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Športový deň 
pre deti ZŠ
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Deťom pre radosť
30. máj, 14.30 h, 
Námestie slobody

Deň detí v Topoleckej
31. máj, 14.00 h
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lesom
1. jún, 10.00 h, 
Dubník I. KU
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Beseda so 
spisovateľom 
J. Banášom
24. Jún 2014, 16.00 h, 
kaviareň DK Javorina

Staroturiansky JARMOK 13. – 14.6.2014

Máj nám dlho nevydržal
Najznámejšou májovou tradíciou na 
celom Slovensku je určite stavanie 
májov. Tento pre niektorých až priveľ-
mi romantický zvyk má svoje dôležité 
postavenie v kalendári podujatí takmer 
každého mesta a dediny. V minulosti 
symbolizoval vážny záujem mládenca 
o priazeň milovaného dievčaťa a staval 
sa k domu dievčiny, ktorá bola súca na 
vydaj. Dnes už sa máje vo väčšine obcí 
nestavajú k domu každej súcej dievčiny, 
o ktorú je záujem, ale stavia sa jeden 
kolektívny strom pre všetky dievčence, 
ktoré už dovŕšili plnoletosť a sú ešte 
stále slobodné. Stavia sa i ako symbol, 
ktorý každému pripomína dávne tradí-
cie našich predkov a je symbolom života.

V  Starej Turej sme pre všetky súce 
devy postavili máj v  stredu 30. mája 
na Námestí slobody. Tohto tradičné-
ho podujatia sa zúčastnili okrem pri-
mátora mesta a zástupkyne primátora 
i poslanec NR SR, Mgr. Dušan Bublavý 
a prednostka Obvodného úradu Nové 
Mesto nad Váhom Ing. Anna Halinárová. 
Prítomným občanom sa prihovoril krát-
kou rečou primátor mesta i pán posla-
nec NR SR. Hostia spoločne priviazali 
k máju posledné ozdobné stužky a pán 
primátor vyzval žeriavnika na samotný 
akt stavania mája. Žeriavnikovi pri sta-
vaní pomáhali rezké tóny ľudovej hudby 

v podaní dievčeniec zo Základnej ume-
leckej školy v Starej Turej. 
Žiaľ, vo štvrtok 15. mája si veterné po-
časie v Starej Turej vybralo svoju daň 
a  okrem polámaných stromov či zlo-
menej lampy sa v obedných hodinách 
zlomila i špička nášho máju. Sme radi, 
že sme mali šťastie v nešťastí a špička 
máju spadla tak, že sa nikomu nič nesta-
lo. Hneď ako to počasie dovoľovalo, teda 
v pondelok 19. mája bol máj odstránený. 
Na situáciu, že by sa niekedy máj zlomil 
si v meste ani nepamätáme. Dúfajme, že 
to bolo prvýkrát a naposledy.

Lívia Boorová

Vo vnútri čísla
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 24. 4. 2014 sa uskutočnilo XXXVII. zasadnu-
tie MsZ. Poslanci prerokovali a vzali na vedomie  
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na 
XXXIV. – XXXVI. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• zmluvy o budúcej zmluve na výstavbu a ná-

sledné odkúpenie nájomného bytového domu 
od spoločnosti STINEX, s. r. o., Nové Mesto 
nad Váhom, a to s pripomienkami,

• na zrušenie uznesenia č. 8 – XXXII/2013 zo 
dňa 24.10.2013, ktorým bol schválený odpredaj 
nebytového priestoru VS 7 vrátane spoluvlast-
níckeho podielu na spoločných častiach  a spo-
ločných zariadeniach bytového domu súp. č. 
189/2, 189/4 a 190/6;

b) ponuku:
• Zuzany Stančíkovej, Stará Turá na darovanie 

pozemku, ktorý tvorí prístup k budove požiar-
nej zbrojnice v Drgoňovej doline,

c) zámer
• odpredaja časti pozemku Marekovi 

Medňanskému, bytom Stará Turá,
• prenájmu časti (cca 70 m2) pozemku pre Hotel 

LIPA Slovakia, s. r. o., Stará Turá,
d) žiadosť
• Vladimíra Ďurču, Stará Turá o zriadenie vec-

ného bremena,
• 13 vlastníkov bytov v  bytovom dome súp. 

č. 264, Ul. Komenského, Stará Turá o odkú-
penie spoluvlastníckeho podielu z pozemku,

• 7 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 3, 
Ul. SNP,  Stará Turá o odkúpenie spoluvlast-
níckeho podielu z pozemku,

• žiadosť pána Milana Barančina,  Stará Turá 
o zámenu nehnuteľností,

• spoločnosti EP GROUP, s. r. o., Myjava o zria-
denie vecného bremena,

• oddelenia výstavby, územného plánovania 
a ŽP, MsÚ Stará Turá o zabezpečenie zmluvy 
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bre-
mena na uloženie káblových rozvodov verej-
ného osvetlenia a umožnenia prístupu k stavbe 
„Prestavba ľadovej plochy na futbalové trénin-
gové ihrisko“,

• spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o., Stará Turá 
o vydanie súhlasu k realizácii pripravovanej ak-
cie výmena časti jestvujúceho tepelného kanála 
medzi bytovými domami súp. č. 264, 265 a 266,

• Základnej školy, Stará Turá o zverenie osobné-
ho motorového vozidla Citroen C4 do správy 
ZŠ,

• spoločnosti ICS Systems, s. r. o., Stará Turá, 
o zriadenie vecného bremena za jednorazovú 
odplatu vo výške 20 tis. €,

• Ing. Jána Volára,  Stará Turá o zriadenie vec-
ného bremena,

e) odpredaj:
• samoobslužného bufetu na pláži spoločnosti 

Omikron Shelf Company, s. r. o.,  Bratislava 
s výslednou cenou z elektronickej aukcie vo 
výške 24 500,- €,

• garáže v bytovom dome súp. č. 363, Ul. Gen. 
M. R. Štefánika na základe verejnej obchodnej 
súťaže Ing. Jánovi Hodermarskému, Stará Turá 
za cenu 11 500,- €,

• odpredaj časti pozemku pre Dušana Matušáka 
bytom Ostrava,  pre  pani Lýdiu Benovú, by-
tom Stará Turá a pre pani Oľgu Faškovú, bytom 
Lubina,

f) prenájom
• časti 32 m2 pozemku parc. č. 937/1 pre Róberta 

Sadloňa, Stará Turá  za cenu 3,- €/m2/rok,

Neboli schválené nasledovné 
návrhy, žiadosti a námietky:
• žiadosť majiteľov unimobuniek na Ul. SNP 

o  opätovné prerokovanie predĺženia doby 
podnájmu na pozemkoch pod unimobunkami,

• žiadosť spoločnosti Západoslovenská distri-
bučná a. s., Bratislava o  zmenu záväzného 
stanoviska k stavbe „Preložka trafostanice TS 
0058-015 Stará Turá, Hlubockého ulica“,

• námietka pani Oľgy Hriňovej, Očová na schvá-
lenú kúpnu cenu za pozemky nachádzajúce sa 
pod PZ v Drgoňovej Doline,

• námietka pána Dušana Holeca, Miroslava 
Halíka a Ing. Vladimíra Komorecha, CSc. na 
schválenú kúpnu cenu za pozemky nachádza-
júce sa pod skládkou TKO Palčekové,

• žiadosť pani Marty Gorogovej, bytom Stará 
Turá, pani Danky Štarke, bytom  Stará Turá 
a  pána Mojmíra Gavača, bytom Stará Turá 
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
vedených na LV č. 6867 /pozemky sa nachádza-
jú pod bývalou MŠ na Ul. Gen. M. R. Štefánika 
354/.

Na rokovaní boli prítomní i zástupcovia petície 
proti výstavbe bytového domu 11 b. j.  spoločnosťou 
STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom Július 
Szekfü a manželka Alena. Predložili mestskému 
zastupiteľstvu písomný nesúhlas s výstavbou troj-
podlažného bytového domu s 11 b.j. na pozemku 
parc. č. 440/1. Vyslovili sa, že prišli kvôli tomu, 
aby sa všetci poslanci záväzne vyjadrili. Nakoľko 
sa zúčastnili už  zasadnutia aj verejného stretnu-
tia a toto je tretie a je potrebné stanovisko, či sa 
tam bude stavať alebo nie. Už pred časom pozvali 
poslancov, aby sa prišli pozrieť, aký je pohľad z ich 
dvora a nie spoza plota, ale nikto nemal záujem 
prísť sa pozrieť. Primátor mesta zdôraznil, že ro-
dinné domy sa stavajú pre súkromie. V momente, 
keď sa tam postaví bytovka, klesá hodnota týchto 
rodinných domov. Vyjadril sa, že on je proti tomu, 
aby sa narušovalo súkromie obyvateľov rodin-
ných domov. Poslanec Ing. Gavač sa vyjadril i ako 

predseda Komisie pre výstavbu, že táto investičná 
akcia je dlhodobo pripravovaná a jej zastavenie 
by nám spôsobilo to, že v blízkej dobe nebudeme 
schopní postaviť v Starej Turej nijaké bytové domy. 
Vzhľadom na to, že šanca získať prostriedky zo 
ŠFRB je už teraz dosť nízka. Po diskusii  vzali 
poslanci na vedomie ich nesúhlas. 
Ako z vyššieho textu vyplýva /schválené majetkové 
záležitosti časť a) návrhy/ výstavba predmetné-
ho domu 11 b.j. bola  mestským zastupiteľstvom 
schválená.

Poslanci vzali na vedomie Informáciu o ak-
tuálnom hospodárení mesta, Vyhodnotenie pl-
nenia rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2013 
a jeho príspevkových organizácií Domu kultúry 
Javorina a Technické služby, ďalej vzali na vedo-
mie Informáciu o plnení hospodárskeho plánu za 
rok 2013 dcérskych spoločností TECHNOTUR, 
s. r. o., Lesotur, s. r. o. a AQUATUR, a. s. ako  
i spoločnosti so spoluúčasťou mesta MŠA, s. r. o. 
Schválili Záverečný účet mesta za rok 2013 a vzali 
na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta 
k záverečnému účtu. Ďalej schválili 9 rozpočto-
vých opatrení.

V ďalšej časti rokovania 
poslanci schválili:
• návrh cenníka a trhového poriadku XXIII. roč-

níka Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa bude  
konať v dňoch 13. -14. júna 2014,

• návrh Programu odpadového hospodárstva do 
roku 2015,

• materiál o vyhlásení a spôsobe vykonania voľ-
by a náležitosti prihlášky kandidáta  na    ob-
sadenie funkcie hlavného kontrolóra v meste 
Stará Turá,

• obstaranie energií prostredníctvom spoločnos-
ti B4F Slovakia, s. r. o., Bratislava,

• zmenu financovania automobilu MsP spotreb-
ným úverom,

• zloženie výberovej komisie pre vyhodnotenie 
súťažných ponúk pre zákazky: 
1. Rekonštrukcia mestských komunikácií 
v Starej Turej 
2.  Nákup zánovného vozidla na vývoz odpa-

du, a to v nasledovnom zložení: 
Ing. J. Gavač (predseda), poslanec MsZ 
Ing. M. Nerád, poslanec MsZ 
PharmDr.L.Barszcz, poslanec MsZ 
Ing. E. Vlado (člen), pracovník MsÚ 
J. Straka (člen), pracovník TSST

V záverečnej časti vzali poslanci na vedomie 
Správu hlavnej kontrolórky z vykonaných  kontrol 
od XXXIV. zasadnutia MsZ ako i  Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na 
prijatie návratných zdrojov financovania mestom 
Stará Turá v roku 2014 s pripomienkou, že výkup 
pozemkov pod IBV Drahy 315 tis. €  bude  
z bežných výdavkov a 100 tis. € z kapitálových 
výdavkov rozpočtu.  Mgr. Ľubica Klimáčková

Vykonanie deratizácie
Primátor mesta Stará Turá v  zmysle zákona 
č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov podľa§ 4 ods. 3 odporú-
ča vykonanie jarnej deratizácie objektov vo 
vlastníctve alebo správe fyzických osôb alebo 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie 
a právnických osôb na území Mesta Stará Turá 

v termíne od 26.05.2014 do 06.06.2014, a to 
celoplošne v obytných a iných budovách, vo 
výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospo-
dárskych objektoch, administratívnych a iných 
objektoch.

Firmu, ktorá bude deratizáciu prevádzať 
sú povinní zabezpečiť majitelia, vlastníci alebo 

správcovia nehnuteľností. Náklady na vykona-
nie deratizácie sú povinní hradiť majitelia, vlast-
níci alebo správcovia nehnuteľnosti.

Každá fyzická osoba oprávnená na podni-
kanie alebo právnická osoba je povinná do 10 
dní od vykonania deratizácie zaslať na Mestský 
úrad v Starej Turej, odd. výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia potvrdenie 
o realizácií deratizácie a dezinsekcie v týchto 
objektoch. Ing. Ján Kišš, primátor mesta
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Pietna spomienka 
na ukončenie vojny
Uplynulo už 69 rokov od konca 
najväčšieho a najtragickejšie-
ho konfliktu v dejinách ľudstva 
– druhej svetovej vojny. Pri tejto 
príležitosti si na Slovensku 8. 
mája pripomíname nielen ko-
niec 6 rokov trvajúcej vojny, ale 
spomíname najmä na jej obete. 
V tento deň si tiež pripomíname 
definitívnu porážku nacistického 
Nemecka a jeho spojencov. 

V  Starej Turej sa pietna spo-
mienka uskutočnila v utorok 6. 
mája 2014 v  doobedných ho-
dinách pri pamätníku SNP na 
Námestí slobody. Spomienky 
sa zúčastnili mnohí, ktorí svo-
jou účasťou prišli vzdať úctu 

všetkým, ktorí prišli vo vojne 
o to najcennejšie, o svoj život. 
Spomienkového stretnutia sa zú-
častnil primátor mesta Ing. Ján 
Kišš, zástupkyňa primátora Mgr. 
Soňa Krištofíková, prednostka 
Obvodného úradu NMnV Ing. 
Anna Halinárová, členovia ZO 
SZPB Stará Turá, členovia miest-
nych organizácií strán SMER-
SD a KSS, žiaci a pedagógovia 
zo ZŠ Stará Turá a ďalší občania 
Starej Turej. Položením kytice 
kvetov k  pamätníku vyjadrili 
prítomní úctu k obetiam vojny. 
Prítomným občanom sa priho-
voril primátor mesta a člen ZO 
SZPB Stará Turá, Ing. Vladislav 
Mikláš. 

Veríme, že každoročné pri-
pomínanie si zverstiev druhej 
svetovej vojny bude pre dnešnú 
mladšiu generáciu varovaním. 
Pretože sloboda, mier a  vlast-
ná bezpečnosť sa zdajú byť 

samozrejmosťou, ale tento stav 
sa môže neuváženými konflik-
tami kedykoľvek zmeniť.

Lívia Boorová 
foto: L. Grambal

23. ročník Staroturianskeho jarmoku
S mesiacom jún prichádza do Starej Tu-
rej už tradičné podujatie – Staroturian-
sky jarmok. V dňoch 13. a 14. júna 
Vás srdečne pozývame už na 23. ročník 
jarmoku a veríme, že bude aspoň taký 
úspešný ako ten minulý. 

