vychádzala spod rúk našich detí.

Dana Miklánková, rodič

Pohľad na dôchodcov Starej Turej, pred vstupom do Športovej haly v Kunoviciach

Zľava: Viliam Solovič, podpredseda ZO SZPB 
Ing. Vladislav Mikláš, Elena Kovárová, Bc. Zuzana Zigová

Sprava: Lýdia Vrábliková, 
RNDr. Edita Zámečníková
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Slovensko o nej ešte veľa nevie. Ale časom sa dozvie.
Jej práca ju zviditeľní. Reč je o scenáristke 
z nášho mesta menom NAĎA CLONTZ, 
rod. Tomisová. 

Narodila sa 17. 3. 1979 v myjavskej pôrodnici 
rodičom Ing. Eve Tomisovej, rod. Pagáčovej 
a námornému dôstojníkovi Ing. Jiřímu Tomisovi. 
Detstvo prežila na Starej Turej. Cieľavedomosť, 
pracovitosť a ambície ju doviedli ďaleko. Až za 
„veľkú mláku“ do USA. Počas stredoškolského 
štúdia na Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom 
v roku 1995 ako 16 - ročná vyhrala na 1 rok šti-
pendium na strednej škole v USA v štáte New 
Jersey. Z jedného „skúšobného“ roka napokon 
bolo 10 rokov pôsobenia v USA. Od 2. ročníka 
usilovnej študentke štipendium platila škola. 
Z  nej dosiahnuté vzdelanie je asi na úrovni 
nášho gymnázia. Vysokú školu absolvovala tiež 
v USA v štáte Massachusetts na Smith College. 
Tu 4 roky študovala politológiu a medzinárodné 
vzťahy. Získala titul bakalár. Odišla pracovať do 
hlavného mesta USA Washington D. C. Od 
malička túžila písať, ako 10 – ročná sa pokúsila 
o 1. knihu, prispievala do školských časopisov, 
neskôr do novín (aj v USA). To bol hlavný dôvod 
v pokračovaní štúdia.

Na American University vo Washingtone 
vyštudovala film so zameraním na dokumenta-
ristiku a získala titul Mgr. Art. Počas 2 – ročného 
štúdia poberala od univerzity plné štipendium. 

Od roku 2007 pôsobí na Slovensku. Svoju 
kariéru odštartovala v TV Pohoda v NMNV, kde 
rok pracovala ako redaktorka. Zostavovala repor-
táže a krátke dokumenty. Do stredu slovenského 
filmového diania sa dostala počas 3 – ročného 
pôsobenia vo firme Trigo Production v Bratislave 
ako asistentka producenta. Spolupracovala na 
celovečerných filmoch (napríklad Nickyho 
rodina = dokument o Nicholasovi Wintonovi). 

V tom období začala písať i scenáre. Od roku 2012 
je scenáristka na voľnej nohe.

AJ REŽÍROVALA...
...v  roku 2012 pre RTVS 3 časti dokumentár-
neho cyklu Família. Sú to polhodinové autor-
ské dokumenty o rodine. „Jeden z tých dielov je 
o mojej vlastnej rodine. O tom, aké bolo vyras-
tať v rodine námorníka. Ten diel bol odvysie-
laný v decembri 2012 a niekedy sa ešte stále 
dá vidieť v televízii v repríze. Je tiež v online 
archíve RTVS“ - povedala Naďa. 

TAJNÉ ŽIVOTY
Od roku 2013 spolu s Bibou Bohinskou písali sce-
nár k 1. sérii úspešného 13 – dielneho seriálu STV 
Tajné životy o ťažkých osudoch týraných žien, 
ktoré sa ocitli v azylovom dome. Každý týždeň 
ho sledovalo pol milióna divákov. Nedávno dopí-
sali 2. sériu seriálu. Vysielaná bude asi začiatkom 
roku 2017.

OCENENIA
V máji 2015 na televíznom festivale Finále Plzeň 
v silnej konkurencii množstva slovenských a čes-
kých seriálov seriál Tajné životy získal 1. miesto. 

V septembri 2015 literárny fond a filmoví 
kritici udelili cenu Igric za najlepší scenár 3 slo-
venským scenáristkám. Jednou z nich bola i naša 
Naďa.

