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

Remeslá našich predkov 8. august  Námestie slobody, DK Javorina

Jubilujúci občania prijali pozvanie 
do obradnej siene

Deň za dňom plynie čas a  každému 
z nás postupne pribúda rôčik za rôčkom. 
Uprostred každodenných starostí i ra-
dostí nám často nezostane ani chvíľka 
na krátke pozastavenie a zamyslenie sa 
nad tým, čo všetko sme v živote prežili 
a čo nás ešte v ďalších rokoch nášho ži-
tia čaká. O svojom živote často premýš-
ľame najmä vo chvíľach, kedy sa počet 
našich rokov zaokrúhli a my oslavuje-
me svoje narodeniny v  oveľa väčšom 
kruhu rodiny a priateľov ako inokedy. 
Práve v týchto chvíľach si aj ostatní ro-
dinní príslušníci a priatelia uvedomujú, 
ako dlho sme súčasťou ich života a čo 
všetko im naša prítomnosť v živote dáva. 
I naše mesto si váži životnú cestu svo-
jich občanov a dvakrát do roka prostred-

níctvom Zboru pre občianske záležitosti 
mesta Stará Turá organizuje spoločné 
stretnutie jubilantov, ktorý sa v danom 
polroku dožili krásneho životného jubi-
lea, 70 a 75 rokov. 
Do obradnej siene bolo dňa 17. júna 
2014 pozvaných 84 jubilantov. Pozvanie 
primátora mesta Ing. Jána Kišša prijalo 
49 prítomných oslávencov. Vo svojom 
príhovore sa primátor mesta poďakoval 
prítomným za prácu, ktorú vykonáva-
li v prospech mesta na svojich rôzno-
rodých pozíciách, ale tiež za výchovu 
svojich detí, ktoré v  mnohých prípa-
doch zostali v Starej Turej a podieľajú 
sa na jej rozvoji i dnes. Prítomní jubi-
lanti po krátkom príhovore prijali od 
pána primátora blahoželanie a zapísa-

li sa do pamätnej knihy mesta. Mnohí 
z  nich sa navzájom poznali, a  preto 
s radosťou prijali pozvanie na malé ob-
čerstvenie, kde sa spoločne s pánom pri-
mátorom a zástupkyňou primátora, Mgr. 
Krištofíkovou porozprávali a zaspomí-
nali si na uplynulé roky svojho života, 
na chvíle radostné, ale i chvíle starostí, 
tak ako ich v živote prežili. 
Obradná sieň mesta Stará Turá nezostala 
dlho prázdna. Hneď na druhý deň prijali 
pozvanie na mestský úrad dva manžel-
ské páry, ktoré v tomto roku oslavujú 50. 
výročie sobáša.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 19. 6. 2014 sa uskutočnilo XXXVIII. zasad-
nutie MsZ. Poslanci prerokovali a vzali na vedo-
mie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých 
na XXXVII. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• na zmenu uznesenia MsZ č. 5 – XXVII/2013 zo 

dňa 9.5.2013, ktorým bolo schválené zriadenie 
vecného bremena,

• dodatku č. 15 k zmluve o nájme nadobecného 
skupinového vodovodu, ktorá je uzatvorená 
medzi mestom Stará Turá a Trenčianskou vo-
dohospodárskou spoločnosťou, a. s., Trenčín, 
pre rok 2014,

• kúpnej ceny za odpredaj pozemkov vo vlast-
níctve Oľgy Hriňovej, Očová,

• na doplnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi mestom Stará Turá a Lesoturom, s. r. 
o., Stará Turá o technické zhodnotenie kance-
lárie Lesoturu v Topoleckej,

• Technických služieb, m. p. o., Stará Turá o zve-
renie majetku do správy - rozostavaná stavba 
„Úpravňa palivového dreva“,

• obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnu-
teľností nachádzajúcich sa na Ul. Družstevnej 

rodinný dom súp. č. 431,
b) zámer:
• prenájmu pozemku spoločnosti STINEX, 

s. r. o., Nové Mesto nad Váhom,
• Petra Gažoviča a  manž. Ivety, bytom SNP 

266/1, Stará Turá o zriadenie vecného breme-
na na pozemkoch,

c) žiadosť
• spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o., Stará Turá 

o vydanie súhlasu k stavbe „Plynová kotolňa 
– bytový dom Úradníčkova 189/2, 4, 190/6 
Stará Turá, 

• spoločnosti TEXOPARTNER, a. s. Bratislava, 
o vydanie súhlasu k uloženie inžinierskych sietí 
– plynovej prípojky pre staničnú budovu a zria-
denie vecného bremena na pozemku,

• Vladimíra Biesa a manž. Andrei Biesovej, by-
tom Stará Turá o zrušenie vecného bremena 
na pozemku,

• 21 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 
156, Ul. Hurbanova, Stará Turá o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu z pozemku , na kto-
rom je postavený uvedený bytový dom,

• Mareka Medňanského, Stará Turá o odkúpenie 
pozemkov,

• Milana Barančina, Topolecká č. 2064, Stará 
Turá o zámenu nehnuteľností,

• Hotela LIPA Slovakia, s. r. o., Stará Turá o pre-
nájom časti pozemku.

Nebola schválená žiadosť:
• ICS Systems, s. r. o., Stará Turá na zmenu výšky 

jednorazovej odplaty za vecné bremeno,
• na zapožičanie čestného názvu Základnej ume-

leckej škole v Starej Turej – „Základná umelec-
ká škola T. G. Masaryka“,

• Denisa Makaru, Hurbanova 152/58, Stará Turá 
o odkúpenie, resp. prenájom časti pozemku,

• Milana Medňanského, Družstevná č. 486/69, 
Stará Turá o odkúpenie rodinného domu na 
ul. Družstevnej č. 431.

Ďalej bolo schválených desať rozpočtových opat-
rení na zmenu programového rozpočtu mesta 
pre rok 2014 ako i I. zmena rozpočtu mestských 
príspevkových organizácií Dom kultúry Javorina 
a Technické služby. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
návrh na zriadenie špeciálnej triedy v Materskej 
škole, Hurbanova ul. 142, 916 01 Stará Turá od 
1. 9. 2014, ktorá bude umiestnená v zrekonštruo-
vanom pavilóne materskej školy (elokované pra-
covisko na Ul. Komenského 320/1). Schválená 
bola i Zmluva o združení finančných prostriedkov, 
ktorá sa zaoberá finančnými prostriedkami urče-
nými na financovanie záujmového vzdelávania 
detí v CVČ Stará Turá s trvalým pobytom mimo 
mesta Stará Turá. 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo ná-
vrh stanovenia termínov konania príležitostných 
trhov a ich predajného času v meste Stará Turá 
pre II. polrok 2014 Stará Turá a to:
1. Remeslá našich predkov 8. augusta 2014 
v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., kultúrny program 
do 22,00 hod.,
2. Kopaničársky jarmek 24. októbra 2014 
v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod.,
3. Vianočný trh 13. decembra 2014 
v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Na zasadnutí boli prijaté tri nové všeobecne záväzné 
nariadenia mesta Stará Turá, ktoré bolo potrebné 
prijať vzhľadom na legislatívne zmeny, a to:
VZN č. 2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta
Účelom nového VZN je zjednodušiť a tým aj urých-
liť proces schvaľovania dotácií. VZN stanovuje 
podmienky pre poskytovanie dotácií právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta len 
na podporu všeobecne prospešných služieb, vše-
obecne prospešných, alebo verejne prospešných 
účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
VZN č. 3/2014-Nar. O podmienkach predaja 
a  poskytovaní služieb na trhových miestach 
a trhový poriadok
Nariadenie upravuje podmienky predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na trhových miestach, 
úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových 
miest, povinnosti fyzických osôb a právnických 
osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru 
pri kontrole dodržiavania zákona č. 178/1998 Z. 
z. v znení neskorších predpisov.
VZN č. 4/2014-Nar. O zriadení Mestskej polície 
Stará Turá
Nariadenie stanovuje účel a  spôsob zriadenia 
Mestskej polície, základné úlohy, organizáciu, 
práva i povinnosti MsP vyplývajúce zo zákona 
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších zmien a doplnkov.

Mgr. Ľubica Klimáčková
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 10. 7. 2014 sa konalo XXXIX. 
zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva, na ktorom sa uskutočnila voľ-
ba uchádzačov na obsadenie miesta 
hlavného kontrolóra mesta Stará 
Turá tajným hlasovaním. Volebná 
komisia vykonala kontrolu hlaso-
vania, vyhotovila zápisnicu o prie-
behu a výsledku tajného hlasovania 

a  vyhlásila, že počtom hlasov 9 
bola právoplatne zvolená do funk-
cie hlavného kontrolóra Ing. Helena 
Maťková.
MsZ schválilo čerpanie úveru v cel-
kovej výške 415 000 € na niektoré 
kapitálové výdavky z nižšie uvede-
ného zoznamu a jeho zabezpečením 
blankozmenkou.

Zároveň vzalo na vedomie stanovis-
ko hlavnej kontrolórky k dodržaniu 
podmienok na prijatie úveru v roku 
2014 a uložilo uzavrieť úverovú zmlu-
vu so SLSP, a.s.

Opätovne bol prerokovaný 
materiál „Návrh na zaradenie prí-
stupovej komunikácie do lokality 
Malé a Hrubé Široké do pasportu 
miestnych komunikácií“, na zákla-
de žiadosti pani Evy Chnapkovej, 
nakoľko na predchádzajúcom za-
sadnutí nedošlo k zhode a materiál 
bol z rokovania stiahnutý. Poslanec 
Ing. Nerád vtedy protestoval proti 
zaradeniu komunikácie do pasportu 
miestnych komunikácií, Podľa jeho 
názoru pokiaľ táto zóna nie je za-
stavaná nie je na to dôvod a navrhol 
žiadateľke podať iný návrh. Komisia 
výstavby, ÚPaD dala k tejto žiados-
ti zamietavé stanovisko. Oddelenie 
výstavby sa nestotožnilo s názorom 
komisie výstavby, lebo povoľovací or-
gán upozornil na to, že vydať stavebné 
povolenie nie je možné na stavbu, 
ktorá nemá zabezpečený prístup na 
miestnu komunikáciu alebo na štátnu 
cestu. Žiadateľka nesúhlasila s názo-
rom Ing. Neráda, že vec, ktorá sa tu 
desaťročia neriešila sa teraz žiada po 
nej vyriešiť – vybudovanie podchodu. 
Nikto po nej takéto požiadavky celý 
čas nemal až teraz komisia výstavby 
ÚPaD a poslanec Ing. Nerád.

Na tomto zasadnutí už poslanec 
Ing. Gavač informoval, že komisia 
výstavby ÚPaD k tomuto opätovne 
nezasadala, nakoľko príslušný orgán 
v tejto veci je špeciálny stavebný úrad 
a nie MsZ. Osobne si myslí, že to 
nie je téma, ktorú by mala komisia 

výstavby riešiť. Primátor zdôraznil, že 
pani Chnapková má všetky doklady 
v súlade so správnym konaním. Tiež 
uviedol, že všetky žiadosti a požia-
davky občanov sa prejednávajú na 
komisii výstavby, finančnej a soci-
álnej a ďalších. Ing. Nerád zastával 
názor, že problém vznikol pre rôz-
ne stanoviská komisie pre výstavbu 
a oddelenia výstavby ÚP a ŽP MsÚ 
a teda zodpovedná za vzniknutý prob-
lém je predkladateľka materiálu Ing. 
Mináriková. Primátor mesta sa vyjad-
ril, že je to na poslancovi Nerádovi, 
ktorý má záujem na prepúšťaní za-
mestnancov mesta, ľudia majú strach 
a tak predkladajú všetko mestskému 
zastupiteľstvu, nech rozhodnú po-
slanci Ing. Gavač s Ing. Nerádom. 
A toto je podľa neho celé choré, už 
štvrtý rok. Primátor sa ospravedlnil za 
zastupiteľstvo, za stavebnú a finanč-
nú komisiu aj za stavebný úrad pani 
Chnapkovej, za problémy, ktoré jej 
vznikli pri vybavovaní jej žiadosti.

Na záver MsZ schválilo zmenu 
rozpočtovým opatrením v  súlade 
s  ustanovením §14 ods. 2 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o  rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov, ktorým sa vykonáva zme-
na schváleného rozpočtu pre rok 
2014, a  to presun čiastky 3685 € 
v rámci kapitálových výdavkov na 
rekonštrukciu a výstavbu verejného 
osvetlenia. Zároveň MsZ vzalo na ve-
domie zvýšenie príjmov a výdavkov 
o sumu 38 295 €.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Poďakovanie sociálnemu oddeleniu MsÚ
Dovoľte, aby sme sa obidve, Elena a  Ľudmila 
Vavrovičové úprimne poďakovali za opatrova-
teľské služby poskytnuté nasej matke Margite 
Vavrovičovej zo Starej Turej.

Pani vedúca sociálneho oddelenia MsÚ, od 
samého začiatku preukazovala ochotu a porozu-
menie našej situácie, nakoľko sme obidve v zahra-
ničí, a nemohli sme sa osobne postarať o matku, 
v pokročilom veku a postihnutou Altzeimerovou 
chorobou. Ing. Zapletalová nám veľmi pomohla 
tým, že zorganizovala opateru pre matku a poslala 
nám dve zodpovedné a spoľahlivé opatrovateľky, 
ktoré sa o našu mamu niekoľko rokov svedomite 
starali, dohliadali na jej lieky, nákupy, hygienické 

potreby, raňajky, obedy a olovranty, pranie, vyba-
vovanie pošty, platenie účtov a upratovanie. Obe 
opatrovateľky boli dochvíľne a dôveryhodné. Na 
tieto ženy sa dalo úplne spoľahnúť absolútne vo 
všetkom. Matka si ich obľúbila a čakala na ne, aby 
sa s nimi pozhovárala a aj zasmiala. Pracovníčky 
sociálneho oddelenia MsÚ nám tiež poskytli veľ-
kú pomoc pri hľadaní primeraného domova pre 
našu matku.