V minulom roku sme zaznamenali nárast 
predajcov oproti predošlému ročníku jar-
moku, preto veríme, že sa tento trend zo-
pakuje. Opäť bude pripravený rôznorodý 
tovar od predajcov z celého Slovenska. 
Veríme, že si každý v ňom niečo vybe-
rie. Predajné stánky budú pre predajcov 
pripravené na Ulici SNP od kruhového 
objazdu smerom k  budove základnej 
umeleckej školy a na druhej strane poto-
ka od bývalej pergoly k činžiaku „zetko“. 
Už tradične bude časť mesta, kde budú 
stánky, uzavretá pre všetky motorové vo-
zidlá. Občania, ktorí cestujú autobusom 
zo zastávky SAD od obchodného domu 
sa budú musieť presunúť na dočasnú za-
stávku k Domu kultúry Javorina. Čo sa 
týka parkovacích miest, budú čiastočne 
obmedzené pri bývalej pergole na Ul. 
SNP, na parkoviskách pri OD Billa a OD 
Tesco, ale aj v iných častiach mesta. Preto 
prosíme vodičov o zhovievavosť a trpez-
livosť pri parkovaní. 

Mestská tržnica bude i tento rok vy-
hradená pre predajcov s občerstvením 
a budete si môcť vybrať z tých najväč-
ších jarmočných pochúťok. Naši najmen-
ší sa určite tešia na atrakcie a kolotoče. 
Tie budú situované pri parkoviskách OD 
TESCO a OD BILLA. Na Námestí slobody 

sme pre deti pripravili atrakcie zdarma. 
Počas oboch dní budú na Námestí 

slobody otvorené verejné toalety, ale 
k dispozícií budú i mobilné toalety, a to 
konkrétne na tržnici, pri Dome služieb 
a na parkovisku pri Rímsko-katolíckom 
kostole. 

Tak ako každý rok i teraz upozorňu-
jeme občanov, aby nepodceňovali šikov-
nosť zlodejov a strážili si svoje osobné 
veci. Rovnako dobre sa snažte strážiť 
i svoje deti, aby sa Vám v dave ľudí ne-
stratili. V prípade, že by sa Vám dieťa 
predsa stratilo, kontaktujte mestskú po-
líciu na pevnej linke 776 00 77 alebo na 
mobilnom telefóne 0907 772 868. 

Organizátori tohtoročného 23. roč-
níka Staroturianskeho jarmoku sa snažili 
pre našich občanov, ale aj ostatných náv-
števníkov pripraviť aj vyvážený kultúrny 
program. Na Námestí slobody vystúpi 
počas oboch dní hneď niekoľko popo-
vých skupín, folklórnych a dychových 
súborov a  iných hudobných zoskupe-
ní. Svoje vystúpenie ponúknu divákom 
aj deti zo Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej. Veríme, že v programe sa 
nájde niečo pre každú generáciu. 

V súčasnosti dolaďujeme posledné 
organizačné záležitosti a spolu s Vami 
sa tešíme na 13. a 14. júna, kedy jarmok 
otvorí svoje brány.  

Želajme si ešte spoločne, aby nám 
prialo aj počasie, pretože pri akciách ako 
je táto je počasie jediná vec, ktorá sa nedá 
nijako zorganizovať ani zaplatiť.

organizačný výbor jarmoku

Kultúrny program 

XXIII. Staroturianskeho jarmoku

13. júna 2014 – piatok
14.30 Súbory ZUŠ Stará Turá

16.00 Wushu centrum Stará Turá

16.45  Divadlo ZkuFraVon  - Ako išlo vajce 
na vandrovku 

18.00 Dychová hudba Váhovanka

19.15 Duo Sonet 

20.30 Michal David Revival

14. júna 2014 – sobota
11.00 Folklórny súbor Poľun a Krakovienka

12.15 Country kapela No konečne

14.00 Folklórny súbor  Družba

15.00 Folk blues Rasťo Samek

16.00 ĽH Adama Vakoša

Sprievodné podujatie
Pre deti zdarma vodné bubliny, 
elektrické autíčka, trampolína 

a skákací hrad na Námestí slobody
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FREE-ZEE CUP 2014
V priestoroch telocvične ZUŠ Stará Turá sa 
dňa 03.04.2014  konal 6. ročník vnútroškol-
skej tanečnej súťaže FREE-ZEE CUP. Zúčast-
nilo sa jej viac ako 50 tanečníkov – žiakov 
moderného tanečného odboru.

Deti v plnom nasadení tancovali tanečné 
štýly ako Street – dance, hip – hop, MTV sty-
le, break dance a Disko. Každý rok si každé 

z detí vyskúša rolu choreografa tým, že si 
choreografiu pripravujú na FREE-ZEE CUP 
sami. Kostým i celkový „imidž“ je taktiež 
ich voľbou. Súťažilo sa v štyroch kategóri-
ách - najmenší v kategórií DETI  I.,  staršie 
deti DETI II., MLADŠÍ JUNIORI, a najstar-
ší – STARŠÍ JUNIORI.  A aká by to bola 
súťaž bez odbornej poroty, ktorá  pracova-
la v zložení: Dominika Klimáčková, Ivana 

Rakúsová, Katarína Rzavská a Oleg Teplička. 
Ani tento rok  nemali ľahké vybrať z toľkých 
úžasných tancov tie najlepšie. Touto cestou 
sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí  
nám venovali odmeny pre víťazov. Sú to: 
Mobilné telefóny Stará Turá, RITMO cuk-
ráreň, Orange, T – mobile, Papiernictvo, 
Second Hand, Drogéria, Spodné prádlo, 
Elster, Rodičovská rada ZUŠ, Solárko Alex, 
rodina Gajdošíková, reštaurácia Salamander, 
Profighters. Ďakujeme.

Absolútnym víťazom, najlepším tanečníkom celého FREE – ZEE CUPU sa stala Victoria Michalcová, ktorá tancovala za tanečnú kategóriu 
Deti II. Ešte raz gratulujeme, tešíme sa a vidíme opäť o rok na FREE-ZEE CUPE 2015 . Katarína Rzavská

Míľa pre mamu
Deň matiek si každoročne nie-
len na Slovensku, ale aj v ďalších 
iných krajinách pripomíname 
druhú májovú nedeľu. Tento rok 
bola oslava dňa matiek v Starej 
Turej spojená s 1. ročníkom za-
ujímavého podujatia. 

V  sobotu 10. mája sa pri prí-
ležitosti Dňa matiek mater-
ské centrum Žabka pridalo 
k  ďalším materským centrám 
na Slovensku a  v  spolupráci 
s Úniou materských centier na 
Slovensku pripravilo podujatie 
Míľa pre mamu. Toto podujatie 
sa konalo po celom Slovensku 
v rovnaký deň a v rovnakú ho-
dinu a išlo o deň, ktorý si všetci 
vyhradili pre seba a  svoju ro-
dinu. V rámci Míle pre mamu 
sme si na Námestí slobody mohli 
pozrieť zaujímavé vystúpenia 
našich najmenších. Na pódiu 
sa postupne vystriedali Žabky 
z materského centra spoločne so 
svojimi mamičkami, Žihadielka 
pod vedením Katky Vidovej, 
Tanečná škola BIBS z  Myjavy 
i  Deti z  Free-Zee Dance zo 
Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej. Míľa pre mamu 
bola i o krásnych vystúpeniach 
detí, ale najmä však o myšlien-
ke osláviť spoločne materstvo 
a povedať spoločne „Ďakujem, 
že si mama“. V rámci podujatia si 

prítomní mohli kúpiť magnetku 
na podporu fungovania mater-
ských centier na Slovensku. Míľa 
pre mamu funguje na Slovensku 
už niekoľko rokov. Prejdením 
symbolickej jednej míle si za-
registrovaní ľudia uctili svo-
ju mamu, starú mamu, krstnú 
mamu či adoptívnu mamu. Tým 
sa im poďakovali za ich nenahra-
diteľnú a jedinečnú úlohu matky. 
Pochod s kočíkmi sa uskutočnil 
i v Starej Turej pod záštitou pri-
mátora mesta, Ing. Jána Kišša. 
Zúčastnilo sa ho 372 zaregis-
trovaných ľudí, ale i ďalší ľudia, 
ktorí sa nestihli zaregistrovať. 
Pre deti bolo počas podujatia 
pripravených aj niekoľko sprie-
vodných akcií. Dievčatá z ma-
terského centra zabezpečili pre 
najmenších maľovanie na tvár 
i skákací hrad. 

Ďakujeme mamičkám z ma-
terského centra Žabka, že pripra-
vili takéto pekné podujatie pre 
rodiny v Starej Turej, ale aj za 
to, že vykonávajú svoju dobro-
voľnícku činnosť v centre a po-
čas svojej materskej dovolenky 
nezištne pomáhajú iným ma-
mičkám a  vytvárajú príjemný 
a  srdečný priestor pre rodiny 
a deti nielen zo Starej Turej, ale 
i z okolia. 

Lívia Boorová 
foto: MC Žabka

Prehľad výsledkov voľby prezidenta SR 
II. kolo dňa 29. 3. 2014 v členení podľa 
volebných okrskov v meste Stará Turá

Na voľbe prezidenta SR  v 2. kole sa z celkového počtu 7921 
oprávnených voličov  zúčastnilo 4229 voličov, čo predstavuje 
53,38 % účasť. 
Zo zápisníc okrskových volebných komisií spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková

Okrsok
Počet 

zúčastnených
oprávnených voličov

Počet 
platných 
hlasov

Počet 
platných 

hlasov pre 
R. FICA

Počet 
platných  

hlasov pre 
A. KISKU

1. MsÚ St. Turá 730 726 235 491
2.  ZŠ Hurbanova 579 575 228 347
3. PZ  Mýtna 671 668 271 397
4. PreVak 620 616 275 341
5.  DKJ – učebňa č.82 567 560 236 324
6. DKJ - kaviareň 569 560 226 334
7.  PZ Drgoň.dolina 60 60 36 24
8. KD Papraď 220 215 111 104
9. PZ Topolecká 146 146 63 83
10. PZ Súš 67 67 37 30
Celkom 4229 4193 1718 2475

Víťazi v jednotlivých kategóriách:  

Deti I.
1.  Tereza Dovičinová 

a Sarah Alexandra 
Bacharová

2. Patrícia Pašeková
3. Sarah Danková

Deti II.
1.  Inka Kiššová 

a Nicola Šedovičová
2.  Victoria Michalcová 

a Hannah Gajdošíková
3. Alexandra Sofia Kovácsová
3. Alex Kadlecaj

Mladší juniori
1. Aneta Viskupová
2. –
3.  Martina Gajdošíková 

a Lucia Mocková

Starší juniori
1.  Carmen Rubaninská 

a Ema Kuhajdová
2.  Petra Dovičinová 

a Valéria Bajcarová
3.  Diana Kubaláková 

a Valentína Masárová
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Deň matiek v DK Javorina
Druhá májová nedeľa 
patrí na Slovensku už tra-
dične všetkým mamám. 
Byť mamou je určite to 
najkrajšie a najzodpo-
vednejšie povolanie na 
svete a za toľkú lásku, 
obetavosť a trpezlivosť 
si zaslúžia naše mamy 
všetky poklady sveta.

Naše deti v Starej Turej 
nevlastnia možno po-
klady, za to však majú 
toľko hudobného, ta-
nečného, dramatického 
a iného talentu, že by ho 
mohli vo svete rozdávať. 
V  nedeľu 11. mája pri-
pravili deti zo Základnej 
školy, Základnej ume-
leckej školy a Materskej 
školy v Starej Turej pod 
vedením p. učiteliek 
Biesikovej, Vrkočovej 
a Majtánovej pre mamič-
ky program, v ktorom im 
darovali kúsok zo svojho 
talentu a  vyjadrili ním 

vďačnosť za všetko, čo 
pre nich mamy urobili. 
Mamičkám i starým ma-
mičkám sa prihovorila 
i zástupkyňa primátora, 
Mgr. Soňa Krištofíková 
a  poďakovala za lásku 
a  výchovu svojich detí 
nielen tým mamám, kto-
ré sú medzi nami, ale aj 
tým, ktorým už môžeme 
poďakovať iba v  našich 
spomienkach. 

V  programe sme 
videli veľmi pekné di-
vadelné spracovanie 
obľúbených rozprávok, 
kvalitné hudobné a  ta-
nečné vystúpenia, do-
jímavé básničky a  iné 
zaujímavé vystúpenia. 
Všetkým mamám praje-
me, aby im ich deti robili 
zo života iba radosť a aby 
sa im ich láska, ktorú do 
nich vložili, vrátila v pl-
ných priehrštiach späť. 

 Lívia Boorová

Nočné havrany v Starej Turej
V apríli tohto roku si pripomíname 
10. výročie vzniku jedinečného projek-
tu Nočné havrany. Jedinečného preto, 
pretože sme jediné mesto na Sloven-
sku, kde sa projekt Nočné havrany 
ujal a oslavuje svoje prvé desaťročie. 
Preto si aspoň v krátkosti pripomeň-
me kto sú Nočné havrany.           

Skupina Nočných havranov sú dospelí 
dobrovoľníci, ktorí majú snahu urobiť 
svoje okolie bezpečným v spoluprá-
ci s miestnou správou a políciou. Ich 
hlavným cieľom je ísť na ulicu, najmä 
vo večerných hodinách, medzi mla-
dých ľudí, preukazovať zodpovednosť, 
a tak sa starať o prevenciu a redukciu 
kriminality, násilia a  vandalizmu. 
Nočné havrany nenahrádzajú políciu, 
ale s ňou spolupracujú, ak sú svedkami 
problémov alebo kriminality, políciu 
privolajú.

Päť zlatých pravidiel:
1.  sú viditeľne označení a  dôsledne 

sledujú okolie, nikdy nezasahujú do 
výtržností, ale ak si to vyžaduje situ-
ácia, privolajú pomoc profesionálov,

2.  vždy sa pohybujú v skupinkách 3-5 
ľudí, v rovnakom oblečení, ktoré je 
ich poznávacím znamením,

3.  vždy pôsobia vonku, nevstupujú do 
priestorov pohostinstiev, diskoték, 
zábavných podnikov,

4.  vždy sú ochotní počúvať a rozprávať 
sa s mladými ľuďmi, keď ich o to po-
žiadajú, dodržiavajú kódex mlčan-
livosti, ak je to potrebné požiadajú 
o profesionálnu pomoc, alebo kon-
taktujú rodičov,

5.  sú vždy ochotní pomôcť mladým 
ľuďom pri ceste domov, nikdy nie 
jednotlivo, ale aspoň vo dvojici.

Mestská polícia týmto vyjadruje veľké 
poďakovanie našim dobrovoľníkom. 
Je obdivuhodné, že aj v dnešnej upo-
náhľanej dobe sa nájdu ľudia, ktorí 
obetujú svoj voľný čas a bez nároku 
na odmenu sú ochotní pomôcť iným. 
Určite nám môžu byť inšpiráciou 
a príkladom.