INÉ SERIÁLY
Naďu v roku 2014 prizvali do výrobného tímu 
seriálu Divoké kone vysielanom na TV JOJ. 
V ňom robila STORYLINE, čo je scénosled, roz-
písanie deja do dialógovej podoby (na 1 diel seri-
álu asi 12 strán). O prepojení písania a natáčania 
mi povedala: „Kolonádu sme písali a hneď ju 
točili. Divoké kone sú v podstate taká lepšia 
telenovela. Zároveň sa aj píše, aj točí. Napríklad 
píše sa 50. diel a točí 35., takže nie je kedy robiť 
nejaké zásadné prepisy, lebo sa to už vyrába. 
Kone sú už dotočené. Tajné životy je klasický 
formát seriálu, uzavretý príbeh, ktorý sa točí, 
až keď je to celé napísané. Teraz píšeme 2. sériu. 
Zdroj príbehov máme hlavne od odbornej 
poradkyne z oblasti týraných žien, psycholo-
gičky Barbory Kuchárovej. Výborne sa s ňou 
spolupracuje.“

Rok 2015 mala Naďa Clontz hektický: 
„Všetko sa mi nahromadilo. Naraz som písala 
Tajné životy, Divoké kone, aj prekladala do 
angličtiny seriál Chlapi neplačú.“

CELOVEČERNÉ FILMY
V súčasnosti sú vo vývoji RTVS 3 celovečerné 

filmy, ku ktorým Naďa scenáre písala, rozpraco-
vala, prerábala...

Prvý Backstage je tanečný film pre mladých 
na námet Dušana Rapoša. Naďa scenár rozpra-
covala. Film režíruje Katarína Šulajová.

Druhý Cesta slepých vtákov je rodinné dob-
rodružné scifi podľa námetu rovnomennej knihy 
českého spisovateľa Ludvika Součeka v réžii Pavla 
Jandoureka. Scenár bol napísaný iným scenáris-
tom, ale autori filmu s ním neboli spokojní. Naďa 
k nemu písala nový scenár.

Na scenári tretieho filmu, rodinnej komédii 
Zasran, momentálne pracuje.

V súčasnosti žije so svojím americkým man-
želom RYANOM na Starej Turej.

Aká matka, taká Katka alebo 
jablko nepadá ďaleko od stromu?
Tak nejako je to i v prípade Nade Clontz a jej 
mamy Ing. Evy Tomisovej. Obe píšu. Lenže 
každá úplne odlišný žáner. Mama zdokumen-
tovala históriu svojho rodného mestečka Stará 
Turá v  3 knihách – Zaniknutá „stará“ Stará 
Turá (2012), Zabudnuté osudy škôl Starej Turej 
(2013) a Osudy Židov Starej Turej (2015). Dcéra 
dokumentuje životy a osudy ľudí súčasnosti vo 
filmoch a seriáloch.

Kopaničárska aj Staroturanská 
„Sieň slávy“.
Máme ju. Takú pomyselnú, „lokálpatriotickú“. 
V mysliach a srdciach každého z nás. Patria do 
nej národovci, spisovatelia, básnici, hudobníci, 
speváci, skladatelia, režiséri, herci, módni návr-
hári, moderátori, maliari...A patrí do nej aj naša 
Naďa Clontz. 

Tak vedzme, Staroturanci, že náš ospievaný 
kraj je kolískou ďalšej húževnatej osobnosti. 
A buďme na ňu patrične hrdí. Ja som. Je to moja 
bývalá žiačka.

Text: Mgr. Elena Rubaninská 
Foto: archív rodiny Tomisovej

Novoročná strelecká súťaž žiakov 
streleckého krúžku pri ZŠ Stará Turá
Vo štvrtok 28.1.2016 sa pod záštitou Nadácie 
ŽIVOT v  telocvični na Hurbanovej ulici 
konala strelecká súťaž žiakov v streľbe zo 
vzduchovej pušky a fotopušky.

Najlepšími strelcami v streleckom súboji 
s  fotopuškami boli žiaci Kotula Matúš, 

Nemec Nikolas a Gálik Adrián.
V streľbe na presnosť nástrel + 10 rán 

v leže najlepšie strieľali žiaci Klimáček Valér 
a Kokavec Tomáš. Najlepší boli odmenení 
pekným pohárom, medailou a  drobnými 
sladkosťami. Tréner Milata Peter

Naďa Clontz s mamou Ing Evou Tomisovou

Spoluautorky Tajných životov na preberaní 
ceny Igric 2015. Sprava Naďa Clontz, 

Biba Bohinská, Soňa Čermáková
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Aktivity a možnosti v Hoteli LIPA
Milí priatelia - Staroturianci,
rada by som vám, prostredníctvom nasledu-
júcich riadkov, dala do pozornosti aktivity 
Hotela LIPA v našom meste Stará Turá.