Chceli by sme poukázať na to, aké ťažké a ná-
ročné sú opatrovateľské služby a koľko práce tieto 
ženy vykonávajú v prospech starých a sociálne 
odkázaných ľudí v našom meste. Sme si isté, že 
len málo ľudí si uvedomuje koľko skúseností 

a  trpezlivosti vyžaduje starostlivosť o  starého 
a chorého človeka a v mnohých prípadoch ich 
práca nie je dostatočné docenená. 

Týmto listom by sme chceli vyjadriť, že 
nášmu mestu patrí gratulácia a pochvala, že má 
takúto fantastickú sociálnu službu a hlavne, že má 
skúsený a spoľahlivý tím žien, ktoré sú ochotné 
pomôcť ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a ktorým 
by bolo nesmierne ťažko, keby mesto Stará Tura 
takéto služby nemalo.

Ďakujeme nášmu mestu za existenciu takých-
to služieb.

Elena a Ľudmila Vavrovičová

Oblastné oslavy SNP na vrchu Roh
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva na spomienkové podujatia organizované 

pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania. Krajské oslavy sa uskutočnia 
v nedeľu 31. augusta 2014 popoludní na vrchu Roh pri obci Lubina. Miestna organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá pripravila pre záujemcov bezplatný autobus na Oslavy SNP na 
vrchu Roh. Odchod autobusu je o 13.00 h od DK Javorina, v prípade záujmu sa autobus otočí viackrát. 

Číslo 
programu

Investičná akcia Suma

1.2.2.b Územný plán zóny „Dráhy“ 3 500

3.1.m Interiérové vybavenie 3 000

3.3.1.a Software 7 119

3.3.1.e PC, server, diskové polia, iný hardware 7 879

3.4.f Nákup vozidla na odvoz TKO 65 000

4.3.2. Prestavba a nadstavba budovy MsU - projekt 15 500

5.3. Pasportizácia hydrantov v meste 5 000

6.3.1. Skládka odpadov Drahy - projekt a asanácia skládky 80 000

7.1.2.d
Revitalizácia CMZ - chodníky na ulici 8. apríla - 
transfer TSST

20 000

1.2.3. Výkup pozemkov 100 000

7.3.1. Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST 60 000

8.2. Osvetlenie prechodu pre chodcov 5 500

9.1.3. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142 138 000

11.2.
Kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina 
svetelný park veľkej sály

15 000

12.3.4. Vodovod Topolecká 20 000

12.4.1.
Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. 
Mierovou, SNP a BD č. 5

2 500

Spolu: 547 998

 Pozn: 6.3.1.   V prípade, že by sa Investičná akcia asanácie skládky odpadov 
Drahy v plánovanej sume 99.500 EUR nerealizovala, finančné 
prostriedky by sa rozpočtovým opatrením presunuli na iné 
investičné akcie - „Oddychová zóna a úprava terénu“ za cca 
30.000 EUR a „Kotolňa pre MŠ“ za cca 50.000 EUR.
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16 medzinárodných a 26 
celoslovenských ocenení v 
školskom roku 2013/2014 pre 
výtvarníkov ZUŠ v Starej Turej
Skončil sa ďalší školský rok 
a malí „umelci“ z výtvarného 
odboru ZUŠ v Starej Turej si 
právom užívajú prázdniny.

Veď v školskom roku 2013/2014 
dosiahli výnimočné výsledky – 
16 popredných ocenení z medzi-
národných súťaží a 26 ocenení 
z celoslovenských súťaží! K tým 
posledným, ktoré nás potešili 
v mesiaci jún patrí získané oce-
nenie Inky Kiššovej z výtvarnej 
súťaže poriadanej Informačným 
centrom Europe Direct Senica, 
ktoré pri príležitosti 10. výročia 
vstupu Slovenska do EÚ zada-
lo deťom tému zachytiť krásy 
Slovenska svojimi očami. Inka si 
prevzala ocenenie v DK v Senici, 

kde jej práca bola v mesiaci jún 
vystavená. 

Svoj vysnívaný rozprávkový 
domček, namaľovaný vo farbách 
„Primalexu“ priniesol ocenenie 
v  konkurencii 5000 zaslaných 
prác detí z  rôznych ZŠ a  ZUŠ 
Slovenska Lucii Vaňovej.

S aktuálnou témou – zachy-
tiť prázdninové túžby detí, nás 
oslovila cestovná kancelária 
KARTAGO tours, ktorú naše 
dielka pozitívne nadchli a  tak 
ocenili až štyroch autorov na-
šej ZUŠ: Natáliu Miklovičovú, 
Vanesu Otáhalovú, Vladimíru 
Vávrovú a Miroslavu Buricovú.
Srdečne blahoželáme a prajeme 
príjemné prázdniny. 

ZUŠ Stará Turá

Talent Trenčianskeho 
kraja 2014
Je to prestížne ocenenie ude-
ľované každoročne mladým 
vedátorom, športovcom, ná-
dejným umelcom a  účastní-
kom súťaží zručností, ktorí 
získali popredné umiestnenie 
v  celoslovenských súťažiach 
alebo medzinárodných pre-
hliadkach a olympiádach. Sme 
radi, že úspechy žiakov vý-
tvarného odboru ZUŠ v Starej 
Turej nezostali nepovšimnuté 
a žiačka Aneta Chudíková a jej 
pani učiteľka Mgr. Miroslava 
Lacová prijali pozvanie dňa 
12. júna 2014 na XVIII. ročník 
slávnostného oceňovania na 
Trenčianskom hrade.
Po úvodnej prehliadke 
Trenčianskeho hradu boli 
ocenení žiaci, študenti a  ich 
pedagógovia pozvaní do 
Delovej bašty, kde ich už oča-
kával „hradný pán“ a  jeho 
„dvorné dámy“. V originálnej 

a  príjemnej atmosfére pred-
stavil a  ocenil i  výnimočné 
výsledky Anety Chudíkovej, 
ktorá získala Zlatú medailu 
z  Medzinárodnej výtvarnej 
súťaže v  Japonsku, kde bolo 
prijatých viac ako 40 000 prác 
detí z 38 krajín sveta. Pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa 
študentstva si prevzala z  rúk 
Ministra školstva, vedy, vý-
skumu a  športu SR Dušana 
Čaploviča Pamätný list sv. 
Gorazda za úspešnú repre-
zentáciu Slovenskej republiky. 
Poďakovanie patrilo tiež pe-
dagógom podieľajúcim sa na 
objavení a príprave týchto ta-
lentov. Ďakovným listom za 
mimoriadne výsledky dosiah-
nuté vo výchove a vzdelávaní 
talentovaných detí a mládeže 
bola ocenená i Mgr. Miroslava 
Lacová. Srdečne blahoželáme. 

ZUŠ Stará Turá

Tomaníkova nota 2014
Staroturianske námestie sa 6. 
júla 2014 opäť rozozvučalo hud-
bou dychových nástrojov. 

Po roku sa stretli hudob-
níci i priaznivci dychovky, aby 
si spomenuli a uctili pamiatku 
hudobníka, skladateľa, dirigen-
ta, Staroturianca pána Jaroslava 
Tomaníka. 

Hudbe sa venoval po celý 
svoj život, bol umeleckým ve-
dúcim Veľkého dychového sú-
boru Domu kultúry Javorina, ale 
pôsobil i na Myjave, v Lubine, 
Záblatí, Hodoníne. Vychoval 

množstvo hudobníkov, tvo-
ril pre viaceré dychové súbory. 
Jeho skladby sú i  dnes súčas-
ťou repertoárov niektorých dy-
choviek. Na tohtoročnom 
koncerte sa predstavila dychová 
hudba Dubovanka a  Myjavci. 
Návštevníci sa snažili pred sl-
nečnými lúčmi skryť v tieni, ale 
účinkujúci si na pódiu plnými 
dúškami užili horúce slniečko. 
Napriek tomu boli ich výkony 
kvalitné, čo obecenstvo ocenilo 
záverečným potleskom. 

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina 

Ocenenie pre Inku Kiššovú

Ocenenie v rukách Anety Chudíkovej a Mgr. Miroslavy Lacovej
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Predškoláci z MŠ Stará Turá v 
Škole prírody Prašník Dúbrava 
Deti všetkých predškolských tried 
v dňoch od 16. do 20. júna 2014 
absolvovali školu prírody vo veľmi 
peknom prostredí rekreačného za-
riadenia Prašník Dúbrava, kde spo-
ločne prežili počas celého týždňa 
zaujímavé chvíle. 

Nazbierali množstvo zážitkov i ve-
domostí z aktivít so svojimi p. uči-
teľkami i animátormi z CK Slniečko 
Trenčín.

Deťom sa páčili nielen mená 
animátorov Čoko, Bzučo, Poky, 
Cedo a  Šmoulo, ale i  ich spoloč-
né cestovanie okolo sveta pros-
tredníctvom družstiev Slovensko, 
Madagaskar, Brazília a Francúzsko, 
do ktorých boli deti po celý týždeň 
rozdelené na súťaže.

Nezabúdali sme ani na 

každoranné rozcvičky podľa hudby 
na čerstvom vzduchu, deti si taktiež 
užili kúpanie v bazéne, zúčastnili sa 
výletu do neďalekého kúpeľného 
mesta Piešťany, kde sa plavili loďou, 
pozorovali čajky a labute, ktoré ich 
sprevádzali počas celej plavby, prešli 
Sklený most a park, v ktorom obdi-
vovali pávy i leknové jazierka.

Pri vstupe na Sklený most deti 
čakalo prekvapenie, dostali nečaka-
nú odmenu od štedrého a milého 
pána predavača, každému zdarma 
za hrsť pukancov. Po chutných pu-
kancoch a rezňoch, ktoré nám na-
balili p. kuchárky z Prašníka si deti 
ešte pochutnali na zmrzline.

Do RZ Prašník sme sa vrátili 
s novými zážitkami a ďalšie, v po-
dobe nových aktivít, ako boli grécke 
olympijské hry Cézara a jeho synov 

i sestier, opekačky pri ohni, či ve-
černého hľadania pokladu v  lese 
s  baterkami v  sprievode nielen 
p. učiteliek, ale i v prestrojení na-
šich animátorov v podobe Tarzana, 
Čínskej čarodejnice, Čerta, na nás 
ešte len čakali.

V závere bola cesta okolo sve-
ta a súťaže, ktorých sa deti aktívne 
zúčastnili, v  spoločenskom dome 
animátormi vyhodnotená a všetky 
deti odmenené. 

Ďakujeme p. kuchárkam RZ 
Prašník Dúbrava za výbornú do-
mácu stravu, ktorá deťom nadmie-
ru chutnala.

Predškoláci z  MŠ Stará Turá 
budú dlho spomínať na super 
školu v prírode 2014, na ktorú im 
zostanú spomienky v podobe bo-
hatých zážitkov, fotografií a nových 
skúseností. 

MŠ Stará Turá

Rozlúčková opekačka 1. triedy Usilovných 
včielok MŠ Komenského Stará Turá

Začali sme maličkí, padali nám slzičky,
trocha sme sa báli.

Dobre sa nám vodilo, v škôlke nás radi mali.
Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila.

A Vám pani učiteľky, ďakujú Vaše Usilovné včielky.

Týmito slovami zakončili deti a ro-
dičia 1. triedy Usilovných včielok 
na Komenského ulici v Starej Turej 
fotoknihu, ktorú p. učiteľky Erika 
Mlynárová a Mgr. Adriana Bunová 
dostali od nich darom. Kniha je 
zložená z množstva vybraných fo-
tografií zachytávajúcich okamihy, 
spomienky na naše spoločné štyri 
pracovne plnohodnotné roky od 
roku 2010 do roku 2014. Spolupráca 
s deťmi a rodičmi triedy Usilovných 
včielok bola vynikajúca a nadštan-
dardná. Ďakujeme za aktivitu a ne-
ustálu spoluprácu pri nespočetnom 
množstve akcií, ktoré sme spoločne 

absolvovali. Na vynikajúcu spolu-
prácu kolektívu ochotných a milých 
ľudí sa nikdy nezabúda.
V závere školského roka 2013/2014 
sme sa celá trieda - deti, rodičia 
i pani učiteľky stretli na rozlúčko-
vej opekačke na Papradi. Bolo to 
stretnutie plné zábavy, súťaží, prí-
jemného posedenia i spomienok.
Ďakujeme našim rodičom, 
manželom Editke a  Mariánovi 
Vráblikovcom z Paprade za zorgani-
zovanie celej tejto akcie. Ďakujeme 
i našim milým rodičom, ktorí prilo-
žili ruku k dielu vo forme občerstve-
nia. Poďakovanie patrí i  hasičom 

z Paprade, ktorí na podnet manželov 
Vráblikovcov prepožičali priestory 
pre uskutočnenie našej rozlúčko-
vej opekačky, všetkým prítomným 
predviedli ukážku hasičského auta 
a  požiarny zásah. Nezabudli ani 
na hasičské omaľovánky pre všet-
ky zúčastnené deti a  zapojenie sa 
do súťaží s rodičmi, ktorými bolo 
naše spoločné stretnutie oboha-
tené. Poďakovanie ďalej patrí p. 
Marekovi Mlynkovi, poslancovi 
MsZ za Papraď, ktorý finančne 
prispel na zakúpenie sladkých od-
mien a džúsov pre naše deti, ďaku-
jeme majiteľovi pekárne Vaďovce 
p. Jaroslavovi Kubinovi za čerstvé 
pecne chleba, na ktorých si pri špe-
káčikoch všetci prítomní pochut-
nali, p. Ondrejovi Minarechovi, 
ktorý sa postaral o hudobné disko-
tékové spestrenie akcie a p. Janke 
Gregorovej za chutné zákusky, kto-
ré pre nás všetkých napiekla.
Štvorročná spolupráca s našimi ro-
dičmi veľmi kladne obohatila našu 
pedagogickú prácu i deti, s ktorými 
sme pracovali.
Ďakujem Vám, milí rodičia 
Usilovných včielok, že ste aktívne 
zdieľali všetko, čo sme počas šty-
roch pracovných rokov spoločne 
tvorili a zažili.
Našim milým Usilovným včielkam 
želáme úspešný štart do novej škol-
skej etapy ich života, veľa radosti 

a úspechov v škole.
Ako nám deti a ich rodičia v závere 
už spomínanej darovanej fotoknihy 
napísali ....kúsok z Vás si odnesie-
me v nás....verte, platí to i  spätne 
pre nás.