Mestská polícia, ako poďakovanie 
pripravila našim Nočným havranom 
v mesiaci máj v RO Dubník paintbal-
lovú zábavu a posedenie pri kotlíko-
vom guláši. MsP Stará Turá

Preži v prírode
Členovia Detskej organizácie Fénix Stará Turá pod vedením Dušana 
Maďarku usporiadali dňa 14. mája 2014 pre deti šiesteho ročníka 
základnej školy akciu s názvom Preži v prírode. Cieľom projek-
tu bolo priblížiť mládeži aktívne trávenie voľného času v prírode. 
Formou súťaží si žiaci 6. A, 6. B a 6. C otestovali svoje znalosti vo 
vedomostnom kvíze, ukázali logické myslenie pri riešení rôznych 
úloh, vyskúšali svoju zručnosť pri výrobe turistických známok či 
stavaní stanu. Víťaznou triedou sa stala 6. B, ktorá si so sebou od-
niesla okrem pocitu víťaza i náučné brožúry. Malý projekt Preži 
v prírode bol realizovaný v rámci národného projektu KomPrax, 
alebo Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje IUVENTA - Slovenský 
inštitút mládeže. 

Barbora Lukačovičová, Detská organizácia Fénix Stará Turá
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Návšteva zahraničných 
študentov v Starej Turej
V rámci Európskej únie fungu-
je už niekoľko rokov výmenný 
program pre študentov a aka-
demických pracovníkov pod ná-
zvom Erazmus. Momentálne sa 
na programe Erazmus zúčast-
ňuje viac ako 4000 vysokých 
škôl z 33 krajín. Od roku 1987 
do minulého roka prešli cez 
program 3 milióny študentov. 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Fakulta eko-
nomiky a manažmentu v spolu-
práci s európskymi partnerskými 
univerzitami zo 6 krajín organi-
zovala v dňoch 27. apríla až 10. 
mája 2014 Erazmus Intenzívny 

program pod názvom „The 
Position of Agriculture in 
Regional Development“ priamo 
v našom regióne, a to konkrét-
ne v Podkylave v Agropenzióne 
Adam u pána Tĺčika. Súčasťou 
boli zaujímavé exkurzie, ukážky 
dobrej praxe a inšpiratívne dis-
kusie s osobnosťami kopaničiar-
skeho regiónu.  

Dňa 2. mája sa študenti 
z  Podkylavy vybrali na disku-
siu s  primátorom mesta Stará 
Turá, Ing. Jánom Kiššom. Pán 
primátor privítal študentov 
v obradnej sieni mesta a poroz-
prával im detailnejšie informá-
cie o našom meste, regióne, jeho 

atraktivitách, ale i problémoch. 
Potom nasledovala diskusia, 
v ktorej sa zahraniční študenti 
pýtali na rôzne špecifiká nášho 
mesta a regiónu. Po diskusii sa 
študenti presunuli ku košikáro-
vi Jánovi Zemanovi do Durcovej 
Doliny, kde si mohli pozrieť 

jedno z  tradičných remesiel 
nášho regiónu – košikárstvo. 
Veríme, že si študenti zo svojej 
návštevy odniesli mnohé nové 
poznatky, ktoré využijú pri svo-
jom ďalšom štúdiu a pri budú-
com povolaní. 

Lívia Boorová

Mama očami detí
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,

keď ublížia mu najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.

Po každom plači znova utíši.
M. Rúfus

Básnik, ten sa má. Krásne, v rý-
moch vie vyjadriť svoje pocity 
a myšlienky na akúkoľvek tému. 
Takto nejako možno premýšľali 
moji štvrtáci, keď mali v škole 
napísať niečo o svojich ma-
mách, o tom, ako sa pre nich 
po troške každodenne rozdáva-
jú a ako ich oni vidia vo svojich 
detských očiach. Nepísali síce 
básničky, ale všetky ich drob-
né prozaické „dielka“ boli plné 
krásnych myšlienok, úprimných 
detských vyznaní, ktorými ob-
darovali svoje mamy za ich lás-
ku, starostlivosť a obetavosť. 
Nechajte sa i Vy, milí čitatelia, 
obdarovať a pohladiť srdiečko 
najkrajšími z nich. Urobte si ra-
dosť z milého a láskavého slova, 
ktoré je v živote každého z nás 
veľmi dôležité, ale ktorého nám 
v dnešnom svete čoraz viac 
ubúda.

„ Moja mama mi skoro vždy 
všetko dovolí. Iba vtedy nie, 

keď vie, že je to zlý nápad alebo 
je to nebezpečné. Je veľmi pra-
covitá a snaží sa mňa a moju 
sestru ochraňovať, aby sa nám 
nič nestalo a hlavne preto, že 
nás má rada. Pomáha babičke 
a dedovi. Pomáha aj mne a to 

s problémami, ktoré by som ne-
zvládol sám. Nikdy by som moju 
mamu nevymenil. Je dobrá, kaž-
dého si váži a preto ju mám rád.“

Tomáš Tomis

„ Moja mama je človek, ktorý 
mi dal život. Moja mama je 

pre mňa všetko. Ani slovami ne-
viem vyjadriť, ako ju mám rada. 

Nikto by sa nemal hnevať na 
svoju mamu alebo keď sa aj na-
hnevá, nech to nie je nadlho. Keď 
som na celý svet ja nahnevaná, 
vie ma utíšiť iba moja mama. 

Mám Ťa rada, mami! Si pol-
ka môjho srdca. Keď Ťa objímam, 
mám pocit, že ma objíma anjel, 
ktorý do mňa vlieva energiu 
a lásku. Ďakujem Ti, mamička!“

Bronislava Markušová

„ Moja mama má veľké a dob-
ré srdce. Vychováva zo mňa 

dobré dievča a preto ju veľmi 
ľúbim. O všetko sa musí starať: 
o celú domácnosť a o nás všet-
kých. Keď dostanem zlú známku, 
vôbec na mňa nekričí, ale ma po-
učí a doučí to, čo mi nejde. A tak 
jej chcem poďakovať za všetko, 
čo pre mňa robí. Maminka moja, 
ďakujem!“

Marianna Kopcová

„ Moja mamina je nižšia, má 
hnedé vlasy a nosí okulia-

re. Je veľmi dobrá, milá, láskavá 
a spraví pre nás všetko, čo len 
chceme. Niekedy na nás aj na-
kričí, ale to len vtedy, keď naozaj 
neposlúchame. Chce, aby z nás 
vyrástli dobrí ľudia. 

Každý deň sa po troške rozdá-
va tak, že upratuje, žehlí, perie, 
varí, umýva a utiera riad a ešte 
chodí do práce.  Aj  keď je una-
vená, robí všetko preto, aby sme 
sa mali dobre. Je to úžasná a per-
fektná mama pre mňa i moju 
mladšiu sestru Lenku.  Je to naše 
veselé slniečko a my sme radi, že 
ju máme.“

Petra Gadušová

„ Moja mamina je veľmi dob-
rá. Rada sa usmieva a je 

vtipná. Je pekná, má milý úsmev. 
Ak niečo neviem, vždy mi poradí 
s úsmevom na tvári. Učí ma aj 
nové veci. Keď vystupujem alebo 
hrám, vždy ma príde povzbudiť. 
Keď sme spolu, je mi dobre.“

Ema Eliášová

„ Aká je moja mamina? Je pek-
ná, starostlivá, dobrá a výni-

močná. Výnimočná  preto, lebo ju 
mám len jednu. Že je pekná, to je 
samozrejmosť. Jej starostlivosť sa 
prejavuje tak, že sa o mňa dobre, 
ale naozaj dobre stará. Pre mňa 
je aj úžasná a tak by som ju za 
nič na svete nevymenila. 

Moja mamina je láskavá. 
Hoci niekedy aj trochu zakričí, 
nie je to moc často. Inokedy sa zas 
k sebe pritúlime a ja vtedy cítim, 
že je to ona, moja mamička ..... 

Mám Ťa veľmi rada!“
Linda  Kováčiková 

„ Moja mama je moje všetko. 
Je pre mňa veľmi dôležitá. Je 

pekná, má krásne vlasy a ja na nej 
nechcem nič zmeniť. Nevymením 
ju za nič na svete. Aj keď na mňa 
občas kričí, nikdy ju neprestanem 
mať rada. Myslí to dobre a chce 
ma len dobre vychovať. Ďakujem 
Ti, mamička, za všetko.“

Hannah Gajdošíková

Želám všetkým dobrým ma-
mám, aby na nich ich dobré 
deti /malé alebo dospelé/ neza-
búdali, aby nielen sviatočný Deň 
matiek, ale aj hociktorý všedný 
deň dokázali skrášliť niekoľký-
mi láskavými slovami: Ľúbim Ťa 
a ďakujem, mami!

Viera Biesiková, tr. učiteľka 4.A

Príchod leta
Teplá jar sa lúči s tebou,

leto vkĺzlo do trička,
vôňou kvetov, vánku nehou,

počuj žblnkot potôčka.

Ráno tiché kvapky rosy,
slnko spoza hory vstáva,
skús po tráve prejsť bosý,

vlaha nepoznanú úľavu dáva.

Polia zabelejú zlatým klasom,
zrnká skrývajú tú dobrotu,
leto chutí novým chlebom,

nech dostatok je ho tu.

J. Trúsiková
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Novinky zo ZŠ
Čas neúprosne letí a pred nami je už len po-
sledný  mesiac školského roka. O chvíľu nás 
čaká záverečné hodnotenie nášho celoročného 
snaženia.

Každý mesiac prináša veľa aktivít, súťaží, do kto-
rých sa radi so svojimi žiakmi zapájame.
• Dňa 25.4. prebehla v Starej Ľubovni celoslo-

venská súťaž ZOČ, na ktorej sa zúčastnili naše 
žiačky: S. Málková z 9.A v obore zdravotníc-
tvo  a L. Vaňová z 8.C v obore informatika. S. 
Málková sa umiestnila na 2. mieste. Zapojili 
sme sa do súťaže Matematický klokan, kde 
získala titul školský šampión V. Kubinová zo 
4.C a úspešným riešiteľom sa stal M. Hornáček 
z 3.C.

• Žiaci 3. ročníka súťažili vo výtvarnej súťa-
ži ku Dňu ľudovej rozprávky, kde žiačka Z. 
Gergelyová z 3.A získala za odmenu peknú 
knihu a celej 3.A bol udelený diplom. 9. mája 
sa konalo v Nitre celoslovenské kolo súťaže 
Jazykový kvet, na ktorom naši starší žiaci získa-
li 2. miesto a mladší žiaci 4. miesto v kategórii: 
dráma v angličtine.

• V mesiaci máj mnohé z našich tried navštívili 

železničné múzeum, kde sa deti oboznámili 
so životom na železnici v minulosti. Naše pani 
učiteľky pripravili program ku Dňu matiek, 
v ktorom vystúpili žiaci ZŠ, MŠ a ZUŠ.

• Keďže sa blíži koniec školského roka, každý 
žiak sa teší na školský výlet. I v tomto roku p. 
učiteľky a učitelia vybrali  pre svojich žiakov 
veľa zaujímavých miest, kde sa deti obozná-
mia s krásami Slovenska a získajú nové poznat-
ky o histórii, kultúre a pamiatkach. 1. stupeň 
pripravuje súťaž o najlepších atlétov školy, na 
ktorej si žiaci vo viacerých kategóriách zmerajú 
sily v skoku do diaľky, v behu na krátku a dlhú 
trať a v hode kriketovou loptičkou.

• Keďže Deň Zeme pripadol tento rok na 
Veľkonočné prázdniny, aktivity ku Dňu Zeme 
sme rozdelili na dve časti. 
V priebehu celého apríla mali 
triedy vyrobiť z  odpadového 
materiálu (tetrapakov a fliaš) 
čo najkrajšie zvieratko alebo 
prírodninu a vyzdobiť si k tejto 
príležitosti svoju triedu. V sú-
ťaži tried sa niektoré kolektívy 
veľmi usilovali a vytvorili krás-
ne práce, napríklad krokodíla, 
ťavu, strom, pštrosa, slona, vtá-
kopyska... Spomedzi 16 tried 2. 

stupňa obsadili 1. miesto – 5.A, 2. miesto – 
8.C, 3. miesto – 6.A a za svoje výtvory získali 
sladké odmeny. 

• V druhej aktivite sme sa dňa 2.5.2014 usilova-
li všetci čo najviac skrášliť okolie svojej školy, 
mestského športového areálu na Hurbanovej 
ulici a ďalší žiaci upratovali niektoré ulice a det-
ské ihriská v meste. Okrem toho sa žiaci oboch 
stupňov zapojili do zberu papiera a členovia 
prírodovedného krúžku pripravili plagáty a vy-
zberali od obyvateľov mesta 1442 bateriek, kto-
ré sú nebezpečným odpadom, a preto nepatria 
do kontajnerov. Verím, že úsilie našich žiakov 
nebude zmarené ľuďmi, ktorí nevedia, kam  tre-
ba vyhodiť odpadky.

Mgr. Danka Pribišová, ZŠ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice apríla 
do polovice mája 2014?
•  V rámci výukových programov sme sa v me-

siaci marec venovali predškolákom  - Zvieratká 
tety Janky a deťom z 2. ročníka ZŠ – Netradičná 
telesná výchova.

•  Vo štvrtok 24. 4. sa areál CVČ zaplnil malými 
predškolákmi, ktorých sme privítali v Krajine 
vody, v Krajine ohňa a v Krajine vetra, aby 
s nami oslávili Deň Zeme. Okrem toho, že sa 
deti dozvedeli množstvo informácií o  troch 
dôležitých živloch, zasúťažili si, a zabavili sa, 
dostali od vládcov spomínaných krajín malú 
odmenu (finančne túto aktivitu podporila 
Nadácia ŽIVOT).

•  V stredu 30. 4. sa  počas celého doobedia te-
locvičňou ZŠ na Ulici Komenského rozlieha-
lo hlasné povzbudzovanie v tímovom duchu. 
Družstvá zo všetkých tried 4. ročníka medzi 
sebou súperili, ktoré bude najlepšie v turnaji 
vo vybíjanej. Víťazom sa stala trieda 4.C.

Pre nezáujem sa neuskutočnili napr. Výlet do 
AQUACITY alebo fotografická súťaž Moja rodi-
na, ako ju nikto nepozná.

Čo pripravujeme na jún 2014?
• V piatok 13. 6. organizujeme pre deti výlet na 

minifarmičku v Lubine – Barine. 
• Vzhľadom k tomu, že v Starej Turej v súčas-

nosti nie sú splnené technické podmienky pre 
zorganizovanie ľahkoatletických hier mládeže, 
rozhodli sme sa túto tradičnú aktivitu poňať re-
cesisticky.  Na niektorý z posledných školských 
júnových dní pripravujeme pre deti II. stupňa 
ZŠ Antiatletické hry mládeže, kde si deti vy-
skúšajú rôzne atletické disciplíny trochu inak.

• Ukončenie činnosti detského parlamentu 
mesta Stará Turá prebehne prostredníctvom 
Parlamentnej noci (27. – 28.6. 2014), kde 
bude pre malých poslancov  pripravený boha-
tý program. Táto akcia je finančne podporená 
Nadáciou ORANGE. 

• Boj o prežitie (30. 6. – 2. 7. 2014) – dobrodruž-
né 3 dni a 2 noci v CVČ pre deti do 12 rokov, 
ktoré navštevovali v tomto školskom roku zá-
ujmové krúžky (celý školský rok!). Symbolický 
poplatok: 1,- euro. Treba sa prihlásiť do 6. 6. 
Kapacita je obmedzená, preto platí: „Kto prv 
príde, ten prv ....“

• Krúžková činnosť 2013/2014 sa oficiálne 
končí 20. 6. 2014. (U predškolákov a dospe-
lákov v prvom júnovom týždni).