Počas roka pripravujeme viacero kultúrnych, spo-
ločenských i gastronomických podujatí, ktorých 
sa máte možnosť osobne zúčastniť. Pravidelne 
každý mesiac vám prinášame špeciality z kon-
krétnej mesačnej kuchyne ako je napr. sloven-
ská, rybacia, maďarská, česká, hríbová, talianska, 
špargľová, sushi a mnohé ďalšie. Medzi najobľú-
benejšiu patria husacie a kačacie hody v mesiaci 
september a október. 

Počas pracovného týždňa je vám k dispozí-
cii obedové menu. Vybrať si môžete z 2 dru-
hov čerstvých jedál (mäsité, bezmäsité) vrátane 
polievky, džbánu s minerálkou i dezertu. Cena 
obedového menu je v hodnote 4,90 €. Menu je 
podávané od 11:00 hod. do 14:00 hod. 

Aspoň raz ročne sa naša kongresová sála 
premení na divadelnú scénu s množstvom kulís 
a  my tak môžeme zažiť autentické chvíle so 
Záhoráckym divadlom zo Senice, ktoré nás 
vždy pobaví úsmevným príbehom v záhoráckom 
dialekte. 

Novinkou, ktorú prinášame, je akcia 
s názvom Lipácky blšák. Ak máte veci, ktoré 
vám už neslúžia, ste na správnej adrese. Posúvať 
veci môžete výmenou, predajom, darovaním, je 
to len na vás. Na predaj si môžete priniesť všetko 

okrem oblečenia (rôzne poklady z pivníc či pod-
kroví, handmade výrobky, zberateľské predmety, 
šatky, bižutériu, knihy, časopisy, športové potreby, 
platne, hudobné nástroje) a  mnoho iného. 
Podnikavé deti môžu ponúkať vlastné výrobky. 
Blšák plánujeme organizovať 2-krát ročne, na jar 
a v zime. 

Teší nás, že naše priestory sú čoraz viac vyu-
žívané na uskutočnenie rôznych rodinných 
stretnutí, ako sú oslavy narodenín, promócií, 
krstov i stretávky. Veľkej obľube sa na základe 
pozitívnych referencií tešia svadby, svadobné hos-
tiny. Svedčia o tom záväzne rezervované termíny 
na 1 rok dopredu. Pokiaľ hľadáte vhodnú inšpi-
ráciu, tak na jeseň vás pozývame na 6. ročník 
Svadobného dňa, kde pod jednou strechou 
nájdete všetko potrebné od svadobných šiat, 
obrúčok, výzdoby, až po hudobnú produkciu, či 
šikovné kadernícke salóny.

Ak patríte medzi milovníkov umenia, týmto 
vás v mesiaci jún pozývame na II. ročník medzi-
národného výtvarného sympózia. Pozvaní 
umelci nielen zo Slovenska, Česka, ale aj Poľska, 
budú v našich priestoroch tvoriť a ich týždňová 
práca vyvrcholí slávnostnou vernisážou prístup-
nou aj širokej verejnosti. 

Od mája až do septembra je pre hostí k dis-
pozícii letná terasa, kde môžete zrelaxovať pri 
dobrej kávičke či drinku, ochutnať s priateľmi 
naše grilované špeciality s príjemnou hudbou 
(v ponuke každý piatok a sobotu) alebo si dopriať 

osviežujúci drink. 
Ďalšou tradíciou v našom Hoteli sú ochut-

návky/degustácie vína, ktoré organizujeme 
pre všetkých priaznivcov kvalitných vín 2 až 
3-krát ročne. Spolupracujeme s viacerými dodá-
vateľmi vína, kde sa prostredníctvom ich skúse-
ných someliérov dozvieme veľa nového o víne 
a taktiež ochutnáme ich kvalitné vínka. 

Tento rok tomu nebude inak a  v  mesiaci 
november sa už po 4-krát stretneme na fol-
klórno-ľudovej zábave s ochutnávkou domá-
cich destilátov. Počas večera nesmú chýbať 
zaujímaví hostia, profesionálni degustátori, dobrá 
hudba, švédske stoly plné domácich špecialít. Pre 
tých, ktorú si majú chuť dobre zatancovať a osláviť 
príchod nového roka spoločne v kruhu priateľov, 
pripravujeme tradičnú silvestrovskú zábavu. 