Erika Mlynárová a Mgr. 
Adriana Bunová, Učiteľky MŠ 

Komenského Stará Turá

Spomienka
Len čas, čo plynie rýchlo,
vojna - hrozné pomyslieť,
strach - okolie, keď stíchlo,

čo všetko bolo treba pretrpieť.

Keď povstal národ do boja,
kde slobodu si žiadali,

ako memento pamätníky stoja,
tí čo zostali, známe mená hľadali.

Aj slnko, mesiac,
boli svedkami v čase odboja,
napätie - na slobodu mysliac,

túžbou po dňoch pokoja.

Tak je to už dávno,
dnes je treba pripomínať,

na udalosť povstania,
nehodno zabúdať.

J. Trúsiková
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice júna 
do polovice júla 2014?
• V piatok 27. 6. sa na štadióne uskutočnil ďalší 

ročník Futbalového zápasu rodičia – deti, kto-
rého sa zúčastnilo 20 účastníkov.

• V dňoch 27. – 28. 6. sa členovia detského par-
lamentu mesta Stará Turá zúčastnili aktivity 
Parlamentná noc. I keď sa jej nemohli zúčastniť 
všetky deti až do konca (postupne odchádzali, 
pretože cestovali s rodičmi na dovolenky), zá-
žitky a spomienky na príjemne strávené chvíle 
si odtiaľ odniesli všetci. 

• Boja o prežitie (30. 6. – 2. 7.) sa zúčastnilo 15 
vybraných detí, ktoré túto akciu mali za odme-
nu za celoročnú poctivú dochádzku do krúžku. 
Trochu nám náš zámer pokazilo počasie, pre-
tože plánované bývanie pod stanom sme mu-
seli zrušiť, no takmer 3 dni v CVČ s turistikou, 
kde si deti vyskúšali techniky prežitia v prírode, 
plavárňou a množstvom zábavy vyplnili deťom 
kvalitne ich prvé dni prázdnin. Len tak pre za-
ujímavosť - pre niektoré deti bolo dobrodruž-
stvom i to, že si prvýkrát po sebe umyli mastný 
riad alebo si sami natreli chlieb.

• Dni otvorených dverí (2. – 4.7.) boli dni, kedy 
sa deti mohli zúčastniť množstva rôznych akti-
vít od pohybových, cez kultúrne až po rekreač-
né. Žiaľ, o tieto aktivity nebol záujem, využilo 
ich len veľmi málo detí.

• Hľadači pokladov (7. – 11. 7.) bol názov letných 
aktivít v CVČ, ktorého sa zúčastnilo 30 detí. 
Deti zažili týždeň plný rôznych prekvapení, zá-
bavy a zážitkov. Tri desaťčlenné družstvá hľa-
dali poklady v CVČ, na plavárni, na Dubníku, 
v Čachticiach, na Rohu a pritom zbierali body, 
ktoré ich mali doviesť k čo najlepšiemu výsled-
ku. Okrem rôznych pohybových aktivít, kde 
základom bola turistika, deti spievali, maľo-
vali, vytvárali totemy, súťažili, hrali sa a smiali 
a kým sme sa nadali, týždeň bol preč. 
Poďakovať za pomoc a ústretové služby chceme 
reštaurácii Salamander, ATC Dubník i pizzerii 
Bathory v Čachticiach, ktoré nám poskytli nie-
len kvalitné, ale i lacné stravovanie pre deti.
Vzhľadom na úspech a zvýšený záujem o taký-
to typ letnej činnosti zo strany detí a rodičov, 
v budúcom roku otvoríme 2 turnusy.

Čo pripravujeme na august 2014?
• Prázdninové cvičenie:

 › aerobik - v stredu 6. 8. 2014 o 18.00 hod. 
v CVČ (zadný vchod).

 › stepaerobik – v stredu 13. 8. o 18.00 hod. 
v CVČ (zadný vchod).

 › kardiostep – v  stredu 20. 8. o 18.00 hod. 
v CVČ (zadný vchod).
Podmienky: obuv na prezutie, uterák, pitný 
režim. Poplatok/1 cvičenie: 1,50 eur. Vhodné 
pre záujemcov od 15 rokov. Kardiostep je ur-
čený pre záujemcov, ktorí už majú skúsenosť 
s cvičením na stepoch.

• Deň otvorených dverí – vo štvrtok 28. 8. od 
8.30 – 16.30 hod. v CVČ. Počas celého dňa 

sme pripravení informovať vás o činnosti v no-
vom školskom roku, pre záujemcov už budú 
k dispozícii prihlášky do záujmových krúžkov. 
Budeme vám k dispozícii osobne priamo v cen-
tre, na telefónoch: 0327763734, 0905612829, 
i na e-mailovej adrese: cvcstaratura@gmail.
com.

Ponuka záujmových krúžkov 
v školskom roku 2014/15

Pre predškolákov (5-6 ročné deti):
• Minizumba 
• Lentilky 

• Žabiaci
• Talentníček

Pre školákov:
• Chovateľský krúžok a ekohry
• Pesničky s gitarou
• Tvorivá dielňa
• Neposlušné písmenká NOVINKA!
• Detský parlament mesta Stará Turá
• Futbalový krúžok (dievčenský i chlapčenský)
• Florbalový krúžok (dievčenský i chlapčenský)
• Break dance – gymnastická prípravka
• Plavecky krúžok
• Minizumba
• Aerobikmix a bodystyling
• Tanečná gymnastika
• Tanečný krúžok
• Bellynda - zdravotné cvičenie spojené s bruš-

ným tancom NOVINKA!
• Orientálny tanec a tribal NOVINKA!
• Detský parkour a opičie dráhy NOVINKA!

Pre záujemcov nad 15 rokov:
• Pesničky s gitarou
• Jóga pre mladých 
• Stepaerobic a posilňovacie cvičenia
• Aerobikmix a posilňovacie cvičenia
• Kardioaerobik NOVINKA! – pre pokročilej-

šie cvičenky
• Kalanetika
• Zumba
Prihlášky do záujmových krúžkov budú v CVČ 
k dispozícii od 28. 8. 2014. Podrobné informácie 
o záujmových krúžkoch získate priamo v CVČ 
alebo na www.cvcstaratura.edupage.org.

Úspešné projekty v CVČ Stará Turá

Tak ako každý rok i v minulom školskom roku 
sa zamestnanci CVČ nespoliehali len na príjmy 
z kasy mesta a snažili sa zapojiť do niekoľkých 
grantových kôl, aby získali finančné prostriedky 
na obohatenie činnosti pre deti a mládež v Starej 
Turej. V  tomto roku sme oslovili 2 nadácie: 
Nadáciu ŽIVOT a  Nadáciu ORANGE. Vďaka 
týmto dvom subjektom sa nám podarilo získať 
niekoľko stoviek eur, ktorými boli podporené 
tieto projekty:
1. Environmentálna výchova v CVČ Stará Turá 

– vďaka tomuto projektu sa mohlo takmer 1000 

detí zúčastniť výukových programov so zame-
raním na prírodu a jej ochranu, bolo pre deti 
zorganizovaných niekoľko súťaží s prírodnou 
tematikou (Tekvicparáda, Moje najmilšie zvie-
ratko,...), oslávili sme s deťmi významné sve-
tové dni ako Svetový deň zvierat, Deň vtákov, 
Svetový deň vody, Deň Zeme,...) a deti mohli 
navštíviť minifarmičku v  Lubine – Barine. 
Tieto finančné prostriedky slúžili i na činnosť 
34 detí, ktoré sa 3 x týždenne zúčastňovali cho-
vateľského krúžku a ekohier. Najväčšiu radosť 
tieto deti mali z nákupu činčily, ktorá bude cel-
kom iste dobrou kamarátkou i deťom v budú-
com školskom roku. Na tento projekt prispela 
Nadácia ŽIVOT.

2. Plávanie – súčasť výchovy k zdravému spô-
sobu života – prostriedky z tohto grantu obo-
hatili činnosť detí obidvoch našich plaveckých 
krúžkov. Nielenže prispeli tým najvytrvalej-
ším na vstupné do plavárne, ale boli zakúpené 
i moderné plavecké pomôcky, vďaka ktorým 
sa deti buď učili plávať, alebo sa zdokonaľovali 
v plávaní. Tieto pomôcky slúžili i na výučbu 
základného plaveckého výcviku pre našu zák-
ladnú školu. Deti mali v tomto roku možnosť 
zapojiť sa i do rôznych plaveckých podujatí 
a súťaží, organizovaných počas školského roka 
i počas prázdnin, kde sa práve vďaka finanč-
ným prostriedkom z grantu oceňovali tí najlep-
ší. Na tento projekt prispela Nadácia ŽIVOT.

3. Športový deň – z tohto grantu sme zafinanco-
vali realizáciu Športového dňa pre II. stupeň 
ZŠ. Na tento projekt prispela Nadácia ŽIVOT.

4. Vzájomne si rozumieť – tento projekt bol za-
meraný na rozvoj komunikačných zručností 
u detí II. stupňa ZŠ – členov Detského parla-
mentu mesta Stará Turá. Rozvíjanie komuniká-
cie bolo realizované prostredníctvom výcviku 
v teoretickej rovine (minisemináre) i v praktic-
kej rovine (tréningy, vystupovanie, moderova-
nie, prezentácia,...). Deti si získané zručnosti 
overili nielen na rôznych aktivitách detského 
parlamentu, ale i na dvojdňovom sústredení 
pre členov parlamentu, ktoré sa uskutočnilo 
v dňoch 27. – 28. 6. 2014 v priestoroch CVČ. 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu 
Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. 

Vedľa úspešných projektov sme však mali i  je-
den neúspešný. Peniaze sme naň síce od Nadácie 
ŽIVOT dostali, no nebol záujem zo strany cie-
ľovej skupiny – rodičov s deťmi. Projekt sa volal 
Voľno-časové aktivity pre rodiny s deťmi – pod-
pora súdržnosti v rodinách. Ponúkané aktivity 
(prázdninové turnaje, zdravotné cvičenie, foto-
grafická súťaž, besedy, víkendový pobyt pre rodi-
čov s deťmi ,...) nezaujali cieľovú skupinu, a preto 
sa nevyčerpané finančné prostriedky vrátia späť 
na účet Nadácie ŽIVOT, aby boli na prospech 
a slúžili k radosti niekomu inému. 

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE

• 16. august 2014 – Tropicarium Budapešť – návštevní-
ci okrem života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa, 
v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky. 
V Tropicariu je možné vidieť najväčšie morské akvárium v stred-
nej Európe, žraločie akvárium s 8 žralokmi a stovkami rybiek. 
Poplatok za dopravu a vstupné: 25,- €.

• 17. august 2014 – ZOO Lešná. Poplatok za dopravu: 8,- €.

• 23. august 2014 – Agrokomplex Nitra. Poplatok za do-
pravu: 9,- €.

• 30. august 2014 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko). Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €.

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 Jonasson, Jonas: Analfabetka, ktorá vedela liečiť • 
Blažková, Jaroslava: To decko je blázon ( literárna cena Anasoft 
litera) • Varsíková, Katarína: Guľa má aj hrany • Hamzová, Mária: 
V okovách nenávisti Detektívky Červenák, Juraj: Krv prvorodených 
• Connelly, Michael: Bohovia viny • Grisham, John: Kedy zabiť • Dán, 
Dominik: Nevinným sa neodpúšťa Náučná literatúra Timura, 
Viktor: Zamlčané dejiny • Škubla, Pavol: Hrady, zámky a kaštiele 
Slovenska • Matějček, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí Detská 
literatúra Pavlíková, Jana: Písmenkové riekanky • Dale, Jenny: Verný 
kamarát • Marsoli, Lisa Ann: Hľadá sa Nemo Detská náučná 
literatúra Jaroš, Miro: Čisté rúčky + CD (poučné i zábavné krásne 
ilustrované veršíky pre najmenších) • Jaroš, Miro: Veselé zúbky + CD

Pozvánka na 
prezentáciu knihy
Dom kultúry Javorina Vás po-
zýva na prezentáciu knihy 
Partizáni a Slovensko, ktorá sa 
uskutoční 4. 8. 2014 (pondelok) 
o 17.00 h v kaviarni DK Javorina. 
Prezentácia bude spojená s be-
sedou s autormi a recenzentom 
knihy - významným historikom 
českých a slovenských dejín prof. 
PhDr. Janom Rychlíkom, DrSc. 
z Karlovej univerzity v Prahe.

Juraj Krištofík

Dom kultúry Javorina Vám ponúka možnosť užiť si posledný 
prázdninový deň na akcii 

Rozlúčka s letom – v nedeľu 31. augusta 2014 
od 14.00 hod. na Námestí slobody v Starej Turej. 

Program:
14.00 hod. –  detské divadelné predstavenie Happy ZOO 

v podaní divadla Maska
16.00 hod. – ukážky práce kynologického klubu Jablonica
18.00 hod. – koncert country kapely Dostavník
Pre deti bude pripravený skákací hrad, maliarska štafeta 
„Namaľuj svoj prázdninový zážitok“.
Na podujatí bude uvedený do užívania verejný knižný box.

Novinky zo ZŠ
Slnečné lúče už poriadne rozžiarili zem 
a leto sa prehuplo do druhej polovice. Naši 
žiaci a učitelia už mesiac dovolenkujú a na-
berajú nové sily a chuť do ďalšieho školské-
ho roka. Mne však nedá, a preto sa ešte 
vrátim späť k záveru školského roka.

V  minulom školskom roku navštevovalo 
našu školu 692 žiakov z toho 350 chlapcov 
a 342 dievčat. Vyznamenaných žiakov sme 

mali 327, 114 žiakov prospelo veľmi dob-
re, 245 prospelo a neprospeli 11 žiaci, kto-
rých po ukončení prázdnin čakajú opravné 
skúšky. Môžeme sa pochváliť aj s jednotkár-
mi, tých sme mali 218. Školu navštevujú aj 
žiaci, ktorí majú problém správať sa v nej 
podľa školského poriadku, a preto sme udeli-
li 45 výchovných opatrení, tri dvojky zo sprá-
vania a jednu trojku.
79 žiakov deviateho ročníka si posledný-
krát vypočulo príhovor pani riaditeľky, 
ktorá im zaželala veľa úspechov a šťastné 
vykročenie do ďalšieho štúdia. Po ukončení 

slávnostného zhromaždenia sa všetci rozišli 
do tried, aby si prevzali vysvedčenie, ktoré 
je zhodnotením celoročnej práce. A potom 
sa školské brány pre žiakov uzavreli. Školou 
sa už neozýva detský krik a smiech, ale zvuk 
vysávačov, čľapot vody a  iné zvuky, ktoré 
patria k upratovaniu. Veď všetko treba opäť 
pripraviť tak, aby sa tu naši žiaci a personál 
cítili dobre.
A na záver všetkým kolegom, rodičom, žia-
kom a čitateľom želám pekný august, plný 
pohody a slnka.