• Letná činnosť sa začína 30. 6. 2014.
Věra Tepličková 

riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

Ďalšie zo stretnutií detského parlamentu sa 
uskutočnilo 2.5.2014. Venovali sme sa detailnej 
príprave športového dňa. Hlavnou novinkou 
a zmenou je, že športový deň sa uskutoční v ško-
le na Hurbanovej ulici. Našich spolužiakov sme 
cez školský rozhlas i prostredníctvom plagátov, 
ktoré sú v každej triede, informovali o športo-
vom dni. Poprosili sme triednych učiteľov, aby 
v svojich triedach rozdali tabuľky, do ktorých sa 
žiaci zapíšu na športovú aktivitu, v ktorej budú 
zastupovať svoju triedu. Celá súťaž je založená na 
ročníkovom súboji medzi jednotlivými triedami.

Terézia Drobenová 
hovorkyňa DPMST

Neprajeme nič zlé, ale ...

Pred niekoľkými rokmi sme do CVČ dostali 
sponzorsky veľké vybavené terárium. Bolo špe-
cifické v tom, že pôvodný majiteľ si v ňom vyrobil 
zvláštny polystyrénový reliéf, ktorý bol imitáciou 
skaly. Terárium bolo veľmi pekné, pôsobilo exo-
ticky, a preto sme z neho spravili domov jednému 
z našich vzácnych exotických zvierat – agame. 
Agama si v ňom spokojne nažívala až dovtedy, 
kým sme zistili, že sa nám z nejakého nekvalit-
ného krmiva dostala do polystyrénového reliéfu 
akási háveď (chrobáky), ktorých sme sa nemohli 
nijakým spôsobom zbaviť. Vyskúšali sme snáď 
všetko – rôzne spraye, deratizačné prípravky, 
horúcu kúpeľ, „savovú“ kúpeľ, nič nepomohlo. 
I keď sa nám zdalo, že už sa nám podarilo chro-
bákov zlikvidovať, po čase sa vždy znovu objavili. 
Nakoniec nás napadlo, že vyskúšame dať terárium 
von a necháme ho vymrznúť. Síce sme riskovali, 
že vonku niekto terárium ukradne alebo rozbi-
je, ale verili sme, že keď ho položíme tesne pri 
budovu CVČ na viditeľné miesto, budeme mať 
šťastie a že sa nič také nestane. Trochu sme sa spo-
liehali i na to, že terárium je tak ťažké (veď nám 
ho pomáhali prenášať 3 chlapi), že by sa s ním 
prípadnému zlodejovi nechcelo ťahať. Ale mýli-
li sme sa. Chcelo. Tak dlho sme čakali na mráz, 
až jedného krásneho dňa terárium zmizlo. Nuž, 
stalo sa. I taký je svet. Prajeme novému majiteľovi 
veľa chovateľských úspechov, keď už nie s ničím 
iným, tak aspoň s odolnými chrobákmi, ktoré, ak 
si nasťahoval do bytu – „amento tma“. 

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE

•	28. júna 2014 – autobusový zájazd Family Park 
Neusiedlersee (Rakúsko) – pestrá zmes dráhových atrakcií, 
možností lezenia, oddychových zón, elektronických divadiel, roz-
právkových predstavení... Poplatok: 25,- €.

•	5. júl 2014 – poznávací zájazd do Osvienčimu. Poplatok: 
20,- €.

•	20. júl 2014 – autobusový  zájazd do ZOO Lešná. Poplatok 
za dopravu: 8,- €.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za dar novú knihu: Doc.PhDr. Vladimír 
Predmerský, CSc. významná osobnosť špeciálnej 

pedagogiky na Slovensku. Jej spoluautorkou 
je naša rodáčka Mgr. Elena Rubaninská.

Beletria Kocúr, Koloman: Apáka a mamáka • Pawlovská, Halina: 
Pravda o mém muži  • Brezinská Čuperková, Tatiana: Jeden a pol ženy   • 
Mahmoodyová, Mahtob: Otcovi som odpustila  • Krištúfek, Peter: Atlas 
zabúdania (originálne spracovaná kniha o našich dejinách) • Rimová, 
Andrea: Nech prší, keď plačem Detektívky Cobeh, Harlan: Šesť 
rokov • Nesbo, Jo: Zrada • Francis, Felix: Dostihový detektív Náučná 
literatúra Fraňová, Ľudmila: Lubina vo vojnových spomienkach • 
Durantel, Pascal: Myslivost Detská literatúra Banášová, Adela: 
Zabudnuté slovenské rozprávky • Šebestová, Kamila: Generácia My 
(román mladej autorky o súčasných mladých ľuďoch)  • Ziolkowska, 
Dorota: Angličtina pre deti (dvojjazyčné rozprávky pre deti) • 
Schefflerová, Ursel: Záhada červenej ponožky (pátranie so super 
lupou) Detská náučná literatúra Faberová, Adele: Ako hovoriť, 
aby nás tínedžeri počúvali, ako počúvať, aby nám tínedžeri dôverovali 
(rady pre rodičov detí od 10 do 18 rokov)

Piatok 11. 4. 2014 počas veľkonočných trhov sme v Dome kultúry 
zorganizovali tretí ročník burzy kníh a časopisov. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám priniesli svoje knihy na predaj, radi sme ich 
postúpili a predali ďalším. Za symbolický poplatok sme urobili 
radosť iným. Taktiež chceme vyjadriť vďaku p. Ing. Borovskému 
za knihy, ktoré daroval po burze kníh knižnici.

Oznamujeme našim čitateľom, že od 1. 6. – 31 .8. 2014 
bude knižnica otvorená v pondelok, stredu a piatok od 

1200 - 1800 hod. V utorok a štvrtok bude zatvorená.

Dom	kultúry	Javorina	Stará	Turá	v	spolupráci	
s	kultúrnou	komisiou	pri	MsZ,	divadelným	krúžkom	
Štvorlístok	a	materským	centrom		Žabka	Stará	Turá

pozývajú všetky deti na tradičnú 

CESTU ROZPRÁVKOVÝM LESOM 
v nedeľu 1. júna 2014. 

Štart je na hrádzi Dubníka I. 
od 10.00 do 14.00 hod.

Pripravené	sú	dve	rôzne	náročné	trasy,	na	ktorých	
budú	deti	plniť	úlohy	a	rozprávkové		bytosti		ich	

odmenia	sladkosťami.	V	cieli	majú	účastníci	
možnosť	využiť	skákací	hrad,	zúčastniť	sa	

minidiskotéky.	O	13.00	hod.	je	pripravené	divadelné	
predstavenie	Adamko	medzi	chrobáčikmi.
O	15.30	hod.	MC	Žabka	pozýva	na	rodinný	

piknik	–	opekanie	pri	ohni,	hry	a	iné	aktivity.	
Môžete	si	priniesť	jedlo	na	opekanie	+	
deky.	O	zábavu	sa	postará	Spievanka.

Poplatok za dieťa 0,50 EUR.

Výstava Staroturianski 
literáti a ich diela

Počas Vítania jari dňa 11. apríla 
2014 sa v Dome kultúry Javorina 
uskutočnilo slávnostné otvo-
renie výstavy kníh s  názvom 
Staroturianski literáti a ich die-
la. Bolo nám cťou privítať na 
vernisáži i niekoľko domácich 
tvorcov, ktorí prijali naše po-
zvanie a obohatili výstavu svojou 
účasťou i družnými rozhovormi 
s návštevníkmi. Expozícia kníh 
viac ako štyridsiatich autorov, 
v minulosti i súčasne pôsobia-
cich v Starej Turej, bola spoje-
ná s  prehliadkou literárnych 
skvostov dávnych čias. Výstava 

prebiehala až do 17. mája 2014 
a  prezrieť si ju mali možnosť 
i  žiaci základných a  stredných 
škôl.

Medzi najznámejších auto-
rov vystavovaných diel patria 
charitatívne pracovníčky – ses-
try Mária a  Kristína Royové, 
prekladateľ Biblie Jozef Roháček, 
autori náboženskej literatúry 
Marie K. Rafajová a Ján Rataj, 
tiež miestny kronikár Dušan 
Úradníček, historik Ján Hučko 
a  i. K  súčasným tvorcom 
patrí Michal Slavka, Ladislav 
Novomestský, Milan Ježo, Vilma 

Truhlíková, manželia Gustáv 
a  Elena M. Rumánkovci, ich 
dcéra Martina Monošová a syn 
Ivan Rumánek, takisto Jarmila 
Slezáčková, Marta Slezáková, 
Ján Zeman, Štefan Úradníček, 
Juraj Borovský, Peter P. Uhlík, 
Viera Václavková, Eva Tomisová, 
Zuzana Kuglerová, Viliam 

Klimáček, Věra Tepličková, 
Milan Buno, Ivana Malá a Pavol 
Trúsik.

Cieľom tejto výstavy bolo 
ukázať návštevníkom, koľko 
talentovaných a tvorivých ľudí 
pôsobilo a pôsobí v Starej Turej.

Lucia Poľanská, Dom kultúry Javorina

Kníhkupectvo ABC knihy a Dom kultúry Javorina 
Stará Turá Vás srdečne pozývajú na 

besedu s úspešným spisovateľom 
Jozefom Banášom,

ktorý bude rozprávať o svojom živote a tvorbe.
Beseda s autogramiádou sa uskutoční 
24. júna 2014 o 16.00 hod. v kaviarni

Domu kultúry Javorina.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 30.5.2014 si pripomíname 
1. výročie od chvíle, kedy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Alexander 
BÚDA.

S láskou na neho spomína 
manželka Jaroslava, 

dcéra Monika s manželom, dcéra Denisa 
s manželom a vnučky Natália a Kristínka.

•

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, ani si netušil, 
čo to má znamenať. Srdce unavené prestalo 

Ti biť, nebolo už lieku, aby si mohol žiť.

Dňa 7.6.2014 uplynie 17 rokov, 
čo od nás odišiel náš otec, dedko 
a pradedko Ján GORČÍK.

S láskou spomína dcéra Veronika 
a syn Anton s rodinami.

•

Ťažké je stratiť rodičov na dlhé veky, márne 
nám hovoria, že už mali roky. Stojíme tu 

nad hrobom, kde naši drahí ležia a veríme, 
že niekde ďaleko sa z Božej lásky tešia.

Dňa 25.5.2014 
uplynulo 12 ro-
kov, čo odišla 
do večnosti 
naša mama, 
babička a pra-
babička Mária 

TRUHLÍKOVÁ a 26.6.2014 to bude už 32 rokov 
od smrti nášho otca a dedka Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou na nich spomínajú dcéra 
Anna a syn Anton s rodinami.

Už iba v spomienkach prichádzaš medzi nás 
a ranu v srdciach našich nezahojí žiaden čas.

Dňa 3.6.2014 si pripomíname 
1. výročie odkedy nás opustil náš 
manžel, otec, starý otec Vojtech 
ČERVENÝ.

S úctou a láskou spomína 
manželka a synovia s rodinami.

•

Roky sa míňajú a rýchlo plynie 
čas, však spomienky sú v nás.

Dňa 1.6.2014 
uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy 
opustil môj 
brat Emil 
Š A R K Ö Z Y . 
Dňa 13.6.2014 

uplynú 4 roky, čo nás opustila moja mama, ba-
bička, prababička Mária ŠARKÖZYOVÁ.

•
Dohorel plamienok sviečky života Tvojho, 
dotĺklo srdce, ktoré vždy lásku rozdávalo. 

Nastal odchodu Tvojho čas, no spomienka 
na Teba zostane navždy v nás.

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 
milovanou mamou, babičkou 
a prababičkou Emíliou 
SRNÁNKOVOU, ktorá nás na-
vždy opustila dňa 5.4.2014 vo 

veku 86 rokov. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Lukáš Hulman, Eva Nešťáková, Johanna 

Jurčová, Lara Justína Ladzianská, 

Vladimíra Mareková, Matias Chudík, 

Eliška Galbavá

Idú spoločným životom
Ing. Dárius Dysko z Malej Domaše a Ing. 

Katarína Očenášová zo Starej Ture

Posledné rozlúčky
Augustín Macek, Cyril Zbyvateľ, Vlastimil 

Samek

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚN 2014

Ľudmila Hromková, Anna Boorová, Anna 

Gašparová, Anton Samek, Ivan Bielčik, 

Pavol Vlček, Anna Čermáková, Pavel 

Navrátil, Judr. Stanislav Masár, Ing. 

Ľubomír Žoldák, Anna Bušová, Irena 

Vaňková, Katarína Krivačková, Gustav 

Pribiš, Mikuláš Zavilla, Janka Magulová, 

Viliam Popluhár, Pavel Potfaj, Božena 

Kýšková, Pavol Holota, Zdenka Straková, 

Helena Šimnová, Ľudmila Bunová, 

Antonína Prachařová, Mgr. Emília 

Hudcovicová, Božena Haruštiaková, 

Pavel Michalec, Alžbeta Michalcová, 

Anna Gavačová, Irena Zámeková, 

Anna Harušťáková, Anna Frnová, Anna 

Sameková, Ľudmila Klimáčková, Anna 

Kovárová, Helena Sadloňová, Anna 

Molcová, Pavlína Lašáková

Noc múzeí a galérií 
2014 v Starej Turej
Mestské múzeum v Starej Turej sa 
v tomto roku po prvýkrát zapojilo 
do celoslovenského projektu Noc 
múzeí a galérií 2014. V sobotu 17. 
mája 2014 v čase od 17.00 do 24.00 
hod. múzeum vítalo svojich náv-
števníkov.  Aby prehliadka  bola  za-
ujímavá a výnimočná, sprístupnili 
sme dve  obnovené výsadné listiny 
z rokov 1659 a 1712. Pôvodnú lis-
tinu privilégií z r. 1467, ktorá oslo-
bodzovala obyvateľov Starej Turej 
od platenia poplatkov do kráľov-
skej pokladnice, vydal uhorský kráľ 
Matej Korvín. Dňa 28. septembra 

1659 listinu obnovil uhorský kráľ 
Leopold I. na bratislavskom hrade 
a 6. júna 1712 ju obnovil cisár Karol 
VI.  Tieto dva vzácne exponáty mali 
návštevníci možnosť vzhliadnuť. 

Otvorená bola i expozícia mú-
zea – izbička tradičného bývania, 
ktorá podľa slov návštevníkov,  pri-
pomína detstvo,  starých rodičov 
a spomienky na dobu dávno minu-
lú. Žilo sa vtedy skromne a ťažko, 
ale ľudia boli ľudskejší, ústretovejší  
a v ich príbytku bol vítaný každý po-
cestný. Tak ako v našej izbičke, kde 
akoby sa zastavil čas. Návštevníci 

posedia, zaspomínajú si, pohostia 
sa, prípadne i zaspievajú. I  takáto 
nálada opäť nastala za sprievodu 
heligonkárov Jagošovcov. 

Čulo bolo i v stredisku cezhra-
ničnej spolupráce, pri premietaní  
prezentácie starých fotografií Starej 
Turej, dokumentárnych filmov p. 
Dušana Klimáčka pod názvom 
Fragmenty a zostrihov filmov, ktoré 
sa v minulosti natáčali v Starej Turej 
- Havrania cesta (1962), Láska nelás-
kavá (1969), Dievča z jazera (1978), 
Sojky v hlave (1983) a Nový život 
(2012).