Pre viac bližších informácií nás pravidelne 
sledujte na www.hotellipa.eu a na Facebooku 
HotelLipaStaraTura. Verím, že si každý z  vás 
vyberie z našej ponuky práve to svoje, čo ho naj-
viac osloví. Tešíme sa na vašu návštevu a ďaku-
jeme za vašu priazeň. 

Nina Haverová 
marketing Hotel LIPA*** Stará Turá

Výtvarníci ZUŠ – štvrtýkrát 
víťazmi celoslovenskej súťaže!
Úspešní malí výtvarníci sa zišli v stre-
du 3. februára v budove Mestského 
úradu v Senici na vernisáži – „Aká 
bude Európa 2016?“ Päť žiakov 
výtvarného odboru ZUŠ v Starej Tu-
rej spolu s rodičmi a ich p. učiteľkou 
a zároveň riaditeľkou školy Mgr. Mi-
roslavou Lacovou a Mgr. Oľgou 
Medňanskou radostne očakávali 
oceňovanie detí, lebo už vedeli, že 
neodídu naprázdno.

Predseda poroty, výtvarník a  riaditeľ 
Záhorskej galérie J. Mudrocha Štefan 
Zajíček pripomenul podmienky súťaže, 
podľa ktorých mali deti materských, zák-
ladných a umeleckých škôl do konca roka 
2015 nakresliť, ako si predsta-
vujú Európu v  nasledujúcom 
roku a  navrhnúť tak vreckový 
kalendárik Informačného cen-
tra Europe Direct Senica na rok 
2016. Zvlášť pozdravil a vyzdvi-
hol dlhoročnú vysokú úroveň 
prác žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ, ktorí sa do súťaže zapojili 
už päťkrát a  z  toho štyrikrát 
sa stali absolútnymi víťazmi 
súťaže. 

Do 9. ročníka súťaže sa zapo-
jilo 160 detí z 18 škôl z rôznych 
kútov Slovenska. Z rúk primátora 
mesta Senica Mgr. Branislava 

Grimma a viceprimátora Ing. Jána Hurbana 
si pekné ceny a diplom prevzali ocenení – 
Klára Hudečková, Katarína Pernišová 
a Alex Baláž. Hlavnými víťazmi oboch 
kategórií (detí vo veku 1. a 2. stupňa ZŠ) 
sa stala Natália Kaňová a Kristína Hrubá. 
Dielo s označením mena víťaza a školy sa 
dostane do sveta v  podobe vreckového 
kalendárika centra Europe Direct Senica. 
Niekoľko originálnych výtlačkov kalen-
dárikov si odniesli i zúčastnení. Výstava 
najlepších prác potrvá na MsÚ do konca 
marca. Dúfajme, že tento rok bude pre nás 
všetkých radostný, ako to vyjadrili svojimi 
kresbami naše deti. Srdečne im blahože-
láme k úspechu. 

ZUŠ Stará Turá

VI. ročník „Plesu futbalistov“
Koncom mesiaca január sme zorganizovali už VI. 
ročník „Plesu futbalistov“. Akcia prebehla vo výbornej 
spolupráci s vedením a ochotnými zamestnancami 
SOŠ v Starej Turej. 

Každoročne sa úroveň plesu zvyšuje vďaka organizátorom, 
štedrým sponzorom – p. Cibulkovej Zuzany, i  vedeniu 
Mestského futbalového klubu. 

Ples otvorili príhovorom p. Krč – poverený vedením 
MFK a p. Záhorová – vedúca mládeže MFK. Hostí informo-
vali o využití zisku z minuloročných plesov, pretože aj vďaka 
nim sa každoročne mládežnícke mužstvá môžu zúčastniť 
rôznych medzinárodných futbalových turnajov. V lete 2015 
to bola účasť v poľskej Wroclawi, kde sa družstvo žiakov 
ročníkov 2000 a ml. umiestnili na krásnom 5. mieste v tvr-
dej konkurencii pod vedením trénera p. Sekerku. 

Po príhovore p. Záhorová privítala hostí Martina 
a  Denisu z  tanečnej školy „Happy dance company“ 
z Českého Tešína, ktorí profesionálnym očarujúcim spô-
sobom prezentovali rôzne druhy spoločenských tancov.

V nočných hodinách sa zasa predstavilo s futbalovým 
free-stylom jemnučké žieňa, majsterka sveta i Európy Lucia 
Kevická. Jej návštevu na plese si obzvlášť vážime a ďakujeme 
za predvedenie šikovných trikov a futbalového umenia.

Samozrejme, nechýbala bohatá tombola, výborné jedlo 
či kvalitná hudba v podaní kapelky UNI song zo Serede. 