Mgr. Danka Pribišová, ZŠ Stará Turá
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, však 

spomienky na Teba sú hlboko v nás.

Dňa 17.8.2014 uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustil môj manžel Ján SVÍTEK. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
krstné deti a ostatná rodina.

•
Kto žil v srdci tých, ktorých opustil, ten nezomrie nikdy.

Dňa 19.8.2014 uplynie päť rokov, keď 
navždy odišiel z našich životov Andrej 
PORUBAN.

Tichú spomienku venuje manželka 
Andrea s dcérkou Natálkou 

a sestra Ingrid s otcom.

•

Prinášame biele ruže, majú krehké lupienky, my sme do 
nich uložili všetky naše spomienky. 

Na hrob Ti ich kladieme, je v nich drobná rosa 
a každá tá kvapka rosy, to je slza naša.

Dňa 13.8.2014 uplynie 20 rokov, kedy 
nás navždy opustil manžel, otec, svokor 
a dedko František STRELNÍK. Kto ste 
ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Manželka Margaréta, deti Danka, 
Milan a Boris s rodinami

•

Dňa 30.7.2014 sme si pripomenuli piate 
výročie smrti mojej sesternice, krstnej 
mamy, tety a príbuznej pani Boženy 
RUBANINSKEJ.

S láskou spomína celá rodina.

•
Kto ich poznal, spomenie si, kto ich mal rád, 

nezabudne. Kto v srdciach žije, nikdy neumiera.

Dňa 23.7.2014 si pri-
pomenieme 11. výro-
čie úmrtia nášho syna 
Petra VRÁBLA, rod. 
Császára. A dňa 
3.4.2014 sme si pri-
pomenuli 6. výročie 
úmrtia môjho manže-

la, otca, dedka a švagra Eugena CSÁSZÁRA. Kytičku 
kvetov na hrob Vám kladieme, pokojný večný spánok 
prajeme.

Smútiaca rodina.

•

Bolesťou unavená tíško zaspala, zanechala 
všetkých, ktorých milovala. Čas plynie, spomienky 

v srdci bolia, no zabudnúť nedovolia.

Dňa 1.8.2014 uplynul rok, čo nás navždy 
opustila naša manželka, mama, babička 
a prababička Emília ČEPELOVÁ.

S láskou a úctou spomína manžel, 
dcéra Viera, syn Vlastimír so svojimi 

rodinami a ostatná rodina.

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, za 
každý deň Vám patrí naša spomienka.

Dňa 4.6.2014 sme si 
pripomenuli 8. výročie 
od úmrtia Rudolfa 
VALA. Dňa 6.8.2014 
bude tomu 10 rokov, 
čo nás opustila 
Kristína VALOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

•

Dňa 14.8.2014 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil môj otec Rudolf GAVAČ.

S láskou na neho spomína 
dcéra Janka.

•

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

Dňa 30.8.2014 uplynie 
10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša 
mama Helena 
PLAVINOVÁ. Dňa 
29.10.2014 si pripome-
nieme 21 rokov, čo nás 
opustil náš otec Pavol 

PLAVINA. Venujte im tichú spomienku.

Deti s rodinami.

•

Dňa 8.8.2014 si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia JUDr. Miroslava PEPRNÍKA.

S láskou spomína celá rodina.

•

Vy v náručí cintorína 
snívate svoj večný sen, my Vás stále v srdciach 

máme, s láskou na Vás spomíname.

Dňa 7.8.2014 si pri-
pomíname 1. výročie 
smrti a 11.8.2014 24. 
výročie smrti, čo nás 
navždy opustili naši 
drahí rodičia, starí 
rodičia a známi 
Božena a Miros

lava JURENČEKOVÍ z Lubiny.

S láskou na Vás spomínajú dcéry Alena a Jana 
s rodinami a celá najbližšia rodina.

•

Odišiel tíško, niet ho už medzi nami, no v srdciach 
tých, čo ho mali radi, bude žiť stále spomienkami.

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim milovaným 
druhom, otcom, starým otcom, bratom 
a strýkom Igorom BOHOVICOM, 
ktorý nás opustil dňa 4.7.2014 vo veku 
58 rokov. Ďakujeme za dôstojnú roz-
lúčku, prejavy sústrasti a kvetinové dary, 

ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ a Dr. Muthovi 
za zdravotnú starostlivosť.

Smútiaca rodina.

Dňa 18.8.2014 uplynie 
10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš otec 
a starý otec Pavel 
Š U R I N .  D ň a 
11.10.2014 uplynú 4 
roky, čo nás opustila 
naša mama, stará 

mam a prababka Ľudmila ŠURINOVÁ.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou milovanou mamou, babičkou 
a prababičkou Zuzanou ILUŠÁKOVOU, 
ktorá nás navždy opustila dňa 10.6.2014 
vo veku 90 rokov. Ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku, prejavy sústrasti a kvetinové 

dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina.
•

Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, sú chvíle, na ktoré 
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré spomíname. Keby sa 
tak dalo otec, vrátiť čas, otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas.

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, známym a suse-
dom, ktorí dňa 4.7.2014 odprevadili na 
poslednej ceste nášho otca, deda a brata 
Ladislava ADZIMU, ktorý nás navždy 
opustil dňa 2.7.2014 vo veku 67 rokov. 
Ďakujeme Mgr. Chmurovej a p. 
Adamusovej za dôstojnú rozlúčku a všet-

kým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. MUDr. Muthovi 
ďakujeme za zdravotnú starostlivosť.

S láskou spomínajú dcéra Silvia s rodinou, syn Ladislav 
s rodinou, partnerka Kvetoslava, švagriná Libuška, neter 

Ingrid s rodinou, svatka Anka a súrodenci s rodinami.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Lea Durcová, Eliška Vráblová, Vanesa Makytová, 
Marko Minárik, Petronela Tinková, Mathias Kubík, 
Olívia Pilátová, Aneta Lehutová

Idú spoločným životom
Martin Pilát zo Starej Turej a Martina Koláriková 
z Myjavy, Ing. Miroslav Kušnír z Humenného 
a Ing. Jana Kolníková zo Starej Turej, Peter Bílik 
zo Starej Turej a Alena Santnerová z Myjavy, 
Milan Kanálik zo Svitu a Kristína Chutniaková 
z Vaďoviec, Martin Zmeko zo Starej Turej a Bc.
Romana Barszczová zo Starej Turej, Roman Reisig 
zo Starej Turej a Lenka Pastorková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Jozef Petráš, Ján Podhradský, Marie Pašková, 
Júlia Konkušová, Mária Stachová, Ladislav 
Adzima, Igor Bohovic

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2014

Vlasta Potfajová, Milan Cibulka, Mária Sadlonová, 
Zlata Sopóciová, Vladimír Durec, Miroslav 
Durec, Vladimír Drgonec, Michal Janso, Darina 
Babincová, Alžbeta Vráblová, Alžbeta Koštialová, 
Jaroslav Durec, Milada Tomková, Mgr. Dušan 
Naď, Miroslav Čechvala, Ján Pribiš, Ján Kollár, 
Anna Hornáčková, Alžbeta Mikasová, Oľga 
Hrabovská-Sláviková, Emília Barníková, Rudolf 
Bukovčan, Anna Václavková, Gustáv Klimáček, 
Mária Mikušová, Milan Haruštiak, Irena 
Radenová, Šimon Valenta, Kristína Hornová, 
Helena Tomisová, Emília Valenčíková, Milan 
Vychlopeň, Anna Bielčiková, Mária Valentová, 
Jana Pavlovičová, Michal Václavek, Ladislav 
Príbiš, Mária Ďurčová, Michal Slavka, Martin 
Matušík, Mária Molnárová
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O LESOCH A LESNÍCTVE... 
(2. časť)

História lesníctva a lesov 
mesta Stará Turá

(pokračovanie z čísla 04/2014)
Lesníctvo sa vyvíjalo na základe 
umu a tvorivosti človeka formujúc 
jeho vlastné civilizačné napredova-
nie. Spája v sebe svet prírody a kul-
túry. Ako hospodárske odvetvie je 
výsledkom dlhého vývoja od ex-
ploatačného využívania lesa až po 
racionálne a plánovité hospodárenie 
s komplexným chápaním všetkých 
funkcií lesa. 

Jednotlivé historické obdobia 
mali svoje špecifiká. Do 15. storo-
čia ťažko hovoriť o lesníctve či les-
nom hospodárstve (Kavuliak 1942). 
O rozmachu tohto odvetvia sa dá 
hovoriť až keď sa správa nad les-
mi sústredila pod správu banských 
komôr. V tom v čase aj panovníci 
v  snahe o  zabezpečenie dostatku 
drevnej hmoty začali vydávať na-
riadenia na reguláciu ťažby dreva 
a zabezpečenie ochrany lesa. V roku 
1565 bol vydaný „Lesný poriadok ci-
sára Maximiliána II.“ za účelom re-
gulácie ťažieb a činností v lesoch. Iní 
autori datujú začiatok lesníctva až od 
roku 1769 vydaním „Tereziánskeho 
lesného poriadku“ (v  roku 1770 
vydaný v  Bratislave v  západoslo-
venskom nárečí ako „Porádek Hor, 
aneb Lesuw zachování“). Jeho cieľ-
mi bolo určenie poriadku pri rúba-
ní dreva a pestovaní lesa, i ako sa 
má zabezpečiť trvalý úžitok z nich, 
pričom mnohé z jeho bodov sú po-
užívané aj v súčasnosti. Tereziánsky 
lesný poriadok kodifikoval základ-
ný princíp lesného hospodárstva – 
princíp trvalosti produkcie, akýsi 
etický kódex lesníctva. Rozvíjanie 
lesného hospodárstva viedlo v roku 
1879 ku schváleniu prvého mo-
derného lesného zákona (zákonný 
článok XXXI. – Uhorský zákon), 
ktorý platil s rôznymi úpravami až 
do roku 1960. Zákon vznikol nielen 
na základe obáv panovníkov z ne-
dostatku dreva, ale i ako reakcia na 
povodne, ktoré v roku 1877 zničili 
mesto Segedín. Už vtedy naši pred-
kovia chápali hydrické funkcie lesa. 
Najvýznamnejšími úpravami bolo 
povinné vypracúvanie desaťročných 
lesných hospodárskych plánov, za-
mestnávanie odborných lesných 
úradníkov a dostatočný počet horá-
rov. Toto obdobie sa nieslo aj v zna-
mení rozvoja lesníckeho školstva 
(1. Lesnícka škola pri Banskej aka-
démii v Banskej Štiavnici, Lesnícka 
škola v Liptovskom Hrádku, atď.) 
Napriek pozitívnym vplyvom 

panovníkov do počiatku vzniku 1. 
Československej republiky výmera 
lesov sa zmenšovala. Obrat nastal 
až v  roku 1920, odkedy sa lesna-
tosť nášho územia neustále zvyšuje. 
Výrazný rozmach lesnícko-drevár-
skeho sektora nastal až po druhej 
svetovej vojne s  rozvojom výrob-
ných kapacít, lesníckeho školstva 
a vedy. Od začiatku 90. rokov na-
stáva úbytok spracovateľských kapa-
cít hlavne na listnatú drevnú hmotu. 

Vlastná história mestských le-
sov Stará Turá začína podľa údajov 
v mestskej kronike v roku 1665, keď 
obec Stará Turá odkúpila lesy pod 
Javorinou od Františka Nádašdyho. 
Ako sa píše v kronike: „Táto čiast-
ka čachtického panstva oslobodená 
bola spod patronatskej zaviazanosti, 
preto si obec kúpením tohto majet-
ku žiadnej ťarchy na seba nevzala“. 
Avšak podľa dostupných zdrojov si 
šľachta nechala kontrolu nad obhos-
podarovaním lesa a nad výkonom 
práva poľovníctva („podla milostivé-
ho královského urídení najprednejšie 
pozorovaní hor panstvu prináleží“). 
V r. 1777 „na žadost panuw offici-
ruw zemskeho panstva mestečka 
Starej Turej“ prišla komisia, ktorá 
konštatovala, že hory sú v dobrom 
stave a  treba ich v  dobrom stave 
zachovať aj pre budúcnosť. Starší 
občan Starej Turej Ján Vagač bol 
ustanovený do funkcie lesného in-
špektora, ktorému podliehali horskí 
hájnici. Les sa nesmel klčovať, rú-
bať a predávať od Juraja do Všetkých 
svätých. Stromy sa museli rúbať od 
koreňa a na rúbaniskách sa nesmelo 
šesť rokov pásť lichvu. Drevené uh-
lie sa mohlo páliť iba pre miestnych 
kováčov, bola zakázaná poľovačka 
a držanie poľovných psov. 

Podrobnejšie pravidlá a naria-
denia stanovil „Regulament hor-
ský“, ktorý bol schválený na schôdzi 
obecného výboru a magistrátu mes-
tečka Stará Turá 28. februára 1873. 
Určil veľkosť siahy a ceny palivové-
ho dreva pre občanov, taktiež určil 
vývozné dni na odvoz dreva z lesa 
na utorok a piatok. Každý štvrtok 
mohli občania priviezť suché dre-
vo na predaj, avšak z chotára bolo 
vyvážať drevo zakázané. Tí, ktorí 
neboli občanmi Starej Turej, nema-
li nárok na palivové drevo. Pekári, 
kováči a ostatní remeselníci dostá-
vali ročne po troch siahach dreva 
za zníženú cenu. Vyhorelci a tí, kto-
rí stavali nové domy alebo strechy 

pokrývali škridlicou, 
dostali strešné drevo 
zdarma. Chudobní 
vyhorelci okrem toho 
dostali škridlu z obec-
nej tehelne na úver so 
splátkou do 6 rokov. 
Suché lístie sa mohlo 
hrabať len na magis-
trátom vyznačených 
miestach a každý smel 
vyviesť denne iba za je-
den voz. Polesný sa musel postarať, 
aby určené „plešiny“ po ťažbe boli 
do 15. apríla povysádzané. 