Návštevníkom podujatia sme 
históriu chceli priblížiť i formou je-
dál, typických pre  náš kraj. 

Začiatky výroby bryndze sú 
úzko späté so Starou Turou, keď prví 

bryndziari na Slovensku boli práve 
Staroturianci. Na kopaniciach nikdy 
nechýbala kopaničiarska pálenka. 
Preto sme zvyky oživili ochutnáv-
kou bryndzových jedál a koštovkou 
páleného. Prinesené vzorky boli roz-
delené do kategórií a každá z nich 
bola vyhodnotená.

   Za spoluorganizovanie podu-
jatia a finančné zabezpečenie chcem 
srdečne poďakovať firme PreVaK 
Stará Turá, bez podpory ktorej by 
nebolo možné akciu v takomto roz-
sahu zorganizovať.

Keďže nultý ročník poduja-
tia Noc múzeí a galérií mal dobrú 
odozvu u návštevníkov, tešíme sa 
na ďalšie ročníky, ktoré budeme 
organizovať.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina
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Príhody od vody
Počas tohtoročnej zimy bola 
vodná hladina nášho Dubníka 
zamrznutá len pár dní. A práve 
v týchto dňoch sa na okrajoch 
ľadovej plochy sústredilo všetko 
kačacie obyvateľstvo, ktoré sa 
rozhodlo prezimovať na jazere. 
Posedávali, postávali, niektoré 
kačice aj plávali na úzkom páse 
prúdiacej nezamrznutej vody.

Len čo slnko skorej jari ľad roz-
topilo, stratili sa nevedno kam 
aj kačice. Na jazere zostalo len 
niekoľko párov, verných sebe 
i  Dubníku. A  páve tieto tri či 
štyri páry sa postarali o niečo, 
čo návštevník len tak často ne-
vidí – kačacie potomstvo.

Bol podvečer jeden z prvých 
májových dní. Najprv som bola 
sklamaná, lebo celá plocha vod-
nej hladiny od horného toku až 
takmer po ostrov bola ako bez 
života. Nijaká kačka tu nepláva-
la, nijaká rybka nevyskočila nad 

hladinu. Len drobné vlnky sa 
ponáhľali smerom k priehrade. 
Šla som tým istým smerom po 
lesnom chodníku lemovanom 
bielymi kvietkami marinky vo-
ňavej, ktorá tiež zakvitla skôr 
ako inokedy. Je to vzácna liečivá 
bylina, ktorá rastie len v buko-
vých lesoch. 

Keď som myslela, že na vode 
už nič zaujímavé neuvidím, asi 
na úrovni ostrova som zbadala 
medzi vlnkami pohyb. Niečo 
tmavé, raz väčšie, raz menšie 
plávalo proti prúdu. Zišla som 
z  chodníka až celkom k vode, 
aby som lepšie videlo to čudo. 
Aká škoda, že nemám ďaleko-
hľad! Bola to kačacia mamička 
na podvečernej vychádzke so 
svojím potomstvom. Štyri malič-
ké tmavé káčatká plávali tak tes-
ne pri matke, že ich bolo ťažko 
rozoznať. Len chvíľami sa odde-
lili, asi keď nestačili plávať zarov-
no s matkou. Uveličená týmto 

zjavom som stála na brehu, keď 
tu kúsok bližšie k priehrade plá-
vala ďalšia kačacia rodinka a za 
ňou ešte ďalšia. V každom kŕdli-
ku päť či šesť rozkošných malin-
kých akoby plyšových hračiek. 
Tieto drobce boli už samostat-
nejšie, plávali za matkou ako go-
rálky navlečené na neviditeľnej 
nitke. V rovnakých vzdialenos-
tiach, disciplinovane, ani jedno 
sa neodvážilo vyplávať z radu, 
predbehnúť sa alebo odbočiť. Na 
drobných vlnkách, v ktorých sa 
odrážalo zapadajúce slnko, ká-
čatká sa húpali ako na hojdačke 
hore-dole, hore-dole, neúnavne 
plávali drobnými nôžkami stá-
le proti prúdu. Nakoniec som 
v tom najväčšom kŕdliku napo-
čítala nie šesť, ale až sedem žlto-
tmavých kačíčat. Rodinky boli 
od seba dosť vzdialené, každá 
kačacia matka si strážila svoje 
potomstvo veľmi bedlivo. 

Ale kde sú otcovia? 
Nelichotivé myšlienky na ad-
resu otcov – káčerov ma pre-
šli až o hodnú chvíľu, keď som 

zbadala, že poletovanie týchto 
tatkov nad hladinou nie je také 
bezstarostné, ako sa mi zdalo, 
veď ony vlastne svoje rodinky 
nenápadne strážili. Neodletovali 
ďaleko, skôr vyletovali vysoko, 
lebo predátor, ktorý by mohol 
ohroziť mláďatká, mohol prile-
tieť najskôr zhora: jastrab, vra-
na či volavka. Keď zmapovali, že 
nad jazerom nebezpečie nehrozí, 
zosadli na vodu neďaleko svojich 
polovičiek zamestnaných mate-
rinskými povinnosťami a bedli-
vým otcovských okom sledovali 
svoje rodinky.

Dúfam a  chcem veriť, že 
kačky – mladé i  staré prežijú, 
aby boli po celý rok okrasou 
na našom Dubníku. Lebo naj-
nebezpečnejším predátorom 
je človek – surový, vulgárny 
a nevychovaný vandal. A proti 
takýmto „ľuďom“ sú aj tí naj-
starostlivejší kačací rodičia bez-
mocní a bezbranní.

Alžbeta Cibulková

Stredoškolská odborná činnosť
V dňoch 3. a 4. apríla 2014 sa v priesto-
roch SOŠ Stará Turá uskutočnila krajská 
prehliadka 36. ročníka Stredoškolskej 
odbornej činnosti. 

Prvý deň sa konala porada krajskej ko-
misie SOČ, následne porada odborných 
hodnotiacich komisií SOČ. Prítomných 
privítal riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan 
Duroška, potom sa im prihovorili riaditeľ 
KCVČ v Trenčíne PaedDr. Daniel Beníček 
a predsedkyňa krajskej komisie SOČ Jana 
Klemensová. Večer sa konal raut pre od-
borné komisie. 

Na druhý deň (4. apríla 2014) prebiehali 
obhajoby žiakov, v SOČ žiaci stredných škôl 
trenčianskeho kraja súťažili v 17 súťažných 
odboroch, ako napríklad voľný čas, matema-
tika, fyzika, chémia, biológia, životné pro-
stredie, zdravotníctvo, pôdohospodárstvo, 
cestovný ruch, strojárstvo, stavebníctvo, in-
formatika, elektrotechnika, história, učebné 
pomôcky, ekonomika, kultúra, pedagogika.  
Víťazov vyhlásili predsedovia jednotlivých 
komisií a  odovzdali im diplomy a  vecné 
dary od sponzorov. Z každého odboru prvý 
a druhý žiak postupuje do celoštátneho kola, 
ktoré sa konalo 23. - 25. apríla 2014 v Starej 
Ľubovni. 

Členstvo v  odborných hodnotia-
cich komisiách tento rok okrem stredo-
školských učiteľov prijali aj zástupcovia 

zamestnávateľov (podnikatelia) a členovia 
Slovenskej obchodnej a  priemyselnej ko-
mory, čo určite zvýšilo odbornú úroveň 
hodnotenia a väčšie prepojenie tejto súťaže 
s praxou. 

V súťažnom odbore 02 - Matematika, 
fyzika získali žiaci SOŠ Stará Turá Tadeáš 
Samuel Zelenka a  Lukáš Žiačik pekné 
3. miesto s prácou „Meranie neelektrických 
veličín“. V súťažnom odbore 11 - Informatika 
získal Adam Balák 4. miesto s prácou „Linux 
server“ a žiak Marcel Zimka 7. miesto s prá-
cou „Analýza počítačovej siete“. V súťažnom 
odbore 12 - Elektrotechnika a hardware zís-
kal žiak Martin Búran 6. miesto s prácou 
„Regulovateľný laboratórny zdroj“. A  na-
koniec krásne 2. miesto získal žiak Adam 
Kovár v  súťažnom odbore 14 - Tvorba 
učebných pomôcok, didaktické technoló-
gie s prácou učebná pomôcka „Inteligentnej 
elektroinštalácie ABB Egon“ a postúpil do 
celoštátneho kola. Adamovi sme držali pal-
ce, aby čo najlepšie reprezentoval seba, školu 
a Trenčiansky kraj. 

Na obhajoby súťažných prác prišli žia-
kov pozrieť a podporiť ich aj predseda TSK 
Jaroslav Baška a štátny tajomník minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Štefan Chudoba, ktorý aj odovzdal ocene-
nia víťazom.

Na celoštátnom kole SOČ v  Starej 
Ľubovni 23. – 25. apríla sa trenčianskemu 

kraju darilo, veď opäť obhájil prvé miesto 
medzi krajmi (najviac umiestnených súťa-
žiacich na „medailových pozíciách“). K to-
muto víťazstvu prispel aj Adam Kovár – žiak 
SOŠ Stará Turá, ktorý sa umiestnil vo svojom 
odbore na peknom 3. mieste. K tomuto vý-
sledku mu vedenie a učitelia školy i spolu-
žiaci úprimne blahoželajú.

SOŠ Stará Turá

Adam Kovár
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Hubertove srdiečko
„Mama je slnko so zlatým vlasom, malé slniečko - to zasa ja som,
preto sa na svete radi máme, mne svieti mama a ja zasa mame.“

V tomto krásnom mesiaci máji si aj Hubert s lás-
kou spomenul na svoju mamičku, a poslal jej veľ-
ké červené srdce. My, deti z MŠ pri cukrárni sme 
tiež nezaháľali, a vyrábali darčeky pre mamičky, 
babičky, nacvičovali rôzne básne, piesne a tance, 
pozorovali krásu rozkvitajúcich stromov a pre-
búdzanie prírody.
Branno-turistická vychádzka – začiatkom me-
siaca sme sa vybrali na dlhú turistickú vychádz-
ku s cieľom pozorovať rozkvitnuté, ale i kvitnúce 
stromy a kry. Samozrejme, nezostalo len pri pa-
sívnom pozorovaní. Použili sme i lupy, mikro-
skopy, i pomôcky k interaktívnej tabuli – kamera, 
nahrávacie štipce a i. Po návrate do MŠ nám p. 
uč. všetky záznamy z prírody premietli na inte-
raktívnej tabuli. 
Hubertova galéria – Hubert bol milo prekvapený 
našou šikovnosťou pri výtvarných a pracovných 
činnostiach. Priniesli sme aj z domu množstvo 
materiálu, rôznych výstrižkov zvierat, stromov, 
kvetov a  tvorili sme zaujímavé jarné koláže. 
Hubert po prezretí prác vytvoril  galériu, a na ňu 
pozval aj deti z iných tried na návštevu.
Návšteva v LESOTURE – My sme trieda ma-
lých zvedavcov a chceli sme vedieť či kvitnú len 
ovocné stromy alebo aj tie lesné. Na tieto naše 
otázky nám vedeli zodpovedať ujo a tety – lesáci 

v Lesoture v Starej Turej. Pripravili pre nás hra-
vou formou skladanie drevených puzzle lesných 
zvierat, kreslenie na tému ochrany stromov, dis-
kutovali sme o raste a starostlivosti o mladé lesné 
stromčeky – lesná škôlka. Záver však bol najlepší 
– veľká tatrovka doviezla plnú vlečku dreva, ktorú 
pred nami vykladali. Mohli sme si i zvnútra pre-
zrieť toto veľké auto.
O niekoľko dní nás opäť lesáci zavolali, tentoraz 
na železničnú stanicu, kde sme pozorovali nakla-
danie driev do vagónov, ich odvoz.
Naše zážitky sme položili na papier, šikovný ujo 
Palko – školník, nám ich zalaminoval a p. uč. sa 
postarali, aby vznikla z  tohto materiálu kniha 
„Deti o lese“, ktorú sme podarovali ujom a te-
tám v Lesoture.
Deň Matiek – Naše mamičky mali z nás veľkú 
radosť, pretože nielen v MŠ sme im recitovali, 
zatancovali, zaspievali, ale pripravili sme si i li-
terárne pásmo s moderným tancom, ktoré sme 
predviedli v Dome kultúry Javorina v Starej Turej. 
Nejednej mamičke, babičke vyhŕkli slzy dojatia 
pri našom vystúpení. Vlastnoručne vyrobené sr-
diečka sme mamičkám odovzdali z lásky a vďaky 
za starostlivosť.
Čo chystáme nabudúce: Návštevu 
Trenčianskeho hradu, zámku Lednice pri Brne 

/v rámci cezhraničnej spolupráce/, regionál-
nu športovú olympiádu medzi MŠ /Kostolné, 
Vaďovce, Bzince, Lubina a domáci/ a i. 

za III. MŠ Rzavská, Záhorová

Jazykový kvet 2014 
Celoslovenské finále

Deviaty máj  bol dňom, na 
ktorý sa naše deti tešili, ale 
mali aj obavy. Konalo sa ce-
loslovenské finále súťaže 
Jazykový kvet 2014 a  fina-
listami v  dvoch kategóriách 
boli i zástupcovia Základnej 
školy v Starej Turej. Ležala na 
nich obrovská zodpovednosť.  
Konkurencia medzi školami 
neustále rastie. Všetci sa sna-
žia, aby výrazové prostriedky, 
výslovnosť, mimika, gestiku-
lácia, precítenie boli čoraz 
lepšie, kvalitnejšie a na vyš-
šej úrovni. Súťažilo sa v aule 
Pedagogickej fakulty UKF 
v Nitre. Kategórií i súťažiacich 
bolo veľa. Detí sa zmocňovala 
i drobná tréma, napriek tomu, 
že si verili a svoje úlohy i texty 
zvládali bravúrne. S napätím 
sledovali vystúpenia svojich 
konkurentov a  v  duchu sa 
s nimi porovnávali. Súťažiaci 
v  kategórii mladších žiakov 
pod vedením pani učiteľky 
Mgr. Oľgy Hollej vystupo-
vali smelo, odvážne a  s ver-
vou. Dokázali, že vedia, sú 

d o b r ý m i 
rečníkmi, 
ale i hercami. Skupina, kto-
rú pripravovala pani učiteľka 
Mgr. Ľubica Bajjaniová, PhD. 
si musela na svoje predstave-
nie chvíľu počkať. A tá chvíľa 
bola dosť dlhá. Veď súťažiaci 
sa registrovali ráno od pol de-
viatej a súťaž s vyhlásením vý-
sledkov sa končila až o 19.30 
hod. Ale nepredbiehajme 
udalosti. I keď všetci súťažia-
ci boli na vynikajúcej úrovni, 
našich borcov to nezlomilo, 
ani nenaľakalo. Do svojho 
vystúpenia dali všetky svoje 
vedomosti, ale i  srdce, silu 
a  energiu. Vyhlasovanie vý-
sledkov bolo napínavé. Mladší 
žiaci si vybojovali  na celoslo-
venskom kole 4. miesto, starší 
žiaci obsadili 2. miesto.

Gratulujeme všetkým žia-
kom k dosiahnutému  výsled-
ku a ďakujeme im za vzornú 
a zodpovednú reprezentáciu 
našej školy a mesta.