V tombole prvou cenou bol TV Samsung, ktorý vyhral 
tréner p. Pribiš. Túto cenu vzápätí venoval na charitatívne 
účely, za čo mu patrí veľká vďaka. O presnom mieste, kde 
bude televízor darovaný, rozhodne výbor dňa 4.2.2016.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí pomá-
hali s prípravou plesu, ale i s raňajším upratovaním po ňom. 
Veľmi ďakujem. 

Poďakovanie patrí aj p. Makarovi za kompletné zabez-
pečenie bufetových služieb. Veríme, že sme naplnili oča-
kávania a všetci sa cítili príjemne.

za MFK Záhorová Sylvia
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Nostalgia zvaná Spireta a Spireta-V
Dovolím si týmto pripomenúť váženým či-
tateľom, medzi ktorými je ešte i dnes veľa 
priamych aktérov, ako i pamätníkov, čo-to 
o niektorých dávnejšie vyvíjaných projek-
toch za bránou našej fabriky.

Sedemdesiate až deväťdesiate roky boli pre vývo-
jovú konštrukčnú kanceláriu oživovacej techniky 
k. p. Chirana Stará Turá viac, ako úspešné, súdiac 
jednak podľa množstva vyrobených kusov a podľa 
užívateľskej spokojnosti. Po vývoji a  umnom 
zavedení výroby klinických oživovacích prístro-
jov rady Chirolog (koncepcia Ing. O. Brychta, 
Cs.c.), legiend spoľahlivosti za riaditeľovania Ing. 
Oldřicha Pačesa, nastáva éra Spirety a Spirety – 
V, ktorá si túto povesť udržala. Trh vtedy akosi 
razom ostal hladný po modernejších prenosných 
záchranárskych prístrojoch. K tejto skutočnosti 
dopomohla tiež havarijná situácia v  poľných 
(vojenských) záchranárskych prístrojoch typu 
KPT-V (vyvinutých v Chirane Praha – Vysočany 
Ing. Bernreiterom) a vyrobených na Starej Turej 
pre Ministerstvo národnej obrany (MNO) ČSSR. 
Tieto pri dlhšom skladovaní zostávali konštrukč-
nou chybou nefunkčné, čo bolo dlhodobo nepri-
jateľné. A tak vývojári spomenutého oddelenia 
zástupcom MNO vlastnou iniciatívou ponúkli do 
vývoja prístroj Spireta-V. A všetko napokon vyšlo 
až nad očakávanie a po tom všetkom (viď prílohu) 
dnes sa môžeme vysoko dôvodne domnievať, že 
ak by niektorí zo zodpovedných riešiteľov tejto 
úlohy vtedy mali lepšie politické pozadie, isto by 
z toho bolo vtedy pre riešiteľský kolektív i vysoké 
štátne vyznamenanie! Viem, o čom tu píšem a za 
týmto vyjadrením si osobne stojím!

Na prelome leta – jesene 2015 skontaktoval 
ma MUDr. Jakub Vetešník z Lekárskej záchrannej 
služby v Olomouci v súvislosti s organizovaním 
Medzinárodnej konferencie, X. Olomoucké a III. 
Motolské dni urgentnej medicíny, Olomouc 5. 
a 6. 11. 2015. Predovšetkým ma požiadal o čo naj-
širšie informovanie o vývoji a následnej výrobe 

prístrojov Spireta a Spireta-V, čo som mu i zabez-
pečil. Menovaný lekár na moje požiadanie získal 
dodatočne písomný posudok na uvedenú radu 
záchranárskych prístrojov.

Príloha:
Doc. MUDr. Malek z Vinohradskej 
nemocnice v Prahe v predmetnej 
veci na vyžiadanie o. i. napísal:

…Vzniklo zcela nové originální řešení kon-
strukčního týmu Chirana – „zařízení pro auto-
matické časové řízení přístroje pro umělé dýchání 
s přerušovaným přetlakem, opatřené pneumatic-
kým generátorem tlakových pulzů“ - tzv. „cyklá-
tor“ Ing. Gustáva Rumánka a dipl. technika Ivana 
Slámy s návrhem v roce 1973 a československým 
patentem číslo 163023 z roku 1976. Cyklátor byl 
jedinečným spolehlivým řešením klíčového prvku – 
automatického mechanického časovače dechových 
fází. Toto společně s osvědčenou koncepcí přeru-
šovaného přetlaku, užitím kyslíku jako hnacího 
média, jednoduchým a přehledným ovládáním 
a s absencí nespolehlivé socialistické elektroniky 
v přístroji spolu s relativně nízkou hmotností 
a snadnou přenositelností učinilo ze Spirety zaří-
zení pro umělou plicní ventilaci a péči o dýchání 
dobře využitelné v nejrůznějších náročných 
mimonemocničních podmínkách... Uvádza tiež, 
že služby Spirety – V sa využili vo vojenských 
konfliktoch Púštna búrka a vojna v Juhoslávii.