V r. 1850 prišli na Starú Turú 
štátni merači, aby zamerali chotár 
obce za účelom zdaňovania a už v r. 
1884 bola nakreslená prvá lesnícka 
mapa na pergamene, bol vypracova-
ný lesný hospodársky plán už na zá-
klade spomínaného Tereziánskeho 
lesného poriadku a zákonného člán-
ku XXXI. 

V  r. 1890 bola v  Topoleckej 
postavená hájovňa pre lesného. Za 
richtárovania Jozefa Hlubockého 
(zvolený v r. 1897) a mestského les-
ného Benedikta Valoviča sa vybu-
dovala cesta do hôr cez Topoleckú. 

Podľa správy lesníka obce 
Františka Lackoviča z r. 1911 bola 
výmera lesného majetku 3 242,23 
katastrálnych jutár. Hory spravuje 
1 lesník a 6 horských hájnikov. 

V roku 1919 sa stáva vedúcim 
obecných lesov František Marko. 
Odborný lesný personál obecných 
lesov dostával zákonom určený ta-
buľkový plat, služobný byt i rôzne 
naturálne pôžitky, ako sú palivové 
drevo, lesnícku rovnošatu, bezplat-
né užívanie lúk a polí pre vlastnú 
potrebu. Odborne vzdelaný obec-
ný lesník robil zároveň aj odborný 
štátny dozor pre okolité neštátne 
lesy. Obecné lesy zabezpečovali do-
dávku palivového dreva pre obecné 
inštitúcie, úrad i školy a dovoz bol 
platený staroturianskym furmanom 
z mestskej pokladnice.

Po druhej svetovej vojne v  r. 
1945 bolo zvolených 6 lesných háj-
nikov. V roku 1946 bola úprava pla-
tov pre lesných hájnikov, zväčšila sa 
plocha lesnej škôlky, bol schválený 
nový cenník palivového dreva, pri-
čom s drevom kúpeným za občian-
sku cenu bolo zakázané obchodovať. 
V r. 1950 rada MNV systematizuje 
6 miest lesných hájnikov, projektuje 
sa stavba „hájenky“ a lesnej cesty.

V r. 1952 boli odovzdané obecné 

lesy Stará Turá pod správu štátnych 
lesov, administratívne začlene-
né pod Lesnú správu Trenčianske 
Bohuslavice. František Marko sa 
stáva vedúcim polesia Stará Turá až 
do roku 1957. V rokoch 1958 – 1960 
boli vedúcimi polesia Ing. Mojmír 
Prášek, Juraj Ďurica, Ing. Ján Držík. 
Od r. 1961 do konca r. 1995 viedol 
lesnú správu Imrich Boledovič. 
Počas užívania mestských lesov 
mesta štátnymi lesmi pokračova-
la výstavba lesnej infraštruktúry 
na území lesov mesta i budovanie 
služobných bytov. Významnými 
investíciami bolo aj vybudovanie 
tvrdých lesných ciest Topolecká-
Penáze, Penáze-Súš, Nárcie-Košáre, 
Kamenný Most-Grúňka. V  roku 
1984 začal chov koní vhodných na 
prácu v lese a trval až do roku 1996. 
Počas pôsobenia štátnych lesov sa 
vystriedalo v staroturianskych ho-
rách značné množstvo pracovníkov.

V  roku 1995 bol založený 
Lesotur Stará Turá a riaditeľom or-
ganizácie sa stal Ing. Ján Pavlíček. 
Od roku 2007 riaditeľom spoloč-
nosti Ing. Ivan Durec. V  r. 2003 
bola zrekonštruovaná lesná cesta 
Topolecká – Nárcie – Košáre, v r. 
2006 Topolecká – Kamenný most 
a v r. 2007 bola realizovaná gene-
rálna oprava lesnej infraštruktúry 
v  rámci mestských lesov, hlavne 
cesty a zvážnice. V r. 1995-2010 boli 
vybudované 4 altánky pre verejnosť, 
odkúpená chata a hospodárske bu-
dovy, zrekonštruované 2 prístrešky 
pre lesných robotníkov a kancelária 
pre lesníkov, v r. 1995, 2004 a 2008 
po častiach rekonštruovaná budova 
sídla spoločnosti. V r. 2008 spoloč-
nosť rozšírila svoju podnikateľskú 
činnosť o záhradnícke práce, lesnú 
pedagogiku a  bola otvorená pre-
dajňa lesníckych a  poľovníckych 
potrieb.
(pokračovanie nabuduúce)

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

mapa z r. 1884
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Jozef Banáš: „Na Turej boli a sú úžasní ľudia!“
Jozef Banáš je známy ako topmanažér, politik, diplomat, a najmä ako 
úspešný spisovateľ. Narodil sa 27. 9. 1948 v Bratislave, kde dodnes žije 
a tvorí. Vyštudoval zahraničný obchod, ale jeho najväčšou vášňou je práve 
písanie, ktorému sa venuje vyše 30 rokov. Za tento čas sa mu podarilo 
osloviť široké publikum čitateľov, ktorí sú mu dodnes verní. V roku 2007 
vydal knihu Idioti v politike, ktorá sa stala behom týždňa bestsellerom 
a odvtedy píše jednu knižku úspešnejšiu ako druhú a ich predajnosť prevy-
šuje desiatky tisíce kusov. Za zmienku stoja jeho romány – Zóna nadšenia, 
Zastavte Dubčeka!, Kód 9, Sezóna potkanov a Kód 1. Niektoré z nich boli 
preložené do poľštiny, ukrajinčiny, češtiny, nemčiny, a dokonca aj hindštiny.

A práve tento charizmatický autor 
prišiel na pozvanie internetového 
kníhkupectva ABCknihy.sk v uto-
rok (24.6.) podvečer do Starej Turej. 
Kaviareň Domu kultúry Javorina sa 
krátko pred šestnástou hodinou 
zaplnila poslucháčmi, ktorí s nad-
šením počúvali každé jedno slovo. 
Svojou otvorenosťou zaujal staršie 
i mladšie publikum, ktorému pood-
kryl pozadie vzniku jeho najčítanej-
ších diel, ako aj pikošky z osobného 
života. Po mimoriadne vydarenej 
besede spojenej s  autogramiádou 
sme s  autorom podebatili a  tým, 
ktorí ste neboli, prinášame exklu-
zívny rozhovor!

Pán Banáš, v živote ste vystriedali 
mnoho povolaní. Boli ste manažé-
rom, diplomatom, politikom, písali 
ste televízne scenáre a v súčasnosti 
sa naplno venujete písaniu. Prečo 
ste si zvolili dráhu spisovateľa?
Písanie bol a  stále je môj životný 
sen. Považujem písanie za vyni-
kajúci spôsob polepšovania seba 
samého. Napísané slovo má ne-
porovnateľne väčšiu silu ako slovo 
vypovedané. Písal som po celý môj 
život, vždy popri mojich zamestna-
niach. Spočiatku televízne scenáre, 
filmový scenár, divadelné komédie 
a potom prišli knihy. Som šťastný, 
že aj keď témy mojich kníh nie sú 
jednoduché, ľudia ich čítajú s veľ-
kým záujmom.

Knižku Idioti v politike ste vydali 
vo vlastnom vydavateľstve, pretože 
vám ju priateľ v istom vydavateľstve 
nechcel vydať. Predali sa z nej de-
siatky tisíc kusov. Teraz asi kamarát 
ľutuje však? J
Mám pocit, že taká tragédia to pre 
neho nebola, vydavateľstvo mu 
úspešne funguje ďalej a  ja som sa 
vďaka založeniu vlastného resp. 
manželkinho vydavateľstva mno-
hému o knihách naučil. Najmä od 
tlačiarov, predavačiek, skladníkov či 
distributérov.

Idioti v politike obsahujú množstvo 
úsmevných príhod. Spomeniete 
nejakú?
Smutno – úsmevná je napríklad tá, 
keď so mnou ešte ako poslancom 
NR SR nahrala istá súkromná tele-
vízia rozhovor o slovenskej ústave 

a deväťdesiat deväť percent mojej 
správnej odpovede vystrihli a urobi-
li zo mňa dokonalého hlupáka, takže 
ma pomaly nechceli kamaráti pustiť 
do našej „uličianskej“ krčmy. Bola 
to zámerná pomsta kvôli odchodu 
z mojej vtedajšej politickej strany.

Tituly Zóna nadšenia, Kód 9 
a Zastavte Dubčeka boli preložené 
do viacerých jazykov. Musí to byť 
pre spisovateľa pocta, ak je úspešný 
aj mimo vlastného štátu…
Isteže každého autora poteší, keď 
jeho kniha vyjde za hranicami. 
Považujem to za jedno z najobjek-
tívnejších meradiel kvality knihy. 
Zóna nadšenia bola preložená do 
češtiny, nemčiny, poľštiny, ukrajin-
činy, hindu a finišujeme s anglickým 
a bulharským prekladom.

Práve v  Zóne nadšenia píšete 
aj o  Starej Turej. Žili ste 3 roky 
v  Dome špecialistov, pričom ste 
pracovali v Chirane Piešťany. Ako 
si spomínate na tieto roky?
Nuž neboli to najľahšie roky, začí-
nali sme s manželkou náš spoločný 
život, ale boli sme mladí a vo vzá-
jomnej podpore, láske a úcte sme 
problémy riešili. Bol to dosť ťažký 
prechod z Bratislavy na Starú Turú, 
ktorá bola vtedy vlastne väčšia dedi-
na s výškovou budovou riaditeľstva 
Chirany. Dom špecialistov je hneď 
vedľa cintorína a tak sme každú so-
botu mávali zadarmo dychovkové 
koncerty… Ale kraj a ľudia na Turej 
boli a sú úžasní.

Vo svojich knihách píšete aj o ťaž-
kých rokoch normalizácie. Aj keď 
môžu znieť niektoré príbehy pria-
mo desivo, je skvelé, ak sa ich po-
darí sprostredkovať práve mladým 
ľuďom, ktorí si toto obdobie vedia 
len ťažko predstaviť. Aké máte 
reakcie na tieto tituly práve od 
mládeže?
Nemyslím si, že by príbehy z nor-
malizácie boli desivé, možno ich 
tak popisujú mladší autori, ktorí to 
nezažili. Ako na každom spoločen-
skom systéme je niečo dobré a niečo 
zlé, tak to bolo aj v socializme. Mne 
prekážala najmä nesloboda v mož-
nosti prejavu, dominancia hlupákov 
a nesloboda v cestovaní. Na druhej 
strane boli sociálne istoty, ľudia 

mali prácu, neboli obrovské sociál-
ne rozdiely a teda aj menšia závisť 
a podobne. Zóna nadšenia je cenná 
najmä tým, že popisuje čas socializ-
mu objektívne.

Mimoriadne hodnotná je kniha 
Zastavte Dubčeka. Stretli ste sa 
s ním aj osobne?
Román o  Dubčekovi má hlavný 
zmysel v tom, že tohto najznámej-
šieho slovenského politika vo svete 
približujem najmä mladým, ktorí 
o ňom prakticky nevedia. Dubčeka 
som zopárkrát stretol, bol to dob-
rý človek s vyvinutým zmyslom pre 
spravodlivosť, veľmi ľudský a usmie-
vavý. Mal rád život, krásne spieval, 
všetci sme ho mali radi, lebo jeho 
politika ľudskej tváre nám do živo-
tov priniesla nádej a radosť, ktorú 
sám rozdával.

Posledné 2 tituly Kód 9 a Kód 1 sú 
na slovenskom trhu absolútne je-
dinečné. Baví vás skúmať záhady? 
Ako dlho vám trvalo, kým ste knihy 
napísali?
Na románe Kód 1 som pracoval tri 
roky, veľa som čítal a cestoval. Kvôli 
týmto dvom knihám som prešiel 
Vatikán, Jeruzalem, Betlehem, Tibet, 
Nepál, Indiu, Kašmír a mnoho iných 
miest. I v týchto dňoch sa opäť po-
berám do Pakistanu a Kašmíru za 
zbieraním poznatkov a informácií. 
Obe knihy tvrdo kritizujú pokrytec-
tvo v katolíckej cirkvi, poukazujem 
na to, že teologické dogmy prevrá-
tili Ježišovo učenie na ruby. Píšem 
teraz motivačnú knihu, ktorá svoj-
im spôsobom voľne uzavrie cyklus 
„kódov.“

Často ste prirovnávaný k Danovi 
Brownovi. Vraj vám pomôže dostať 
knihu Kód 9 na americký trh. To sa 
nepošťastí hocikomu…
S  Danom Brownom sme hovorili 
o románe Kód 1 a tento prísľub mi 
dal. Hľadáme vydavateľa, hádam 
sa nájde. Čitatelia prirovnávajú 
Kód 9 i Kód 1 k jeho „Da Vinciho 
kódu“, čo mi samozrejme lichotí. 
Kód 1 rúca zažité dogmy o katolíc-
kej cirkvi a ponúka, nielen kresťa-
nom, absolútne odlišný pohľad na 
Krista. Určite vás neobišli negatív-
ne reakcie zo strany cirkvi a veria-
cich…Pomer tých, ktorí túto knihu 
chvália a tých, ktorí ju kritizujú je 
zhruba 5.000 : 1, takže niet o čom. 
Problém mojich oponentov, ktorých 
pracovne nazývam majitelia prav-
dy, je v tom, že pre nich je najne-
bezpečnejšou literatúrou nie Kód 
1, ale Biblia, pretože tam je pravda 
a z tej ja čerpám. Dogmy vymysle-
né zakomplexovanými teológmi ma 
nezaujímajú, ich jediným zmyslom 
je, že nás odvádzajú od rozmýšľania, 

vedú nás k slepej poslušnosti. Pred 
pár dňami mi jeden dobrák napísal, 
aby som sa šiel kajať do Medžugoria, 
iný žiada Kód 1 zakázať. Ale to už 
tak býva, že kto nemá argumenty tak 
kričí. Najviac moju knihu kritizujú 
tí, ktorí ju vôbec nečítali…

Kto býva vašim prvým čitateľom 
a kritikom vašich rukopisov?
Zvyčajne manželka a  niektorí 
priatelia.