ZŠ Stará Turá 

ROBOCUP 2014
V dňoch 10. až 12. apríla 2014 sa 
v Pustých Úľanoch konal Robocup 
2014 – medzinárodná súťaž v ro-
botike.

Robocup 2014 je už 19. ročník celoslo-
venskej súťaže v stavbe a programo-
vaní robotov pre základné a stredné 
školy. Cieľom súťaže je rozvoj záuj-
movej činnosti, tvorivosti, vedomostí 
a zručností detí a mládeže v oblasti 
konštrukcie a  programovania au-
tomatizovaných a  kybernetických 
systémov riadenia technologických 
procesov.  Vyhlasovateľom súťaže je 
Ministerstvo školstva SR, Slovenská 
spoločnosť elektronikov a Robotika 
SK.

Slávnostné otvorenie sa uskutoč-
nili za prítomnosti ministra školstva 
a víťazov minulých ročníkov súťaže.

Robofanatic – náš 
tím súťažiacich:
• Erik Studenič, žiak SOŠ Stará Turá
• Filip Bajjani, žiak 8. B ZŠ Stará 

Turá
• Štefan Schindler, žiak 9. A ZŠ Stará 

Turá
Súťažili v kategórii Robotická ruka 
- kde mali za úlohu naprogramovať 
robotickú ruku tak, aby dokázala 
premiestniť predmet - baterku, do 

ďalších dvoch bodov a nakoniec ho 
vložiť do nádoby. Celý proces mu-
sel byť automatický a robotická ruka 
musela premiestniť celkovo 5 objek-
tov. Všetko to bolo na čas. Každý tím 
dostal dva pokusy a vybral sa ten naj-
lepší čas. 

Náš tím sa umiestnil na vynika-
júcom 2. mieste časom  0:45 sekúnd. 
Pretože víťazstvo nás minulo veľmi 
tesne, chlapci boli zo začiatku trošku 
sklamaní, ale nakoniec sa tešili zo za-
slúženého 2. miesta.

Druhá skupina Robofanatic sa 
pokúšala skonštruovať robota, ktorý 
by na Mesiaci automaticky roztriedil 
materiál a doručil ho na základňu. 
Pracovali v nej: Ján Vereša a Adrián 
Horolicza, žiaci SOŠ Stará Turá. Pre 
chlapcov to bola mimoriadna skú-
senosť a dúfam, že ich to povzbudí 
a dodá im chuti do ďalšej práce.

Chceme sa poďakovať aj páno-
vi riaditeľovi SOŠ Stará Turá Ing. 
Milanovi Duroškovi za výbornú 
aktívnu podporu aj našich žiakov 
v robotike, za zakúpenie ďalšej sta-
vebnice. Veľmi sa tešíme, že medzi 
našou Základnou školou a SOŠ Stará 
Turá funguje takáto výborná spolu-
práca a  dúfame, že to bude tak aj 
v budúcnosti!

ZŠ Stará Turá
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Hubertova jar
„Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča,
ide budiť včielku, lienku, na konári vtáča.“

Jabĺčko Hubert spolu s nami prebú-
dzal jarnými piesňami, riekankami, 
básňami prírodu, volal slniečko na 
návštevu k nám – do MŠ pri cuk-
rárni, aby sme spoločne prežili nové 
jarné dobrodružstvá. A podarilo sa.
Jarné prebúdzanie so psíkom 
Falcom – Divadelné predstavenie 
„O psíkovi a mačičke“, ktoré nám 
zahrali psí herci v  telocvični ZŠ 
Komenského bolo veľmi zábavné 
práve vďaka dôvernému vzťahu me-
dzi psíkmi a cvičiteľkami. Takéto po-
zitívne pôsobenie psa domáceho na 
fyzickú, psychickú a sociálnu poho-
du človeka sa nazýva  Canisterapia. 
Za týmto účelom nás po ukončení 
divadla v priestoroch MŠ navštívil 
náš nový štvornohý kamarát Falco. 
Cítili sme sa pri ňom veľmi pokojne 
a dobre, prebúdzal v nás lásku voči 
kamarátovi. Zároveň sme sa s ním 
vyšantili a  vyskákali, predvádzal 
nám rôzne akrobatické kúsky, ktoré 
sme s radosťou po ňom opakovali. 
Pálenie Moreny – Hubert bol milo 

prekvapený našou šikovnosťou pri 
výrobe Moreny – symbolu zimy. 
Tú sme sa rozhodli poslať hodením 
do turianskeho potoka do zimnej 
krajiny a privítať Vesnu – symbol 
jari s  viazaním Letečka a  ľudový-
mi vyvolávačkami, riekankami či 
piesňami.
Jarné zvyky na Gazdovskom dvore 
v Turej Lúke – V tomto mesiaci sme 
navštívili spolu s kamarátmi z hor-
nej škôlky Gazdovský dvor v Turej 
Lúke, kde nám šikovní myjavskí 
dobrovoľníci priblížili veľkonoč-
né tradície a  zvyky na dedine – 
Morena, Letečko, pletenie korbáča, 
zdobenie kraslíc, veľkonočná šibač-
ka, tradičné lekvárové pohostenie.
Jar u  Hasičov – Po návšte-
ve Gazdovského dvora sme boli 
s  Hubertom zvedaví aj na prácu 
Záchranného hasičského zboru 
NMnV 2 so sídlom v Turej Lúke. 
Hasiči nám poukazovali ich autá, 
rôzne komunikačné zariadenia – 
PC, vysielačky, uniformy, prilby, 

ktoré sme si s radosťou vyskúšali. 
Najviac sme sa však potešili, keď 
sme mohli sami hasiť s ozajstnou 
hasičskou striekačkou, keďže na jar 
býva veľmi veľa požiarov, najmä pri 
vypaľovaní trávy.
Poznáte zajka v CVČ – Teta Janka 
nás pozvala opäť na zaujímavý 
program o veľkonočných zvykoch 
v zajkovej rodine. Spoločne sme sa 
naučili pieseň „O  zajkovi“, a  veru 
pomáhal nám aj naozajstný zajačik, 
ktorý žije s  tetou Jankou v  CVČ. 
Gitarou, piesňou, zdobením vajíčok, 
kreslením nás veľmi potešila.  
Hubert na pracovnom popoludní 
s rodičmi – Jabĺčko Hubert a my, 
deti, sme privítali v MŠ našich ro-
dičov i starých rodičov na pracov-
nom veľkonočnom popoludní. Na 
úvod sme im v pásme básní a pies-
ní prezentovali veľkonočné tradície, 
i jarné zvyky. Potom si spolu s nami 
vyskúšali tvorivé zručnosti pri výro-
be veľkonočných venčekov s využi-
tím rôzneho pracovného materiálu. 
Aj Huberta vyzdobili veľkonočnými 
motívmi.
Ako rastú rastlinky  – Šikovné rúč-
ky nás, škôlkarov, dokázali pracovať 
s hlinou a semienkom rastlín. S po-
mocou pani učiteľky sme sadili ci-
buľky i kvietky. Určovali sme časti 
rastlín, čo potrebujú k rastu. Každý 
deň pozorujeme zmeny, polievame 
ich. Nevieme sa už dočkať, čo nám 
v črepníkoch vyrastie.
Deň Zeme v  CVČ  – Slniečko sa 
usmieva a  my sa ponáhľame do 
CVČ, kde na nás čakajú tety Janka 
a Vierka spolu s Miškom, ktorí si pre 
nás pripravili zábavné dopoludnie 
pri príležitosti Dňa Zeme. Ako Pani 
vody, Pani ohňa a Pán vetra nám 
hravou formou pripomenuli dô-
ležitosť a zároveň nebezpečenstvo 
týchto živlov. Zároveň sme si zasú-
ťažili, pobavili sa a bolo nám spolu 
veľmi dobre.
Piesne s  jarnou tematikou – Do 
materskej školy nás prišiel navštíviť 

ujo Jano, priniesol perfektnú apara-
túru a my sme si spolu s ním zaspie-
vali s gitarou detské jarné pesničky, 
zatancovali, zasúťažili a zahrali na 
detských hudobných nástrojoch.
Jarná branno-turistická vychádz-
ka – Prebúdzanie jarnej prírody, po-
zorovanie vtákov, hmyzu, ochrana 
prírody – kvetov, stromov, kríkov, 
boli hlavnou témou nášho výle-
tu. Porozprávali sme sa, vyšantili 
na skákacom nafukovacom hrade, 
pochutili si na dobrom občerstvení 
pripravenom rodinou Škriečkovou 
a plní zážitkov sme sa vrátili do ma-
terskej školy.
Jar u  sokoliara Ľuba – V  jedno 
slnečné dopoludnie sme navštívili 
uja Ľuba Málka, ktorý nás previe-
dol svojou minifarmou, kde sme 
videli napr.: rybky v jazierku, zlaté-
ho bažanta, jastraba v akcii, čínske 
prasiatka, ktoré sme i kŕmili, huso-
kačky, kuriatka, dokonca i bojazlivé 
daniele. Ľubo nám veľa o zvierat-
kách porozprával, i predviedol nám 
spôsob lovenia lukom. Ani sme ne-
dýchali, aby sme počuli zvuk vystre-
leného šípu.
Ako zahnať jarnú únavu – Členovia 
Slovenskej basketbalovej asociácie 
a MBK si pre nás pripravili športové 
zábavné dopoludnie v telocvični ZŠ 
Komenského. Na úvod nám humor-
ným spôsobom premietali techniku 
a štýly basketbalu. Šikovný tréner zo 
SBA si s nami dokázal poradiť, pred-
vádzal rôzne športové triky s basket-
balovou loptou, ktoré sme sa snažili 
po ňom zopakovať. Hodina športu 
ubehla, žiaľ, veľmi rýchlo.
Čo chystáme nabudúce: Návštevu 
lesníkov v Lesoture, Trenčianskeho 
hradu /v rámci cezhraničnej spo-
lupráce/, posedenia s  mamička-
mi ku Dňu Matiek, Vystúpenie 
detí v Dome kultúry, regionálnu 
športovú olympiádu medzi MŠ /
Kostolné, Vaďovce, Bzince, Lubina 
a domáci/ a i. 

za III. MŠ Rzavská, Záhorová

Vystúpenie detí z III. MŠ
Mama je slnko so zlatým vlasom.

Malé slniečko – to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme,

mne svieti mama a ja zasa mame.
Druhá májová nedeľa už tradič-
ne patrí všetkým mamám. Pri 
príležitosti Dňa matiek si deti 
z III. materskej školy pri cukrár-
ni pripravili pod vedením pani 
učiteliek Sylvie Záhorovej a Ivety 
Rzavskej pásmo pesničiek, bás-
ničiek, tanca a  všetkým ma-
mičkám darovali  „lúčik slnka“.  
Vystúpenie sa nám, rodičom 
i starým rodičom, veľmi páčilo, 

za čo deti boli odmenené veľkým 
potleskom a sladkou odmenou. 

S  programom vystúpili 
v Dome kultúry Javorina v ne-
deľu 11.5.2014.

Deťom  za snahu a pani uči-
teľkám za skvelú  prípravu patrí 
veľká vďaka od nás rodičov, hr-
dých za krásny kultúrny prejav 
našich detí.

Za rodičov M. Miklovičová



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 06/2014  13

Základoškolská odborná činnosť
V dňoch 24. a 25. apríla 2014 sa 
na Strednej odbornej škole v Starej 
Ľubovni uskutočnil pilotný ročník ce-
loslovenskej odbornej súťaže Zákla-
doškolskej odbornej činnosti (ZOČ) 
určený pre žiakov základných škôl. 

Zúčastnili sa jej aj naše žiačky 
Simonka Malková z  9. A  triedy 
a Lucia Vaňová z 8. C triedy. Súťaž sa 
konala v rámci národného projek-
tu „Podpora profesijnej orientácie 
žiakov základnej školy na odborné 
vzdelávanie a prípravu prostredníc-
tvom rozvoja polytechnickej výcho-
vy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami“ a sta-
la sa súčasťou už tradičnej odbor-
nej súťaže Stredoškolskej odbornej 

činnosti SOČ pre žiakov stredných 
odborných škôl.

Cieľom súťaže je rozvoj tvori-
vého a  kreatívneho myslenia žia-
kov a  upevnenie ich odborných 
vedomostí a odborno-praktických 
schopností. Úlohou žiaka ZŠ bolo 
spracovať teoretickú časť ešte pred 
začiatkom súťaže a poslať ju spolu 
s prihláškou do stanoveného termí-
nu. Vybrať si mohli z 11 odborných 
zameraní s ohľadom na dosiahnuté 
vedomosti žiakov ZŠ z vyučovaných 
predmetov biológia a chémia, fyzi-
ka a technika. Výber tém vychádzal 
zo záujmov a záľub žiakov v škol-
skej či mimoškolskej činnosti alebo 
podľa smerovania k budúcej voľbe 
povolania.

Praktická časť súťaže bola ústna 
prezentácia pred odbornou hodno-
tiacou komisiou a verejnosťou. Žiaci 
predstavovali dôležité zistenia a vý-
stupy svojich prác pomocou pre-
zentácie alebo predvedením svojho 
výrobku. Každý projekt, ktorý si 
žiak vybral i s pomocou učiteľa, si 
vyžadoval stanovenie čiastkových 
krokov a určenie stanoveného cie-
ľa. Takto mohol v závere zhodnotiť, 
čo sa mu podarilo. 

V   p r v o m  r o č n í k u 
Základoškolskej odbornej činnos-
ti sa zúčastnilo 97 žiakov z celého 
Slovenska. Práce a  výsledky pre-
zentovali pred trojčlennou porotou 
zloženou z odborných hodnotiteľov 
súťaže. Skúsenosti získali od starších 

žiakov zo stredných odborných škôl, 
ktorí svoje výsledky prezentovali na 
nedávnej súťaži SOČ.

Naše žiačky súťažili v  dvoch 
odboroch. Simona Malková súťa-
žila v odbore zdravotníctvo, Lucia 
Vaňová v  kategórii informati-
ka. Simona Malková sa umiest-
nila na  vynikajúcom 2. mieste. 
Gratulujeme k  vynikajúcemu 
úspechu.

Simonu Malkovú pripravo-
vala pani učiteľka Mgr. Miriam 
Holotová, Simonka k  svojej prá-
ci pristupovala veľmi zodpovedne 
a spoločne s pani učiteľkou strávili 
veľa hodín prípravou na súťaž, takže 
je skutočne výborné, že sa umiestni-
la na 2. miestne. Luciu Vaňovú  pri-
pravoval pán učiteľ Mgr. Ľubomír 
Janovický.