…Vojenské verze Spirety-V vzniklo dle sou-
časných údajů výrobce pravděpodobně 3596 kusů, 
verze pro záchranné služby více jak 4100 kusů. 
Jiné, neověřené údaje však mohou být i násobně 
vyšší, během mnohdy překotných privatizačních 
změn devadesátých let byla nenávratně ztracena 
či zničena část existující dokumentace k technice 
Chirany. 

Po roce 1989 při náhlé dostupnosti zahraniční 
přístrojové techniky a v souvislosti se změnami 
u výrobce (privatizace) došlo k útlumu a násled-
nému ukončení produkce Spirety. Během první 

poloviny 90. let byly nahrazeny na většině stano-
višť záchranných služeb i v ostatních zdravotnic-
kých zařízeních. Spirety zachovalé do současnosti 
existují v kompletním a provozuschopném stavu 
pouze v počtu pouhých jednotek – po niekoľkých 
desiatkach rokov od výroby (pozn. GR)!!!

Václav Drešer z Bystřice pod 
Hostýnem napísal: 
Na základě Vašich dotazů, Vám sděluji:
1. AČR má dosud ve výbavě celkem 210 ks vojenské 

verze SPIRETA-V (tj. v plechové bedně), občas se 
objeví i ty v koženkovém kufříku, bohužel nejsou 
evidované.

2. Z uvedeného počtu jich je v Bystřici pod 
Hostýnem 137 ks. 

3. U vojsk jsou stále používány ve starších zdravot-
nických vozidlech UAZ, popř. Š 1203, popř. při 
výcviku vojáků, ty co jsou skladem u nás slouží 
jako případná zásoba.

4. Všechny kusy udržujeme v činnosti, tj. prová-
díme kontroly technického stavu, popř. revize dle 
technologického postupu a pravidelně obměňu-
jeme tlakové láhve, přičemž je plníme kyslíkem 
na dýchání, nikoli již kyslíkem typu CONOXIA, 
neboť byl nehorázně drahý.

5. Zřejmě i do budoucna budou tato zařízení pou-
žívána, neboť právě dnes jsme získali zkušební 
zařízení pro kontrolu redukčních ventilů, čímž 
se podaří prodloužit dobu jejich využití. Jejich 
životaschopnost dle výnosu SOTD AČR je již 
totiž za zenitem.

6. V moderních zdravotnických prostředcích a na 
ošetřovnách jsou používány již dýchače, ven-
tilátory apod. od fy DRAGER typu Oxylog, 
a pod. Ty však nejsou tak univerzální a nesdru-
žují tolik funkcí jako Spireta. Armáda to však 
již nepožaduje.

Zostala iba nostalgia! Viac desiatok rokov od 
počiatkov výroby objektívne posúdili, akú prácu 
sme vtedy v Chirane odviedli! Vraj dobrú a za to 
patrí všetkým Vám vďaka, kolegovia!

Gustáv Rumánek

Tanečníci zo ZUŠ na dni otvorených dverí 
v tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave
Začiatkom februára sa žiaci taneč-
ného odboru zo Základnej umelec-
kej školy v  Starej Turej zúčastnili 
Dňa otvorených dverí v  taneč-
nom konzervatóriu Evy Jaczovej 
v Bratislave. Čakala nás prehliadka 
tanečných tried a  koncertných 
sál, kde žiaci predvádzali tanečné 
techniky klasického, moderného 
a  ľudového tanca. V  koncertnej 
sále sme si mohli pozrieť tanečné 
ukážky z konkrétnych predstavení 
baletu ako napríklad Spiaca krása-
vica, či z ľudových tancov Karička. 
V  nemom úžase sme obdivo-
vali ladnosť pohybu, odhodlanie 
a tvrdú disciplínu týchto študentov 
i profesionálny prístup pedagógov. 
Našim cieľom bolo motivovať žiakov 
k ďalšiemu možnému štúdiu tanca 

v  jednom z  najlepších tanečných 
konzervatórií na Slovensku. Deťom, 
mládeži no i nám pedagógom sa na 
konzervatóriu veľmi páčilo. Niekto 
si odniesol viac z moderného tanca, 
iný z klasického a ľudového.