Ste mimoriadne sčítaný človek. 
Akých autorov čítate najradšej a čo 
ste čítali naposledy?
Rád čítam klasikov – mojimi spi-
sovateľskými i  ľudskými vzormi 
sú Goethe a Tolstoj. Ich slobodné 
myslenie je veľmi blízke Kristovej 
slobode. Zo súčasných autorov sú 
to Dan Brown, Follet, ale napríklad 
aj mladý Jožko Karika.

Vaša dcéra Adela vydala minulý 
rok knihu Zabudnuté slovenské 
rozprávky. Konzultovala ju s vami?
Tú knižku napísala ako vianočný 
darček mame, keď mala osemnásť 
rokov. Je to veľmi milé a úsmevné 
čítanie o bryndzovníkoch, na kto-
rých sa pobavia aj dospelí. Verím, 
že si nájde čas aj na pokračovanie. 
Navyše knihu ilustrovala sama.

V zime sa má na náš trh dostať no-
vinka, ktorá sa bude odohrávať aj 
v Kremnických vrchoch. Je skvelé, 
že ste sa rozhodli objasňovať aj zá-
hady Slovenska. Prezradíte viac?
Časť pripravovaného romá-
nu sa bude skutočne odohrávať 
v Kremnických vrchoch, kde sa na-
chádza stred Európy a najmä mno-
ho tajomných štôlní, bývalých baní, 
tunelov a vrchov so záhadnými ná-
pismi, z ktorých jeden je doslova eu-
rópskou atrakciou, ale málokto o nej 
vie. Nebudem o tom viac hovoriť, 
aby som tajomstvá vopred neprezra-
dil. Tak držte palce.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor 
a samozrejme držíme palce!

Romana Sadloňová, ABCknihy.sk

foto Peter Frolo 
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Vyhodnotenie celoročnej čitateľskej súťaže ČÍTANIE NÁS BAVÍ
Detičky si už po celoročnej školskej práci užívajú 
prázdniny. V knižnici sme v júni na konci škol-
ského roka rozdali vysvedčenia. Boli symbolické 
(našli si na nich i 1 s hviezdičkou) tohto roku so 
zameraním na vplyv na malého čitateľa „za čo 
vďačím knihe“.

Počas celoročnej súťaže Čítanie nás baví sme 
chceli deti hravou nevtieravou formou voviesť 
do sveta literatúry. Nešlo nám o to, aké množstvo 
kníh prečítajú, ale aby sa u nich vytvoril správny 
vzťah ku knihám. Do súťaže sa zapojilo 26 detí, 
z toho 14 dievčat a 12 chlapcov. 12 vo vekovej 
kategórii do 10 rokov, 14 vo vekovej kategórii od 
11 do 15 rokov.
Súčasťou súťaže boli i otázky. Vraciame sa k nie-
ktorým z nich.

S kým si najradšej čítam 
(mladšia kategória)
50% s mamou, 30% sami, 20% s tatom. 
Po celom dni sú deti už unavené. Chvíľky v blíz-
kosti milovaných rodičov im vytvárajú pocit bez-
pečia, dostávajú sa pomaličky do ríše fantázie.

O čom si najradšej čítam (staršie deti)
Chlapci majú najviac v obľube dobrodružnú lite-
ratúru, šport (hokej), históriu a geografiu. U diev-
čat zvíťazili vtipné príbehy, potom nasledovali 
dievčenské romány, romantická literatúra, záhady 
a príbehy o zvieratkách.

Prečo rád čítam
V  kategórii mladších detí dievčatá si radi 

predstavujú postavičky z kníh. Knihy sú pre nich 
poučením, u chlapcov je zase záujem dozvedieť 
sa nové veci. U starších chlapcov prevládali od-
povede, že čítaním sa im rozširuje slovná zásoba, 
prejavili záujem o dobrodružnú literatúru, kaž-
dá kniha je lepšia ako počítač. Dievčatá vyjadrili 
názory, že si predstavujú príbehy, zasmejú sa, je 
im pri čítaní dobre. Kniha je pre nich lepšia než 
film, je plná fantázie a čítaním sa im zlepší gra-
matika. Vedia rozoznať dobro od zla. Milá bola 
odpoveď, pri ktorej chlapček odpovedal, že keď 
číta knižočky, snívajú sa mu krásne sníčky i ško-
láka, ktorý spomenul, že číta všetko, lebo chce 
byť najmúdrejší.

Moja najobľúbenejšia kniha
Čitatelia do 10 rokov majú široký okruh záuj-
mov, maličkí spoznávajú svet, o všetko sa zau-
jímajú. Radi čítajú kreslenú knižočku o Aničke. 
V odpovediach sa objavila i stará dobrá verne-
ovka Tajomný ostrov, krásne kreslené rozprávky 
o Krtkovi, Pat a Mat, Lolek a Bolek. Radi siah-
nu po encyklopédiách, poučnej knihe o  lieči-
vých rastlinách od I. Jungovej: Čarovná starká 
Dobromila, o  japonských šifrách, edícii Tigrí 
tím. U starších detí zvíťazil Harry Potter, kniha 
od Gabriely Futovej: Nezblázni sa mamička, od 
Zuzky Šulajovej Džínsový denník. Ďalej nasle-
doval historický román od Victora Huga: Bedári, 
séria Malé klamárky, Klub záhad, séria Sedem 
labiek za Penny, Guinnessova kniha rekordov.

Aké knihy by som chcel, aby 
nakupovali tety z knižnice

Mladší obrázkové knihy o  Krtkovi, Káčerovi 
Donaldovi, o zvieratkách, Pokémon, o hasičoch, 
policajtoch, encyklopédie o zvieratkách, vesmíre, 
od Astrid Lindgrenovej, Jula Verna.

U starších prevládali u chlapcov dobrodruž-
né diela, apokalyptické, encyklopédie, séria traja 
pátrači a zábavno-poučné z edície Príšerná veda. 
Dievčatá by prijali knihy podobné románom 
Mimi a Líza, dievčenské romány, thrillery, his-
torické romány a knihy o psíkoch. 

Deti sa dokážu zblížiť so svojimi hrdinami 
v knihách. Prežívajú spolu s nimi chvíľky veselé 
i smutné. Často také isté ako v ozajstnom živote. 
Reálny svet sa im zdá potom jednoduchší.

My sme vyrastali na rozprávkach o Krtkovi, 
Smelom Zajkovi, Guľkovi Bambuľkovi, verneov-
kách. V súčasnosti sa vydáva oveľa viac literatú-
ry ako v minulosti. Knihy sú krásne ilustrované. 
Vývoj priniesol i vydávanie veľkého množstva 
odbornej literatúry, kvalitných encyklopédií, ale 
i menej kvalitnú literatúru.

Niektoré encyklopédie sú v súčasnosti na vy-
sokej úrovni. Deti si v nich radi listujú, pomáhajú 
im pri výchove zvieratiek (mačky, psíkovia), zau-
jímajú sa o najnovšiu techniku, rôzne hlavolamy 
a pokusy. Niekedy je zložité vybrať si tú správnu 
knihu. Snažíme sa dopĺňať knižný fond aj podľa 
priania detí. Pre niektorých sa knihy stanú láskou 
na celý život, iným priateľom vo chvíľach nepo-
hody, koníčkom.

V našej súťaži boli víťazmi všetci zúčastnení. 
Rozdali sme sľúbené darčeky. Už teraz sa tešíme 
na ďalšie stretnutia s našimi malými čitateľmi.

Eva Nováčiková, Mestská knižnica K. Royovej

Škola so srdcom
Moderná škola pre Vaše dieťa

Občianske združenie MY-JA-VY v spolupráci so 
školou Fantázia (www.skolafantazia.sk) ako 
odborným garantom otvára v školskom roku 
2014/2015 v Turej Lúke zmiešanú triedu pre 
žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. 
Trieda je veľmi vhodná pre prváčikov, ktorí potre-
bujú individuálne tempo, pre deti s individuálnymi 
požiadavkami, pre žiakov, ktorí sú zaradení do nul-
tého ročníka, aj pre deti s intelektuálnym nadaním.
Projekt má za cieľ poskytnúť primárne vzdelávanie 
1. stupňa a zastrešuje rodiny na individuálnom, 
resp. domácom vzdelávaní. Vyučovanie prebieha 
dennou formou v malom, vekovo zmiešanom ko-
lektíve. Vzdelanie je poskytované žiakom v súlade 
s učebnými osnovami predpísanými Ministerstvom 
školstva SR pod vedením skúseného pedagóga. 
Zápis do Školy so srdcom trvá do 30.8.2014. 
Oficiálny zápis Vášho dieťaťa do inej školy nie je 
prekážkou v zápise u nás, rozhodujúce bude, kam 
dieťa nastúpi v septembri. 
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na info@
skolasrdcom.sk, internetová stránka www.skola-
srdcom.sk, koordinátorka projektu: 0904 464 700. 

Natália Poláčková

Martine Monošovej vyšla nová kniha
Spisovateľka Martina Monošová sa narodila r. 1972 v Trenčíne. 
Mladosť však strávila v Starej Turej, kde v súčasnosti žijú aj jej 
rodičia. Vyštudovala priemyselný dizajn na STU v Bratislave. 
Debutovala románom z prostredia opatrovateliek Lásky o pia-
tej, napísala voľné pokračovanie príbehu z britských ostro-
vov Anglické prebúdzania, zaujímavý trojpohľad na manželskú 
neveru v románe Klišé, s nadhľadom podaný román Zlodeji 
bozkov o hľadaní vlastnej cesty i ceny, román o výšinách a pádoch v živote speváč-
ky Sladké sny a erotický príbeh s detektívnou zápletkou Lekcie z nenávisti. Autorka 
pracuje s interiérom a módou. Žije a tvorí v Pezinku. Jej rodičia sú maliarka 
a spisovateľka Mgr. Elena Mária Rumánková a regionálny historik a spisovateľ 
Ing. Gustáv Rumánek. Brat Mgr. Ivan Rumánek PhD. je jazykovedec a polyglot. 

Koncom júna vyšla Martine Monošovej nová kniha: 
MILUJE NEMILUJE IDEM. 
Anotácia knihy: Osudoví muži, ale iba jeden je ten 
pravý. Dve ženy, ale ani jedna nechce ustúpiť. Andrea 
a Kristína, ktoré si jedna o druhej myslia “svoje”, by si 
navzájom nijako neprekážali. No osud chcel, aby sa ich 
životy ironicky popreplietali do zmotanca, v ktorom sa 
končia aj omnoho silnejšie ženské priateľstvá. A život 
im preteká pomedzi prsty...

Príbeh dvoch žien na pozadí dramaticky sa menia-
cich životných podmienok, vyplývajúcich z  veľkých 
spoločenských zmien od osemdesiatych rokov až po 
súčasnosť, napísané podľa skutočných udalostí, taká je 
románová sága Martiny Monošovej: Miluje-nemiluje, 
idem! Zdroj: www.martinamonosova.sk
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Bubliwood 2014 
na Dubníku I.
Už niekoľko rokov organizuje občianske 
združenie Bublina na Dubníku I. v rekre-
ačnom stredisku Javorinka tábor pre deti 
z detských domovov pod názvom Bub-
liwood. Tu sa deti môžu odreagovať od 
každodenných činností a života v detských 
domovoch či v profesionálnych rodinách. 
Občianske združenie Bublina realizuje tento 
tábor nielen ako klasický tábor na vyplnenie 
voľného času detí, ale i ako tábor, ktorý je 
zameraný na rozvoj sociálnych kompetencií, 
empatie, asertivity, komunikačných zručnos-
tí a podporu sebahodnoty prostredníctvom 
zážitkových aktivít a modelových situácií. 

V tomto roku sa za deťmi do letného tá-
bora vybrali i OVCE.sk. Projekt OVCE.sk 
vznikol z iniciatívy eSlovensko o. z. ako sú-
časť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk 
a Stopline.sk. Projektovými partnermi sú 

ďalej Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-
liky a Slovenský výbor pre Unicef. Hlavným 
cieľom projektu je chrániť deti pred nástra-
hami a rizikami internetu, mobilov a nových 
technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí 
projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne 
nastavuje zrkadlo ich nevhodného správa-
nia sa na internete a dospelých chce projekt 
poučiť. Spolu s kníhkupectvom Panta Rhei 
a operátorom TELEKOM pripravili OVCE.
sk pre viac ako 200 detí na tábore Bubliwood 
2014 interaktívny workshop na tému bezpeč-
ný internet. Práve leto je totiž obdobie, kedy 
deti najviac siahajú po mobiloch či tabletoch 

a častokrát zabúdajú na to, že nástrahy na 
internete prázdniny nemajú. Všetky deti 
a teda i tie, ktoré sú v ústavnej starostlivosti 
je potrebné pripraviť do života a s tým sú-
visí i mediálna výchova v dnešnom svete 
plnom informačných technológii. OVCE.
sk si s deťmi zahrali inscenované scénky na 
tému Ako sa správať na internete a pozreli 
si animované rozprávky, ktoré varujú pred 
nástrahami internetu. Deti sa prostredníc-
tvom workshopu dozvedeli, že internet je 
dobrý sluha, ale zlý pán. 

Lívia Boorová

Deň so Shakespearom
Už takmer na konci školského 
roka – 20. júna 2014 sa v Dome 
kultúry Javorina stretli milovníci 
a fanúšikovia anglického jazyka. 
Bolo nás veru dosť – 120 žiakov 
1. a 2. stupňa a 7 pedagógov.

Toto stretnutie bolo o to význam-
nejšie, že sa konalo v roku, kedy si 
pripomíname 450. výročie naro-
denia Williama Shakespeara, naj-
väčšieho anglického dramatika.

Nálada bola výborná a pred-
stavenia sa mohli začať. Prví boli 
naši najmenší, ktorí nás roztanco-
vali piesňou“ Happy“ od Pharella 
Williamsa, ktorá je momentálne 
hitom na celom svete. Potom sme 
sa zahrali na ihrisku s piatakmi.