ZŠ Stará Turá

Obnov si svoj exponát
„Obnov si svoj exponát“, tak znel projekt, ktorý spolu 
zorganizovali Detská organizácia Fénix Stará Turá 
a  Železničné múzeum Stará Turá dňa 26.4.2014 
v  rámci programu KomPrax. Národný projekt 
KomPrax – Kompetencie pre prax realizuje od 
3.1.2011 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je 
zameraný na podporu kvality práce s mládežou pro-
stredníctvom neformálneho vzdelávania. Akcia sa 
konala v bývalom staničnom sklade na železničnej 
stanici a ako exponát sa vybrala a reštaurovala me-
chanická predzvesť z 20. rokov minulého storočia. Po 
úvodných organizačných pokynoch a vysvetlení úlo-
hy a význame predzvesti od prednostu Železničného 
múzea Viliama Matušku sa všetci účastníci s nad-
šením pustili do práce, ktorá na nich čakala. Práca 
spočívala v  odstrojení stožiara predzvesti od sú-
čiastok a v odstránení starého náteru. Na všetkých 
účastníkov čakal obed v podobe výborného gulášu 
a samozrejme sladká odmena. Aj napriek nepriazni-
vému počasiu odchádzali večer všetci účastníci plní 
nových zážitkov spokojní a s dobrým pocitom, že 
napomohli k záchrane ďalšieho historického expo-
nátu. Organizátori sa taktiež dohodli na spolupráci 
do budúcna pri reštaurovaní a obnovovaní ďalších 
exponátov v múzeu. 

Martin Majtán, Detská organizácia Fénix 
Železničné múzeum Stará Turá

Basketbal a ako ďalej
Nedostatok členskej základne je problém 
každého športového klubu na Slovensku. De-
ťom sa nechce športovať a rodičia ich v tom 
nepodporujú. Nedávno prebehla médiami 
správa, že len 10% detí na Slovensku je or-
ganizovaných v nejakých športových kluboch 
a až 57% detí nikdy v živote nešportovalo. To 
je neuveriteľný počet nič nerobiacich detí, 
respektíve detí sediacich za smartfónmi, tab-
letami, či inými HI-TECH hračkami tejto doby.

Mestský basketbalový klub Stará Turá sa s tým 
rozhodol niečo spraviť, a preto si pozval zá-
stupcov Slovenskej basketbalovej asociácie, 
ktorý rozbehli zaujímavý projekt na odvrá-
tenie tohto stavu. Tu je zopár slov Mareka 
Adamčíka z SBA, človeka zodpovedného za 
projekt BABY BASKETBAL:

„Slovenská basketbalová asociácia sa 
rozhodla podporiť projekty súvisiace s roz-
šírením basketbalovej základne. Prvým pro-
jektom sa stala SBA MINIBASKETSHOW 
a druhým, nemenej úspešným, je práve pre-
behajúci projekt SBA BABY BASKETBAL.

Team SBA preto zavítal do Materských 
škôl, aby už predškolákom ukázal krásny 

šport - basketbal. Súčasťou projektu sú dve 
časti. Tou prvou je videoprojekcia a prezen-
tácia, kde sa deti dozvedia o basketbale čo 
najviac informácii, tou druhou je praktická 
časť, kde si majú možnosť vyskúšať driblova-
nie, hod na kôs, prihrávanie.... 

V rámci baby basketbalu sme navštívi-
li aj jedno z najbasketbalovejších miest na 
Slovensku, Starú Turú. Sme veľmi radi, že 
práve do tohto mesta sme mohli v rámci pro-
jektu zavítať. Basketbalu sa tu venujú ľudia 
24 hodín denne, čo sa odzrkadľuje na práci 
s mládežníckymi družstvami. Práve takéto 
projekty majú pomôcť k rozšíreniu základ-
ní a veľmi nás potešilo, že do telocvične ZŠ 
Komenského prišli zástupcovia klubu MBK 
Stará Turá a deti tak mali možnosť vidieť svo-
jich budúcich trénerov.

Snahou SBA je pomôcť klubom naštar-
tovať proces kooperácie medzi Materskými 
školami, Základnými školami a športovými 
klubmi. V  Starej Turej sme boli svedkami 
toho, že to naozaj fungovať môže. Touto ces-
tou by sme sa chceli poďakovať klubu MBK 
Stará Turá za spoluprácu.“

Marek Adamčík a MBK Stará Turá
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Finálový turnaj o Majstra SR, staršie minižiačky 
16 - 18. 5. 2014, Stará Turá

Pre naše družstvo zložené z dievčat z rokom na-
rodenia 2002 (3 hráčky), 2003 (4 hráčky), 2004 
(5 hráčok) a 2005 (2 hráčky) bol už postup na 
finálový turnaj MSR úspechom. Účasť  z OHK 
západ sme si spolu s Ivánkou p/Dunaji museli 
vybojovať spomedzi tímov ako Slovan Bratislava, 
ŠBK Šamorín a Lokomotíva Sereď. Na turnaji sme 
boli tímom s jednoznačne najmladším vekovým 
aj najmenším výškovým priemerom. Za tri hracie 
dni sme odohrali spolu päť fyzicky aj psychicky 
veľmi náročných zápasov, ktoré nám dali možno 
viac ako celá sezóna dohromady. Ukázali nám, 
kde sa výkonnostne nachádzajú najlepšie druž-
stvá na Slovensku ale aj to, že aj napriek vekovému 
a fyzickému hendikepu si dokážeme svojou bo-
jovnosťou a túžbou po dobrom výsledku vydrieť 
svoje miesto medzi šesticou najlepších. Môžeme 
byť len hrdí na to, že dievčatá zozbierané v na-
šom malom desaťtisícovom mestečku sa ocitli 
v spoločnosti tímov ako Young Angels Košice, BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica,  ŠKBD Spišská Nová Ves, 
BKM Žilina a Klokani Ivánka p/Dunaji. 

Piatok:

MBK Stará Turá – ŠKBD 
Spišská Nová Ves 2:55
Náš prvý zápas bol jednoznačne ovplyvnený 
našou neskúsenosťou a nervozitou, vyplývajú-
cou pravdepodobne z hry v domácom prostredí. 
Napriek tomu, že súper bol jednoznačne lepší 
a agresívnejší, tak konečný výsledok nezodpovedá 
úplne priebehu hry na palubovke. Už spomenutá 
nervozita nám jednoducho nedovolila dať viac 
košov a je veľká škoda, že sme takýto nešťastný 
zápas odohrali hneď v úvode turnaja. 

Klokani Ivánka p/Dunaji – 
MBK Stará Turá: 31:29
Tento krásny, bojovný, emotívny a do poslednej 
sekundy dramatický zápas sme aj s našou počet-
nou diváckou podporou veľmi chceli a potrebo-
vali vyhrať. Žiaľ, nedokázali sme sa úplne zbaviť 
nervozity spôsobenej predchádzajúcou prehrou 
a množstvo nepremenených šancí nám znemož-
nilo v závere zápasu vyrovnať.

Sobota:   

MBK Stará Turá – BKM 
Žilina-Závodie 33:37
Napriek veľkej výškovej prevahe to bol pre nás 
jeden zo zdolateľných súperov. O výsledku roz-
hodla prvá zbabraná štvrtina, ktorú sme prehrali 
3:15. Postupne sa nám darilo nepriaznivý výsle-
dok sťahovať až na dva body, v závere sme už žiaľ 
nedokázali vyrovnať.  

Young Angels Košice – MBK 
Stará Turá 58:21
Podľa môjho názoru sme v tomto zápase podali 
náš najlepší, najuvoľnenejší výkon. Bolo radosť sa 
pozerať na dievčatá, keď napriek nepriaznivému 
výsledku bojovali o každú loptu do posledných 
kvapiek síl. Podarilo sa nám proti neskoršiemu 
majstrovi SR uhrať pomerne prijateľný výsledok.   

Nedeľa:

MBK Stará Turá – BK ŠKP 08 
Banská Bystrica 6:47
V záverečnom zápase turnaja proti vicemajstro-
vi SR sme podali zjavne unavený a nesústredený 
výkon. Dievčatá toho mali už hlavne psychicky 
naozaj dosť, chceli to mať celé za sebou  a nedo-
kázali viac zabojovať o lepší výsledok. 

PORADIE:
1. Young Angels Košice
2. BK ŠKP 08 Banská Bystrica
3. ŠKBD Spišská Nová Ves
4. Klokani Ivánka p/Dunaji
5. BKM Žilina-Závodie
6. MBK Stará Turá
Sme veľmi radi, že naša hráčka Natália Malková 
získala tieto ocenenia: all stars A team, najlepší 
strelec turnaja a cenu Basketlandu- You are the 
Future. Ocenenie pre najmladšiu hráčku získala 
Sandra Sadloňová.

Dodo Vandlík

Ja som veľmi rád, že dievčatá mali možnosť pôso-
biť na tomto turnaji. Skúsenosti, ktoré nazbieraš 

na finálovom turnaji, nenazbieraš nikde inde. 
Hlavne kvôli našim hráčkam ma mrzí, že sme 
nevyhrali aspoň jeden zápas. Objektívne sme mali 
šancu vo dvoch. V oboch sme odohrali zlé prvé 
polčasy a v druhých sme to už nestačili dotiahnuť 
na remízu. Je ale výborné, že dievčatá zažili, tieto 
vyrovnané koncovky zápasov. Bolo vidieť, že naše 
basketbalové nádeje, majú oproti iným družstvám 
veľké rezervy. Treba však povedať, že sme boli 
jasne najmladší a to v tomto veku veľmi zaváži. 
Chcem sa poďakovať trénerom Erike a Dodovi 
za prácu, ktorú odviedli počas celej sezóny. Aj 
vďaka nim mohli naše hráčky zažiť tento krásny 
vrchol sezóny. Pre mňa osobne je najdôležitejšie, 
aby to hráčky v tomto veku bavilo, aby mali radosť 
z hry. Hra vznikla od slova hrať sa a tak by to malo 
byť. Ja naše hráčky chválim, lebo veľakrát bojovali 
proti nerovným súperom a bili sa statočne. Nie je 
nič krajšie, ako vidieť toľko detí športovať a bo-
jovať o každú jednu loptu. Myslím si, že budem 
hovoriť za všetkých, ak poviem, že to bol krásny 
víkend pre nás všetkých. Náš organizačný výbor 
zvládol organizáciu výborne, čo potvrdzovali po-
chvalné reči na záver turnaja. Za ich svedomitú 
prácu im patrí veľké ďakujem. Na záver by som 
rád poblahoželal medailistom z Košíc, Banskej 
Bystrice a Spišskej Novej Vsi. Nedalo sa nevšim-
núť si viaceré kvalitné hráčky už v tomto veku.  
Niektoré hráčky mali vyššiu úroveň techniky ako 
oveľa staršie hráčky. Klobúk dole pred prácou ich 
trénerov. Prajem si, aby sme sa o rok stretli zase 
a aby mal každý tím ešte viac hráčok ako mal 
tento rok. To je to, čo náš basketbal potrebuje.

Za vydarenú sezónu v kategórií starších mini ďa-
kujeme hráčkam: 
Antalová Viktórie, Burianová Bibiana, Drexlerová 
Zdenka, Eliašová Ema, Gajdošíková Martina, 
Gergelyová Zaira, Gregorová Linda, Hargašová 
Ema, Kubinová Viktória, Lukáčová Mariana, 
Málková Natália, Ondrejková Martina, Ostrovská 
Zuzana, Sadloňová Sandra, Vandliková Tereza, 
Vidová Agátka
Tréneri: Erika Nedorostová a Dodo Vandlík

Tomáš Kačmarik

Detské interiérové ihrisko s kaviar ou 
Teatro Cafe FELIX 

Deti ky sa zahrajú, rodi ia si odd chnu 
Pripravujeme pre Vás rôzne akcie: 
PRAVIDELNÉ: 
ka d  de  od 9.30 do 11.00 cvi íme KALANETIKU (okrem stredy)  s Luciou 
ka dú stredu od 9.30 do 10.30 – HOPSASA – tan eky a hry pre najmen ích 
ka d  utorok od 16.00 do 17.00 – interaktívne bábkové divadlo s Lenkou a Matú om 
ka d  tvrtok od 16.30 do 17.30 – detská ZUMBA a tvorivé dielne pre deti ky s Kikou 
ka d  tvrtok od 19.00 do 20.00 – zdravotné cvi enie pre dospel ch, ale aj pre deti ky so 
So ou 
ka d  piatok od 17.00 do 17.30 (18.00) – ítanie rozprávok 
NEPRAVIDELNÉ: 
Tvorivé dielne pre dospel ch vo ve ern ch hodinách 
Félixove kino – premietanie rozprávok  
O aktuálnych akciách sa informujte priamo v detskej herni alebo na facebookovej stránke 
teatro cafe FELIX. 
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Zlatá sezóna kadetiek MBK Stará Turá
Kadetské družstvo basketbalistiek MBK Stará 
Turá sa zúčastnilo 2. - 4. mája 2014 finálového 
turnaja o majstra Slovenska v Šamoríne. Dosiahli 
sme tam historický úspech pre basketbal v Starej 
Turej. V dorasteneckej kategórií náš klub doteraz 
nevybojoval nikdy medailu na majstrovstvách 
Slovenska. Teraz sa nám podarilo domov doniesť 
kov najcennejší a zaslúžene sa môžeme pýšiť ti-
tulom MAJSTRA SLOVENSKA. Táto sezóna bola 
neuveriteľná a preto by som ju rád  popísal.

PRÍPRAVA A ZÁKLADNÁ ČASŤ SÚŤAŽE
Minulé leto náš klub riešil, koľko dievčat máme 
definitívne v kadetskom družstve. Chvíľkami to 
vyzeralo, že sa nám nepodarí zložiť plnohodnot-
ný káder družstva. Nakoniec sa nám to podari-
lo a prvou previerkou tímu bol prípravný turnaj 
v Havířove.  Na tomto turnaji sme budovali zá-
klad tohto družstva a celý tím sa začal dávať do-
kopy. Po piatich úspešných zápasoch sme tento 
turnaj vyhrali a to nám dodalo entuziazmu pred 
začiatkom sezóny.  V prvom oficiálnom zápase 
v regionálnej súťaži - Západ nás čakal veľmi ťaž-
ký super z Nitry. Nemali sme veľké oči a chceli 
sme sa pokúsiť byť Nitre dôstojným súperom. Po 
dobrom výkone sme vyhrali suverénne o 25 bo-
dov. Všetci sme boli veľmi šťastní. Hneď v nasle-
dujúcom zápase na druhý deň sme však našou 
chybou v závere nešťastne  prehrali doma o bod 
so Sereďou. V tejto časti súťaže na nás prišla prvá 
veľká kríza. Prehrali sme vo Zvolene, Leviciach 
a začalo to s nami vyzerať veľmi zle. Povedali 
sme si, že ak chceme pomýšľať na postup do 
nadstavbovej časti súťaže Slovenskej kadetskej 
ligy, musíme zlepšiť hru a začať vyhrávať. Zomkli 
sme sa a prišli dôležité výhry v Seredi a v Nitre. 
Doma sme po výbornom výkone až po predĺže-
ní prehrali s veľkým suverénom základnej časti 
Šamorínom. Na potvrdenie postupu sme však 
potrebovali vyhrať so Slovanom Bratislava. Mali 
sme však len 6 zdravých hráčok. Pripravili sme 
sa na to, stanovili  sme si taktiku a zvládli sme 
to vďaka vysokému nasadeniu a bojovnosti, keď 
tím ťahali hlavne kapitánka Radka Martinčičová 
a Laura Horvátová. Postúpili sme do Slovenskej 
kadetskej ligy (4 najlepšie tímy zo západnej re-
gionálnej súťaže  a 4 najlepšie tímy z východnej) 
z tretieho miesta.