Ako pedagóg môžem 
hodnotiť túto akciu našej 
ZUŠ ako veľmi pozi-
tívnu pre našich žiakov. 
Tento nezabudnuteľný 
zážitok sme absolvo-
vali vďaka schválenému 
projektu Nádácie Život 
a  Rodičovskej rade pri 
ZUŠ Stará Turá. V škol-
skom roku 2015/2016 je 
to už druhý zorganizo-
vaný projekt tanečného 
odboru. V novembri 2015 

sa uskutočnilo tanečné sústredenie 
v penzióne Hájenka. Na sústredení 
sa vystriedalo 58 žiakov, ktorí mali 
možnosť sa priučiť viacerým taneč-
ným štýlom s úžasnými lektormi. 
Podanie projektu cez Nadáciu 

Život je skvelá možnosť ako urobiť 
pre našich žiakov viac. Pre tanečný 
odbor to znamená veľké obohate-
nie o  skúsenosti a  skvelé zážitky. 
ĎAKUJEME...

Katarína Rzavská, ZUŠ Stará Turá
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Sevotech Team skončil na 4. mieste, Stará 
Myjava víťazom mestskej futbalovej ligy
Mesto Myjava usporiadalo počas 
zimnej prestávky tradičný halový 
futbalový turnaj, na ktorom sa 
zúčastnilo týchto deväť mužstiev: 
Sevotech Team, Etna SK, Selesao, 
Tatran Thunders, Kostolné, Movies 
Team, FC Kaiser, Venuša Boys 
a  domáca Stará Myjava. Mužstvá 
si zmerali v skupine vzájomné sily 
každý s každým, hralo sa 2 x 20 min. 
Prví dvaja zo skupiny mali priamy 
postup do semifinále. Nováčikom 
turnaja bolo mužstvo Kaiseru zo 
Starej Turej, ktoré získalo 6 bodov 
a  skončilo na 8. mieste, svojou 
hrou však zanechali dobrý dojem. 
Favoritom bola domáca Stará 
Myjava, ktorá potvrdila svoju kva-
litu a s 19 bodmi skončila na prvom 
mieste v  skupine. Stratila len 5 
bodov po prehre s Kostolným 4:5 
a remíze s Etnou SK 4:4. Druhým 
priamym postupujúcim muž-
stvom bol Sevotech Team s  18 
bodmi. V skupine prehral len dva 
zápasy, a to s Tatranom Thunders 

5:3 a  Starou Myjavou vysoko 8:0. 
Na treťom mieste skončila Etna 
SK so 17 bodmi a podľa pravidiel 
sa stretla o  postup s  mužstvom 
Kostolného, ktoré skončilo na 6. 
mieste s 9 bodmi. Zápas bol drama-
tický do poslednej minúty. I napriek 
tomu, že Kostolné malo blízko 
k postupu, viedlo 4:1, bojovná Etna 
Sk sa nevzdávala a  vyrovnala na 
konečných 4:4. Na pokutové kopy 
prehralo Kostolné 2:1, ale výko-
nom nesklamalo. Etna Sk skončila 
v skupine na 3. mieste a o postup 
do finále ju čakal Sevotech Team. 
Na 4. mieste v skupine skončil tím 
Selesao so 16 bodmi a o postup do 
semifinále sa stretol s  mužstvom 
Tatranu Thunders, ktoré skončilo na 
5. mieste s 9 bodmi. Selesao vyhral 
vysoko 6:3. V semifinále ich čakal 
domáci tím Starej Myjavy. Posledné 
4 zápasy sa hrali v nedeľu 14. febru-
ára. V prvom semifinále tím Etny SK 
vyhral nad Sevotechom vysoko 7:1, 
po polčase 2:1. Druhé semifinále 

bolo vyrovnanejšie. Po bez-
gólovej remíze skončil zápas 
nerozhodne 1:1 a na rad pri-
šli pokutové kopy. Do finále 
postúpila po víťazstve 5:4 
Stará Myjava, keď posledný 
pokutový kop nepremenil 
Patrik Kubica. Sevotech Team 
nestačil v  boji o  bronzovú 
priečku na Selesao, prehrá-
val už 3:0, ale pred koncom 
zápasu znížil na 5:4 a obsadil 
konečné 4. miesto. Finálový 
zápas mal vysokú športovú 
úroveň. Etna SK začala s pre-
vahou a  lepšou koncovkou. 
I  napriek tomu, že vyhrávala 1:3, 
zápas domáci otočili vo svoj pro-
spech, keď víťazný gól dal 10 sekúnd 
pred koncom Toman. Po víťazstve 
4:3 získala domáca Stará Myjava 
prvenstvo. Usporiadatelia vyhod-
notili po turnaji aj najlepších hrá-
čov. Strelcom turnaja sa stal Patrik 
Zaťovič s  19-timi gólmi, Michal 
Sládek zo Sevotechu strelil 18 gólov, 

najlepším brankárom bol Michal 
Oravec z mužstva Selesao.

Konečné poradie:
1. Stará Myjava
2. Etna SK 
3. Selesao
4. Sevotech Team

Ing. Ján Hodermarský

Víťazstvo BAF Stará Turá na 
halovom turnaji starých pánov
Dňa 13. februára 2016 sa uskutočnil 
na Myjave halový futbalový turnaj 
starých pánov o „Pohár primátora 
mesta Myjava“. Turnaja sa zúčast-
nilo 8 mužstiev, ktoré boli rozde-
lené do dvoch skupín. Skupinu 
„A“ tvorili mužstvá Starej Turej, 
Skalice, Radošoviec a Vrboviec. Do 
„B“ skupiny boli vyžrebované muž-
stvá Turej Lúky, Šaštína, Veľkých 
Kostolian a Preselian. V skupinách 
hral každý s každým 20 minút, kde 
do semifinále postúpili prví dvaja, 
ostatní hrali o konečné umiestnenie. 
Mužstvo Starej Turej vyhralo sku-
pinu „A“. V prvom zápase porazili 
Vrbovce 4:1, v druhom Radošovce 
vysoko 7:0. V treťom podľahli Skalici 
tesne 1:0, ale i napriek tomu skončili 
na prvom mieste. Druhým postupu-
júcim zo skupiny bola Skalica, ktorá 
mala 4 body spolu s Radošovcami, 

ale mala lepšie skóre. Druhá sku-
pina bola vyrovnanejšia, ale favo-
ritom boli domáci Turani - Turá 
Lúka. Získali v skupine 7 bodov, keď 
postupne porazili Veľké Kostoľany 
7:2, Preseľany 2:0 a dva body stratili 
so Šaštínom po remíze 4:4. Druhým 
semifinalistom zo skupiny boli 
Zemianske Kostoľany, ktoré porazili 
Šaštín 3:1 a Preseľany 5:1. V prvom 
semifinále nastúpila Stará Turá proti 
Zemianskym Kostoľanom a bol to 
veľmi vyrovnaný zápas, v ktorom sa 
šťastie priklonilo k Staroturancom 
a po výhre 2:1 sa stali prvým fina-
listom turnaja. Druhé semifinále 
bolo ešte vyrovnanejšie, keď Skalica 
pred koncom zápasu vyrovnala na 
2:2 a  rozhodovali pokutové kopy. 
Tu sa šťastie priklonilo k domácim, 
ktorí vyhrali 4:3. V boji o bronzovú 
priečku skončil zápas nerozhodne 

1:1 a  opäť rozhodovali pokutové 
kopy, v  ktorých vyhralo mužstvo 
Zemianskych Kostolian 2:1 a skon-
čilo na 3. mieste. Finálový duel 
medzi BAF Stará Turá a Turanmi 
- Turá Lúka priniesol futbal vyso-
kej úrovne. I napriek tomu, že Stará 
Turá vyhrávala 3:0, domáci pritvr-
dili, ale podarilo sa im len znížiť 
na konečných 4:3. Víťazný pohár 

pre BAF Stará Turá odovzdal pri-
mátor Myjavy Ing. Pavel Halabrín. 
Najlepším strelcom a aj hráčom bol 
vyhodnotený Peter Vido z  muž-
stva BAF Stará Turá, ktorý strelil 
10 gólov. Najlepším brankárom 
vyhodnotili usporiadatelia domá-
ceho brankára Gabriela Lančariča. 

Ing. Ján Hodermarský
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Cenu za 4. miesto prevzal 
kapitán mužstva Ondrej Peterka 

Foto víťazného mužstva BAF Stará Turá:
Vrchný rad zľava: Denis Makara, Ján Rácz, Jozef Vrba, Peter Kucharovič, Igor 
Sekerka Spodný rad zľava: Martin Beňo, Marcel Slávik, Peter Vido, Igor Funta – 
vedúci mužstva, Ján Hodermarský
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