Predstavili sa nám aj úspešní 
účastníci súťaže Jazykový kvet – 
dramatický krúžok 1. stupňa pod 
vedením p. uč. Oľgy Hollej s di-
vadelným predstavením „Chicken 
Licken“ a z 2. stupňa divadelný 
krúžok p.uč. Ľubice Bajjaniovej 

s dramatizáciou veľmi známeho 
„Petra Pana“. 

Navštívila nás aj rodina 
Adamsovcov, pozreli sme si mód-
nu prehliadku a  dozvedeli sme 
sa, ako pripravuje špagety pán 
Silvestro Spaghetti, hoci tie nie sú 
anglickým národným jedlom, ale 
Angličania ich veľmi obľubujú.

Výborne sme sa zabávali až do 
konca a aby sme vydržali a podali 
poriadne výkony, cez prestávku 
sme sa občerstvili dobrotami, 
ktoré boli pripravené vo vestibule.

Ďakujeme všetkým p. uč. – 
Kotrasovej, Hollej, Hanákovej, 
Gu l ánove j ,  B aj j an iove j , 
Hudečkovej, Haverovej a  všet-
kým deťom za veľmi príjemne 
prežité dopoludnie, všetkým 
účastníkom za super výkony, 
Domu kultúry za poskytnutie 
priestorov a Nadácii ŽIVOT za 
finančný príspevok. See you next 
year, friends of English!

Mgr. Anna Haverová, uč. ANJ

Oprava v článku Smutná storočnica
V minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu sme na strane 10 uverejnili článok 
Smutná storočnica. V článku sa vyskytla chyba. 
V odseku... Z vojny sa na Černochov Vrch vrátili aj ďalší susedia, ktorých som poznala: 
Juraj Černák, Juraj Michalec, invalid s pochrámanou nohou, Štefan Bunčiak s doka-
ličenou rukou, Juraj Bunčiak – kováč a dedkov bratranec Michal Hladký – mlynár 
z dolného mlyna. ...v odseku malo byť uvedené meno Michal Hluchý, nie Hladký. Za 
chybu sa autorke ospravedlňujeme. redakcia

pokračovanie zo str. 1

Jubilujúci občania prijali 
pozvanie do obradnej siene

K  tomuto krásnemu výro-
čiu poblahoželala Ottovi 
Maderovi s  manželkou 
Emíliou a  Ing. Jaroslavovi 
Martákovi s  manželkou 
Jindriškou zástupkyňa primá-
tora, Mgr. Soňa Krištofíková. 
Obe podujatia veľmi pekne 
pripravili členky Zboru pre 
občianske záležitosti mesta 
Stará Turá a pani matrikárka, 
Mgr. Ivona Málková. Program 
doplnili príjemným spevom 

žiačky Základnej umeleckej 
školy v  Starej Turej a  pani 
učiteľka Božena Michalcová. 
Prajeme všetkým našim mi-
lým jubilantom ešte veľa zdra-
via, šťastia, lásky a  pohody 
v kruhu rodiny a najbližších. 
Manželom, ktorí oslavujú 
v  tomto polroku zlatú svad-
bu, chceme popriať ešte veľa 
krásne prežitých spoločných 
rokov, lásky, spolupatričnosti, 
ale aj trpezlivosti a ohľadupl-
nosti voči tomu druhému.

Lívia Boorová
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Wushu skúšky technickej vyspelosti – páskovanie
Po ďalšom roku cvičenia sme na konci školského 
roka a na prahu prázdnin pripravili ďalšie skúšky 
technickej vyspelosti vo wushu. Keďže úspešní 
cvičenci získavajú nové pásy, táto udalosť sa ľu-
dovo prezýva páskovanie. Deti v piatok dosta-
li vysvedčenia v škole a v sobotu 28. júna 2014 
ráno prišli zúročiť svoju námahu na tréningoch. 
Rodičia ich priviedli, no na samotné skúšky nebo-
li pripustení, aby nerozptyľovali cvičencov a ne-
rušili priebeh skúšok hovorom či hlukom. Skúšky 
boli náročné a trvali cez dve hodiny. Po odcvičení 
deti odišli z telocvične, aby sa skúšobní komisári 
mohli poradiť a rozhodnúť, kto skúšky zvládol 
na dostatočnej úrovni, aby si zaslúžil získať vyšší 
hodnostný stupeň. Po porade boli deti aj rodičia 
opäť pozvaní do telocvične, kde prebehla ceremó-
nia odovzdávania pásov a zhodnotenia skúšok, 
ktorá trvala ďalšiu hodinu. Každému cvičenco-
vi boli vytknuté jeho chyby a bol pochválený za 
vynikajúce okamihy svojho cvičenia. Do úvahy 
sa okrem priebehu skúšky, fyzickej a technickej 
zdatnosti brala aj disciplína a správanie na tré-
ningoch počas celého roka. Tí, ktorí sa v prie-
behu roka príliš nesnažili, mali ťažké chvíle. Na 
druhej strane, tí, ktorí poctivo cvičili a chodili na 
tréningy po celý rok, poznali všetko, čo od nich 
bolo požadované a skúšky zvládli ľahko a s pre-
hľadom. Nezískanie vyššieho pása nie je hanbou, 
nie je to také isté, ako keď žiak prepadne v škole 
a musí opakovať ročník. Znamená to iba toľko, že 
cvičenec musí ešte viac cvičiť, pravidelne chodiť 
na tréningy a na nich sa sústrediť na cvičenie.

Všetci nováčikovia zvládli základy tohto 
športu a tak im bol udelený biely pás. Dvaja nová-
čikovia však preukázali také nadšenie, talent, vôľu 
a poctivé cvičenie, že boli preskúšaní aj na vyšší 
stupeň a po zhode skúšobných komisárov im bol 
priznaný rovno žltý pás. Ide o súrodencov Jána 
a Agátu Pevných. Tí ukázali, aká je dôležitá práca 
na tréningoch. S takýmto prístupom je možné, 

ak vydržia poriadne cvičiť, že sa po niekoľkých 
rokoch môžu stať výrazným prvkom vo svete 
slovenského wushu. Kým biely pás získala celá 
skupina nováčikov, postup z bieleho na žltý pás už 
taký ľahký nebol. Hoci prešla väčšina cvičencov, 
niektorí ešte nezískali dostatočnú zrelosť v tech-
nikách na to, aby mohli patriť do vyššej skupiny. 
Snaha a vôľa cvičiť je nesmierne potrebná, no na 
vyšší technický stupeň je potrebné aj zvládnutie 
techniky, presnosť, sila, dynamika pohybov a ich 
porozumenie tak, aby v rámci jedného hodnost-
ného stupňa medzi cvičencami neboli priepastné 
rozdiely. Na disciplínu, ktorá je pri najmenších 
deťoch braná ešte trochu benevolentne, je už pri 
vyšších stupňoch a starších cvičencoch kladený 
veľký dôraz. Tí, ktorí s ňou ešte majú problém, 
musia časom dozrieť a tak treba počkať. Nejde 
však o nič neprekonateľné, čo by ďalší tréning 
a snaha nedokázali napraviť. 

Postup zo žltého na oranžový pás bol najná-
ročnejší. Adeptov bolo najmenej a i tu boli cvi-
čenci, ktorí nepreukázali dostatočnú technickú 
úroveň na získanie vyššieho stupňa. Zvládli však 
časť skúšok a tak bude v novom školskom roku 

treba zopakovať už iba to, čo teraz nezvládli. Ak 
počas prázdnin nebudú iba leňošiť, ale vážne sa 
sústredia na svoje nedostatky a popri šantení si aj 
zacvičia a zopakujú práve to, čo im na skúškach 
nešlo, tak v náhradnom termíne začiatkom škol-
ského roka spolu s cvičencami, ktorí boli v čase 
páskovania už odcestovaní na prázdninách, do-
stanú možnosť dokončiť skúšky a  získať vyšší 
hodnostný stupeň.

Ďakujeme rodičom, že svoje deti podporujú 
v tejto športovej aktivite. Veríme, že pre všetky 
naše wushu deti boli tieto skúšky ponaučením 
a motiváciou do ešte lepších výkonov a hlavne 
pravidelného chodenia na tréningy. Tí, ktorí ne-
postúpili, sa môžu porovnať s tými, ktorí postú-
pili, zamerať sa na svoje nedostatky a neustálym 
úsilím ich odstrániť a zlepšiť. Dôležité je nevzdať 
sa pri neúspechu, ale poučiť sa z neho a zabrať 
naplno. Pretože nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť 
sám nad sebou, poraziť svoje slabiny a úsilím sa 
posunúť na vyššiu úroveň.

Prajeme deťom krásne prázdniny a veríme, že 
sa po nich opäť stretneme a budeme spolu cvičiť.

Wushu centrum Stará Turá

Strelecké preteky, 
Memoriál Jána Vráblika
Dňa 13.7.2014 sa na strelnici ŠK 
v Starej Turej uskutočnili strelecké 
preteky a  za krásneho počasia sa 
najviac darilo Ležovičovi Marianovi, 
Tiborovi Medňanskému a Jansovi 
Tomášovi. Zo žiakov exceloval 
Rastislav Čečot.

Ivo Durec, ktorý bol ostaršený 

bol zaradený medzi dospelákov, 
i  keď strieľal z  pušky ZKM.452 
a zároveň sa stal víťazom v tejto ka-
tegórii. Víťazi si odniesli diplomy 
a pekné poháre. Preteky rozhodoval 
Milata Peter a Ján Kostelný.

Gratulujeme víťazom k  úspe-
chom. Milata Peter

Staroturansk  triatlon, Slovensk  pohár 
9. august 2014 

28. ro ník 

  
Vá ení portoví priatelia, 
poz vame Vás na 28. ro ník „Staroturanského triatlonu“, pre tento rok 
aj Slovensk  pohár, ktorého sú as ou je u  po piatykrát aj Hasi sk  
triatlon "Dubník 2014". 
Kto mô e tartova ? 
Ka d  kto chce. tartova  sa bude v dvoch vlnách. Maximálny po et 
tartujúcich v ka dej vlne je 100! 

1. Hasi sk  triatlon tartujú hasi i-triatlonisti z celého Slovenska a 
portovci bez licencie. Radi tu uvítame aj rekrea n ch a za ínajúcich 
portovcov. Zú astni  sa mô u aj troj lenné tafety, ka d  pretekár 

absolvuje jednu celú disciplínu. 
2. Slovenský pohár štartujú triatlonisti s platnou licenciou STÚ, resp. 

neregistrovaní, ktorí si zaplatia jednorazovú licenciu (+2 €).
Triatlon sa koná v rekrea nej oblasti Dubník, ktorá sa nachádza pribli ne 2 km 
od mesta Stará Turá. Sú tu mo nosti ubytovania a stravovania. Bli ie info: 
www.kstst.sk. 
Klub slov. turistov Stará Turá 
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„A“ mužstvo MFK Stará Turá skončilo na 6. mieste
A“ mužstvo nás reprezentovalo 
v  ročníku 2013/14 v  5. lige Sever 
pod vedením trénera Mgr. Ľuboša 
Čičalu, asistenta Miroslava Adáska 
a maséra Jaroslava Adamusa. Cieľ 
mužstva bol najvyšší, a  to postup 
do 4. ligy. V jarnej časti sa mužstvu 
darilo a predpokladalo sa, že spolu 
s Chocholnou – Velčice budú bojo-
vať o konečné umiestnenie. V muž-
stve nastali na jar minimálne zmeny, 
ale odchod Patrika Kubicu bol citeľ-
ný. Náhradou mal byť príchod nášho 
hráča Martina Vaváka, ktorý bol na 
hosťovaní v Spartaku Myjava. I na-
priek tomu, že išlo o talentovaného 
hráča s perspektívou pôsobenia vo 
vyššej súťaži, odmietol nastúpiť za 
náš klub. Z Nového Mesta n/V sme 
stiahli z hosťovania brankára Lukáša 

Vrzalu a zo Senice sme získali na 
hosťovanie Michala Sládka. Prvé 
jarné zápasy mali ukázať silu klubu 
a možnosti postupu. Úvodný zápas 
v Ilave sme síce vyhrali 0:3, ale muž-
stvo sa trápilo. Prišiel ale dôležitý zá-
pas s Chocholnou – Velčice, ktorý 
skončil nerozhodne 1:1, ale za vý-
raznej pomoci hlavného rozhodcu. 
V ďalšej časti prišli zranenia Straku, 
Denka, Jaroša, Štefíka a taktiež vý-
padok hráčov v tréningovom proce-
se, ktoré boli rozhodujúce pre ďalšiu 
činnosť. Prišli nečakané prehry 
v Malej Čause 3:2, keď sme nezvládli 
záver zápasu. Slabý výkon a prehra 
v Tr. Turnej nám zobrala posledné 
nádeje na popredné umiestnenie. 
Snaha mužstva bola získať aspoň 
medailové umiestnenie, čiže do 3. 

miesta. Prišli ale prehry vo Veľkých 
Uherciach 1:0 a v Hornej Porube 2:1, 
čím sme stratili možnosť získať aj 3. 
miesto. V zápase s Hornou Porubou 
sa hlavný tréner vzdal funkcie. 
Mužstvo sklamalo aj v poslednom 
domácom zápase s Podolím prehrou 
4:7. V domácom prostredí sme stra-
tili až 11 bodov. V jarnej časti sme 
získali celkom len 18 bodov oproti 
jesenným 38 bodom a s bilanciou 14 
víťazstiev, 8 prehier a 8 remíz sme 
skončili na konečnom 6. mieste. 
Najlepšími strelcom sa stal Michal 
Sládek, ktorý strelil v sezóne 16 gó-
lov. Najväčším problémom v klube 
ostáva vybudovanie umelej trávy 
s osvetlením, ktoré výrazne pomôže 

skvalitniť tréningový proces počas 
celej súťaže. 
Vedenie klubu touto cestou ďa-
kuje za podporu všetkým našim 
partnerom: mestu Stará Turá, spo-
ločnostiam Sevotech, Prematlak, 
Fremi Slovakia, Leoni CS, Prevak, 
pánom Vladimírovi Dingovi, 
Stanislavovi Švehlovi, Restaurant & 
Cafe Salamander, Sport Penziónu 
p. Miškovicovej a členke VV Zuzke 
Cibulkovej. Vedenie MFK touto ces-
tou ďakuje hlavnému usporiadate-
ľovi p. Jánovi Puškárovi, hlásateľke 
Lenke Kolárovej a kameramanovi 
Denisovi Letancovi. 

Ing. Ján Hodermarský

Veľký posun mužstva dorastencov v MFK
Mužstvo dorastencov nás reprezentovalo v roční-
ku 2013/14 v 5. lige Sever pod vedením trénera 
Igora Sekerku a jeho asistenta Romana Pribiša, 
ktorý sa v jarnej časti vo väčšej miere podieľal na 
tréningovom procese a vedenia počas zápasov. 
Hlavným cieľom dorastencov bolo posunúť sa 
o niekoľko priečok vyššie po jesennej časti, keď 
skončili na 11. mieste so 17 bodmi. Veľkým prí-
nosom pre mužstvo bol príchod bratov Mateja 
a Jakuba Berana, ktorí k nám prišli na hosťova-
nie zo Spartaka Myjava, zo Bziniec prišli Dušan 
Málik a Mazák. Najviac sme sa ale museli spo-
ľahnúť na srbských hráčov, ktorí študujú na SOŠ 
Stará Turá: Vladimír Lomen, Pavol Bartko, Juraj 
Rago, Ivan Ivičiak a Igor Čepli. Nevýhodou týchto 
študentov je ich pravidelná návšteva svojej kraji-
ny. Nášmu klubu najviac chýbajú začiatkom sú-
ťaže. Z dôvodu veľkého počtu hráčov, náš klub 
poslal na hosťovanie do Hrašného menej skú-
sených srbských hráčov, a  to Daniela Petráša, 
Róberta Kudroňa a Kristiána Bajčího. Počas sú-
ťaže a možnosti pomohol aj mladý a perspektív-
ny brankár „A“ mužstva Lukáš Vrzala. Kapitán 
mužstva Vladimír Lomen odohral posledné zá-
pasy za dospelých a nesklamal. Naši dorastenci 
urobili výrazný posun v tomto ročníku a so 45 

bodmi skončili na výbornom 7. mieste, keď získa-
li 14 víťazstiev, 3 remízy a 13 prehier. Postavenie 
mohlo byť aj vyššie, pokiaľ by bola v mužstve 
väčšia chuť do tréningového procesu. Kolektív 

patrí medzi najlepšie za posledné roky. Z mužstva 
odišiel po skončení školy do rodného Srbska Ivan 
Ivičiak, s ktorým sa rozlúčili hráči v domácom 
zápase s Prečínom vysokou výhrou 13:1. Veľkým 
vzorom pre všetkých bol už spomínaný kapitán 
mužstva Vladimír Lomen, ktorý je vzorným 
študentom a bol vzorom aj počas tréningových 
procesov a počas všetkých majstrovských zápa-
sov. Najlepším strelcom bol so 40 gólmi Dušan 
Bihári, ktorý bol u nás na hosťovaní a vedenie 
klubu sa určite bude spoliehať na jeho služby aj 
v ďalšom období. 

Ing. Ján Hodermarský

Tabuľka „A“ mužstva po jarnej časti ročníka 2013/2014
Z V R P Skóre Body

1 Chocholná-Velčice 30 21 3 6 80:30 66
2 Malá Čausa 30 18 4 8 76:38 58
3 Horovce 30 16 6 8 67:36 54
4 Cígeľ 30 16 6 8 50:41 54
5 V. Uherce 30 15 7 8 58:31 52
6 Stará Turá 30 14 8 8 62:42 50
7 Ladce 30 15 4 11 42:36 49
8 Podolie 30 13 5 12 65:54 44
9 Z. Kostoľany 30 11 11 8 45:35 44
10 Tr. Turná 30 13 5 12 48:47 44
11 H. Poruba 30 13 4 13 47:42 43
12 Kamenec p/Vt. 30 9 10 11 38:43 37
13 Ilava 30 6 6 18 19:62 24
14 Lazany 30 5 4 21 32:87 19
15 Oslany 30 4 6 20 23:89 18
16 N. Pravno 30 4 5 21 26:65 17

Konečná tabuľka dorastu 5. ligy Sever 2013/14

Z V R P Skóre Body

1. Borčice 30 28 1 1 153:19 85
2. Dolná Súča 30 23 2 5 111:45 71
3. Domaniža 30 19 3 8 89:47 60
4. Drietoma 30 16 9 5 83:51 57
5. Šimonovany 30 14 6 10 55:44 48
6. Bošáca 30 15 1 14 63:60 46
7. Stará Turá 30 14 3 13 86:71 45
8. Chynorany 30 13 1 16 103:112 40
9. Opatová n/V  30 12 4 14 64:82 40
10. Tr. Turná  30 12 2 16 72:76 38
11. Papradno 30 10 5 15 54:65 35
12. Svinná 30 10 4 16 63:90 34
13. Prečín 30 8 4 18 54:85 28
14. Kanianka 30 8 2 20 81:123 26
15. Dubodiel 30 7 3 20 61:117 24
16. Dol. Kočkovce 30 6 0 24 35:140 18

Horný rad zľava: Miroslav Adásek – asistent trénera, Vladimír Lomen, 
Matej Antálek, Jozef Jaroš, Adrián Straka, Peter Mazák, Ondrej Peterka, Luboš 
Maroň, Marek Štefík, Matúš Majtás Dolný rad zľava: Dominik Drahoš, 
Kristián Popelka, Lukáš Vrzala, Peter Viskup, Juraj Gáblech, Michal Sládek

Ivan Ivičiak zo Srbska, žiak SOŠ Stará Turá
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Strieborná basketbalová sezóna starších žiačok MBK Stará Turá
2. časť (dokončenie z minulého čísla)

Posledný večer pred majstrovstvami sme absol-
vovali spoločný pokec, nejaké videá a každý člen 
tímu vypustil balón priania, na ktorom mal na-
písané svoje želanie na najbližší víkend. Boli to 
veľmi pekné a silné chvíle. V piatok na obed sme 
štartovali na finálový turnaj do Nitry.
Na úvod náš čakal veľmi silný súper z Levíc. Podľa 
môjho názoru boli vzhľadom na momentálnu si-
tuáciu oni favoritom tohto zápasu. Vedeli sme, 
že to bude ťažký a kľúčový zápas. Naše nervózne 
hráčky sme sa však snažili neustále upokojovať. 
Tu sa už nebolo čo šetriť a so sebazaprením nastú-
pili Sima, Aďa aj Alica. Prvú štvrtinu sme prehra-
li, no v druhej sme súpera absolútne zvalcovali. 
V polčase sme vyhrávali o 15 bodov. Náskok sme 
si udržali a vyhrali sme celkovo 65:57. V našom 
družstve bola veľká eufória a všetci sme boli veľmi 
šťastní. Mali sme dostatok času na regeneráciu. 
Na druhý deň sme hrali proti Nitre až večer. Na 
zápas s Nitrou boli hráčky poriadne namotivo-
vané. V hlavách sa zmenilo veľa vecí. Už nebrali 
zápas s Nitrou ako istú prehru, kde záleží len že 
o koľko prehráme. Chceli Nitru poraziť a trúfa-
li si na ňu. Hralo sa vo vynikajúcej atmosfére. 
Prvý polčas bol veľmi vyrovnaný a prehrali sme 
ho o 9 bodov, len preto, že sme nedali 10 trest-
ných hodov. V koncovke druhej štvrtiny prišlo 
ale niečo, načo sa človek ťažko pripraví. Terezka 
Machajdíková si škaredo zranila koleno, Tánička 
si silno podvrtla členok, Aďa si obnovila zrane-
nie členka a Izu pichalo silno v kolene. V šatni 
boli veľmi ťažké chvíle. Všetci sme cítili, že na 
Nitru máme, no boli sme vo veľmi zlom zdravot-
nom stave. Rozhodli sme sa teda, dohrať zápas 
tak, že zranené hráčky už do zápasu nepustíme 
a zápas len dohráme. Hráčky, ktoré hrali, musím 
veľmi pochváliť. Nebolo to ľahké, no zvládli to 
so cťou. Prehrali sme 39:64. Zažili sme si druhú 
stranu mince. Absolútne opačné pocity ako deň 
pred tým. Všetky silno plakali a prevládalo ob-
rovské sklamanie. Samozrejme každé zranenie 
bolelo dvakrát toľko ako po vyhratom zápase. 

Poviem pravdu aj mne nebolo všetko jedno. Cítil 
som veľký smútok a sklamanie, hlavne za naše 
dievčatá, ktoré vážne dreli celú sezónu a neboli 
choré ani zranené. No nemohli sme plakať nad 
rozliatym mliekom. Mali sme veľmi krátky čas 
na regeneráciu, keďže už ráno o 9tej sme hra-
li s Košicami. Báli sme sa, koľko hráčok vôbec 
nastúpi. Mohlo to dopadnúť aj tak, že po prehre 
s Košicami odídeme domov bez medaily, no to by 
bolo naozaj nespravodlivé. Celú noc sme sa starali 
o zranené dievčatá. Ráno sme vstali skôr. Každá 
hráčka prešla cez tejping u Mareka a Anežky. 
S hráčkami sme cvičili, dali sme im nejaké vita-
míny a utišujúce lieky. Do haly sme odišli o dosť 
skôr, aby si to hráčky vyskúšali. Bolo vidieť, že ich 
to všetky bolelo, no chceli hrať. Sima už toho mala 
taktiež dosť, predsa len odohrať 2 zápasy v cho-
robe nie je maličkosť. Terezka Machajdíková ne-
mohla hrať, keďže si roztrhla vnútorný meniskus. 
V zápase s Košicami sme ukázali veľkú disciplí-
nu, velikánske srdiečko a súper na nás absolút-
ne nemal. V zápase sme dominovali a predviedli 
sme vynikajúcu obranu. Hráčky plnili všetko čo 
mali. Všetky baby si zahrali a vyhrali sme 62:35. 
Ďakujem každej jednej hráčka a celému svojmu 
realizačnému tímu. Marek, Anežka a Marika uro-
bili obrovský kus práce, aby mohli dievčatá hrať. 
Bez nich by to nešlo. Skončili sme strieborný, čo 
je pre nás veľká odmena za skvelú sezónu. Je to 
určite veľký úspech a našu hru ocenili aj rodičia 
a tréneri iných klubov. Do all stars A tímu bola 
nominovaná Stanka Košarišťanová, do all stars B 
tímu Izabela Grňová. Najlepšou hráčkou nášho 
družstva bola vyhlásená Simona Majtásová. Ja sa 
chcem poďakovať každej jednej hráčke. Naozaj 
som na ne všetky veľmi pyšný a hrdý!! Vyhrali 
samé nad sebou a v tejto sezóne veľa pochopi-
li a veľa sa naučili. Vyrástli basketbalovo, ale aj 
ľudsky.

O tento veľký úspech sa 
zaslúžili tieto hráčky: 
Stanka Košarišťanová, Simona Majtásová, Lucka 
Kovárová, Natália Mozoláková, Aďa Moravčíková, 
Ria Michalidesová, Livka Gregorová, Izabela 

Grňová, Táňa Bábiková, Alica Gápová, Bibiana 
Bandurčinová, Terezka Machajdíková, Terezka 
Moravčíková.
Tréner Mgr. Tomáš Kačmarik
Asistentka trénera Marika Minárechová
Kondičný tréner: Mgr. Marek Mikletič
Fyzioterapeut: Anežka Gromovská
Predseda klubu Miloš Minárech
Predseda správnej rady Ing. Miroslav Nerád
Hráčky Stanka Košarišťanová, Simona Majtásová, 
Lucka Kovárová Aďa Moravčíková a  Izabela 
Grňová absolvovali v tejto sezóne aj reprezen-
tačné sústredenia/zápasy za U15 Slovensko a ja 
verím, že ich to bude motivovať k ešte väčšej chuti 
zlepšovať sa. Je to aj odmenou pre celý náš klub.

POĎAKOVANIE
Veľké ďakujem patrí vedeniu nášho basketbalové-
ho klubu, ktoré nám vytváralo výborné podmien-
ky počas celej sezóny. Ďakujem aj basketbalovým 
klubom zo Žiliny a  z  Piešťan za spoluprácu. 
Chcem poďakovať svojej asistentke Marike, kto-
rá sa rozhodla dať si oddych od basketbalu. Bez 
nej by sme neboli tam kde sme, naučila nás toho 
veľa aj v basketbale aj v živote. Ďakujem Marekovi 
Mikletičovi, ktorý naše dievčatá pripravoval po 
kondičnej stránke, pomáhal im po zraneniach, no 
bol im vždy veľkou oporou ako človek. Samotné 
dievčatá by vedeli povedať najlepšie ako veľmi 
im Marek pomáhal. Veľakrát pomohol aj mne 
a dokonca ma dokázal poraziť s mojím vlastným 
tímom. Ďakujem rodičom, ktorí nám pomáhali 
a naším najlepším fanúšikom.

Treba si tento úspech vážiť, ja si ho nesmier-
ne cením a vždy za ním budem vidieť veľký kus 
práce, driny, sĺz, úsmevov a kopec prežitých zá-
žitkov. Zažili sme veľké pády, no vstali sme a stali 
sme sa silnejšími. Celý náš tím vytvoril skvelú 
partiu a ja verím, že sa nám ešte v budúcnosti 
podarí sformovať tento víťazný tím. Ukázali sme, 
že aj keď sme malý klub, patríme medzi špičku 
na Slovensku. Prajem si aby dievčatá zostali hrať 
basketbal aj naďalej a aby nás naša spoločná práca 
napĺňala. Tomáš Kačmarik
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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

Vá ení diabetologickí pacienti, 
 

oznamujeme Vám, e sa nám podarilo zabezpe i  finan né prostriedky na prevádzku 
diabetologickej ambulancie 

aj na rok 2015. 
Diabetologická ambulancia na Poliklinike v Starej Turej  

 Vám bude preto k dispozícii a  do 31.12.2015. 
V etk m sponzorom akujeme za pochopenie a podporu. 

 
Pacientom prajeme skoré uzdravenie.  

 
Dr. Marian Mesiarik   