KADETSKÁ LIGA
Náš káder pre kadetskú ligu potreboval doplniť 
aj vzhľadom na zranenia v  tíme. Oslovili sme  
basketbalový klub zo Serede, ktorého dievčatá 
do kadetskej ligy nepostúpili a požiadali sme ich 
o hosťovanie dvoch hráčok. Trvalo istý čas, kým 
sme to dotiahli k dohode. Nakoniec to však vyšlo. 
Tak isto sme mali veľký záujem o mladú hráčku 
Zvolena Mišku Balážovú, ktorá náš tím tiež posil-
nila. Možnosti tohto tímu sa prejavili rýchlo. Prvý 
zápas sme so Šamorínom doma ešte  prehrali 
o 8 bodov. Na druhý deň sa nám však podaril hu-
sársky kúsok. Vyhrali sme v Šamoríne o 13 bodov. 
To bola prvá a jediná prehra Šamorína v tomto 
ročníku súťaže. Tu sme si jasne dokázali, že toto 
družstvo má na to a môže byť veľmi úspešné. 
Potom sme vyhrali všetky 4 zápasy v rade doma. 
Prišli však zranenia Laury Horvátovej a Mišky 
Míkovej, k  tomu tímová kríza a  prehrali sme 
v Nitre, Leviciach a v Poprade. Tieto 3 prehry po 
sebe nám ukázali, že táto súťaž je veľmi vyrovnaná 
a ak by sme chceli pomýšľať nad postupom do zá-
verečného turnaja Final Four, tak musíme zabrať 

ešte viac. Nakoniec nám to vyšlo a posledné dva 
zápasy v nadstavbe sme jasne deklarovali našu 
silu. Vyhrali sme doma s Nitrou o 40 a s Levicami 
o necelých 30 bodov. 

FINAL FOUR
Pred Final Four sme sa pripravovali na 4 dňovom 
sústredení v Tábore Podvišňové. Celú prípravu 
sme ladili tak, aby boli hráčky hlavne zdravé 
a aby náš tím fungoval ako dobre namazaný stroj. 
Vsadili sme na tímovú chémiu a okrem tréningov 
sme uskutočnili viacero team-buildingov, hier, 
videorozborov a porád. V posledný večer pred 
Final Four každý člen tímu napísal svoje žela-
nie na balón, ktorý sme vypustili do nebies. Na 
finálový turnaj do Šamorína sme cestovali dob-
re naladení. Dievčatá som upozorňoval na to, že 
prvý zápas bude veľmi nervózny. Určite budú 
fázy, keď sa nám nebude dariť, ale rozhodovať  
bude srdce, energia a tímový duch. Presne takto 
to aj bolo a po veľmi nervóznom zápase  sme 
ukázali našu tímovú silu, keď sme vyhrali  bo-
jovným výkonom nad Levicami o 6 bodov aj bez 
našej kľúčovej pivotky Emy Mihaljevičovej, ktorá 
sa rýchlo vyfaulovala. Na druhý deň nás čakal 
zápas s absolútnym favoritom tohto podujatia 
-  domácimi dievčatami zo Šamorína. Opäť sme 
vsadili na tímovú pohodu a išli sme sa doobeda 
odreagovať  do Bratislavy na laserové strieľačky. 
Bolo to úžasné a zažili sme kopec srandy. Zápas 
so Šamorínom sme začali úžasne. Z nášho výkonu 
som mal až zimomriavky. Dievčatá plnili presne 
to, čo sme od nich chceli a boli odhodlané sa pobiť 
o víťazstvo. Každá jedna žila s celým tímom a to 
či už na palubovke alebo lavičke. Nakoniec sme 
tento zápas zvládli a vyhrali sme o 10 bodov, keď 
sme súpera prekonali nasadením, bojovnosťou 
a dynamikou v obrane. Dievčatá odovzdali na 
palubovke naozaj všetko.  Zavládla veľká eufória. 
V tomto zápase zaplnili naši fanúšikovia 3/4 haly 
a totálne prekričali domácich. Bol to skvelý zá-
žitok. V posledný deň sme hrali proti Košiciam 
a ak sme chceli titul, potrebovali sme opäť vy-
hrať. Hráčky toho už mali plné zuby, každá hrala 
s menšími či väčšími bolesťami, no nikto z nás 
nechcel pustiť  šancu na titul z rúk. Aj toto bol veľ-
mi vyrovnaný zápas, no vyhrali sme ho o 6 bodov. 
Vybojovali sme si absolútne jasne titul Majstra 
Slovenska!!! Vyhrali sme všetky tri zápasy. Veľa 
divákov vravelo, že vyhralo srdce, tímový duch 
a bojovnosť. Mňa to veľmi tešilo, lebo toto bolo 

to, čo sme chceli dosiahnuť v našom tíme. Inak 
to podľa mňa ani nešlo, lebo my sme počas se-
zóny nemali také tréningové možnosti ako naši 
súperi a skladali sme družstvo počas celej súťa-
že. Ostatné tímy mali v tomto oproti nám veli-
kánsku výhodu. Do all stars A tímu boli z nášho 
družstva zaradené Michaela Balážová a Kristína 
Hodorovičová. Do all stars B tímu bola zaradená 
Laura Horvátová. MVP turnaja bola vyhlásená 
Michaela Balážová, ktorá je o 2 roky mladšia ako 
bola väčšina kadetiek na Final Four. Ale ocenenie 
si zaslúžili určite všetky naše hráčky.
Táto sezóna bola pre mňa ako trénera úžasná 
v tom, ako sme rástli krok po kroku. Nedávali 
sme si nejaké prehnané ciele. Dôležité je, že sa 
nám podarilo vytvoriť skvelý tím, ktorý spolu dr-
žal na palubovke aj mimo nej. Hráčky rástli od 
zápasu k zápasu a najlepší basket predvádzali na 
finálovom turnaji. Bola to úžasná ZLATÁ sezóna, 
na ktorú nikdy v živote nezabudnem!!

O tento veľký úspech sa 
zaslúžili tieto hráčky: 
Radka Martinčičová, Ema Mihaljevičová, Michaela 
Miková, Laura Horvátová, Mirka Michalcová, 
Katka Gajdošechová, Kristína Hodorovičová, 
Romana Gombáriková, Michaela Balážová, 
Stanislava Košarišťanová, Simona Majtásová, 
Adriana Moravčíková a Lucia Kovárová.
Tréner  Mgr. Tomáš Kačmarik
Asistentka trénera  Marika Minárechová
Vedúci družstva Roman Martinčič
Predseda klubu Miloš Minárech
Predseda správnej rady Ing. Miroslav Nerád

POĎAKOVANIE
Veľké ďakujem patrí vedeniu nášho klubu za pod-
mienky, ktoré nám vytváralo počas celej sezóny. 
Obrovské ďakujem patrí našim jednoznačne naj-
lepším fanúšikom. Celú sezónu nám vlievali silu 
a boli našim šiestym hráčom na ihrisku. Ďakujem 
aj basketbalovým klubom zo Serede a zo Zvolena, 
že nám vychádzali v ústrety a som presvedčený, 
že spolupráca s nami bola obojstranne prospešná.

Verím, že tento úspech nás úplne všetkých 
nakopne do ďalšej práce. Ukázali sme, že aj keď 
sme malý klub, svojou zanietenosťou a pracovi-
tosťou vieme pokoriť aj oveľa väčšie kluby. Mojím 
veľkým prianím je, aby basketbal na Slovensku 
bavil čím viac detí a aby sme vychovávali čo naj-
viac šikovných ľudí a basketbalistiek. Budeme sa 
snažiť, aby sme k tomu prispeli aj v Starej Turej.

Tomáš Kačmarik
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II. Medzinárodný európsky festival čínskeho Wushu
Počas posledného aprílového víken-
du sa v Prahe konal už druhý ročník 
Medzinárodného európskeho festi-
valu čínskeho Wushu. Už v piatok 
ráno z Wushu centra Stará Turá  
vyrazili zabojovať o medaile piati 
členovia. Príchod v poobedných ho-
dinách do upršanej Prahy nezmen-
šil túžbu predviesť najlepšie všetko 
to, čo sme sa naučili. Stretnutie 
s čínskou majsterkou, úžasné po-
hostenie a ponuka ubytovania v jej 
telocvični nám zvýšilo chuť súťažiť.

V  sobotu ráno začínala prezen-
tácia súťažiacich, rozcvičovanie, 
opakovanie zostáv pred samotným 
vystúpením, no aj stretnutia s pria-
teľmi z  iných klubov, vymieňanie 
noviniek a  vzájomné povzbudzo-
vanie. Slovensko prišla reprezen-
tovať okrem Wushu centra Stará 
Turá s vedúcim Jánom Okruckým 
aj výprava Wushu Martin - Vzlet 
orla s  vedúcim Stanislavom 
Kamenickým a Wushu klub Trnava 
s vedúcim Eduardom Urbanovičom. 
Okrem Slovákov sa na festiva-
le zúčastnili Wushu tímy z Česka, 
Anglicka, Belgicka, Číny, Maďarska, 
Nemecka, Rakúska, Taiwanu 
a Talianska. Konkurencia bola veľká 
a súťažiaci sú každým rokom kvalit-
nejší. O umiestnení na prvých troch 
miestach rozhodovali rozdiely iba 
v  desatine bodu. Súťaž sa konala 
rovnako, ako minulý rok v budove 

TJ Sokol na Pražských Kráľovských 
Vinohradoch. Organizácia sa oproti 
minulému roku oveľa zlepšila, v bu-
dúcnosti však bude potrebné ešte 
dotiahnuť napríklad vyhlasovanie 
výsledkov, ktoré niekoľkokrát viazlo.

Súťažilo sa v Taolu (cvičenie zo-
stáv) rozdelené do 12 kategórií podľa 
štýlov a zápasilo sa v dvoch štýloch 
– Tuishou (Taiji zápas) a Shuaijiao 
(čínsky zápas). Tentokrát nebol za-
radený čínsky box – Sanda. Zostavy 
sa cvičili na dvoch plochách, na jed-
nej boli tvrdé, vonkajšie štýly (Shao 
Lin, Wudang, Emei, Hung Gar, Baji 
a mnohé ďalšie), na druhej sa cvičili 
mäkké, vnútorné štýly Taiji (Chen, 
Yang, Wu, Sun,..). Zostavy boli ešte 
rozdelené na cvičenie bez zbra-
ne a so zbraňou. Zatiaľ čo Taiji so 
zbraňou obsahovalo iba priamy meč 
Jian a vejár, vonkajšie štýly sa mohli 
pochváliť pestrou paletou zbraní – 
šabľa, meč, bič, dýky, meteor, palica, 
kopija, halapartňa, lopata (mesačná 
palica), čakan, vidly a mnohé ďalšie.

Výprava zo Starej Turej v počte 5 
bojovníkov na súťaži získala 11 me-
dailí. Najúspešnejšia bola Simona 
Holotová so 4 medailami (2x zlato, 
1x striebro, 1x bronz), v počte me-
dailí bol hneď za ňou Juraj Maťko 
(2x striebro, 1x bronz). Potom na-
sledovali Ján Okrucký (1x strieb-
ro), Juraj Kišš (2x bronz), a Silvie 
Šípošová (1x bronz).

Po samotnej súťaži sa konal 

slávnostný galavečer, na ktorom sa 
predviedli najlepšie školy Wushu 
festivalu. Wushu centrum Stará 
Turá malo na tejto exhibícii tak, ako 
aj minulý rok, opäť svojich zástup-
cov. Taiji zostavu s priamym mečom 
Jian predviedli Ján Okrucký a Silvie 
Šípošová.

Celý festival sa končil až neskoro 
v noci. V nedeľu ráno tak nastal čas 
nastúpiť na autobus smerom Stará 
Turá. Zabojovali sme najlepšie, ako 

sa nám dalo a naša snaha bola oce-
nená vzácnymi kovmi. Svojou účas-
ťou na festivale iniciovanom našou 
majsterkou menom Zhai Hua sme 
podporili rozvoj tradičnej čínskej 
kultúry, posilnili priateľstvo medzi 
čínskym a európskym ľudom, pod-
porili snahu zaradiť Wushu medzi 
Olympijské športy a výmenu skú-
seností medzi milovníkmi bojových 
umení z rôznych krajín. Mali sme na 
mysli heslo nášho klubu: 

Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť... sám nad sebou 
a predviesť svoje umenie najlepšie ako vieme.

Wushu centrum Stará Turá

Podjavorinská päťdesiatka 2014
Klub slovenských turistov v spolupráci s mestom Stará Turá, sponzormi 
PREMARES plus, s. r. o.,  Molitex, vináreň Gažovič, Penzion Šport,  uspo-
riadal dňa 10.5.2014 - 39. ročník diaľkového pochodu „Podjavorinská 
päťdesiatka“. 

Usporiadatelia pochodu po upršanom piatku a búrke v noci s obavou hľa-
deli na nebo, aké bude počasie, či celkom neohrozí pripravovanú najväčšiu 
staroturanskú turistickú akciu roku 2014. Na prezentácii pred radnicou 
od 6.45 h očakávali prvých turistov. Organizátori pochodu pripravili v 39. 
ročníku náročné trasy s výstupom na Veľký Lopeník a Javorinu z moravskej 
strany. Rozmočený terén pripravil turistom viac námahy pri náročných vý-
stupoch a zostupoch. Na Javorine sa účastníci pochodu občerstvili čajom 
alebo niečím silnejším a nabrali sily na ďalšie kilometre. Podmienky na  
Javorine boli celkom prijateľné a upršané počasie pripomínali len zamazaná 
obuv a odev. Zostupová trasa viedla cez Miškech salaš a Trávniky do cieľa 
na štadión v Starej Turej. Náročné, ale krásne trasy z Květnej a Novej Bošáce 
hodnotili účastníci v cieli pochodu pri občerstvení v zariadení Penzion Šport 
na štadióne v Starej Turej. V penzióne Šport účastníci za prejdenie jednot-
livých trás dostali pamätný list pochodu a malé občerstvenie. Potešiteľné 
je, že naše trasy  zvládli turisti v širokom vekovom rozpätí. Obdiv zaslu-
huje nestor turistiky Starej Turej Ing. Dušan Hrnčířik, ktorý sa pravidelne 
tohto podujatia zúčastňuje. Ako organizátorov pochodu nás potešila aj 
účasť najmladších účastníkov pochodu na 10 km trase na Dubník, ktorí 
absolvovali trasu v kočiari. Najmladšími účastníkmi pochodu boli Sophia 

Stančíková a Adam Eisele. Myslím si, že naša turistická akcia splnila hlav-
ný cieľ vytiahnuť ľudí z najbližšieho okolia do aktívneho pohybu v prírode 
a ukázať im prostredníctvom pripravených turistických trás krásu nášho 
podjavorinského kraja. 

Účasť na jednotlivých trasách bola nasledovná:
10km 15 účastníkov
25km 106 účastníkov
30km 37 účastníkov
60 km cyklo 16 účastníkov 
Celkove sa  pochodu zúčastnilo 
174 aktívnych turistov.

Na záver chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave jednotlivých trás a po-
mohli zorganizovať pochod 
„Podjavorinská päťdesiatka“.  
Zvlášť chcem poďakovať spon-
zorom nášho  podujatia Mestu 
Stará Turá, PREMARES plus, 
s. r. o., Penzion Šport,  Molitex 
a  vináreň Gažovič, ktorí sa 
pričinili o  udržanie tradície 
podjavorinského diaľkového 
pochodu. 

Ing. Vlastimír Čepela
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou


