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Z obsahu: Zmeny sú korením života 
V tomto roku je náš časopis na prahu symbolickej 

dospelosti. Vychádza už úctyhodných 18 rokov. Po−
čas všetkých týchto rokov držal nad ním patronát náš 
vydavateľ, pán Jiří Foldyna z vydavateľstva Delta. Ale 
dospelosť prináša zmeny, a preto aj Staroturiansky 
spravodajca sa po 18 rokoch dočká nového grafické−
ho spracovania. Pri tvorbe časopisu vystrieda vyda−
vateľstvo Delta staroturianska firma T − štúdio. Úvod−
né slová tohto čísla časopisu chcem preto venovať 
pánovi Foldynovi, ktorému by som sa chcela touto 
cestou za celú redakciu poďakovať, za jeho dlhoroč−
nú prácu, obetavosť, trpezlivosť a popriať mu ešte veľa 
šťastia v práci, ale aj v súkromnom živote. Bol pri 
všetkých kľúčových momentoch, ktoré sa s časopi−
som spájajú, stál pri jeho zrode a veríme, že chvíle 
strávené pri jeho zostavovaní budú patriť k jeho prí−
jemným spomienkam na Starú Turú. 

Budúce číslo spravodajcu bude teda iné, nové, no 
v svojich obľúbených predajniach ho stále nájdete v 
zelenej farbe, tak ako ste boli zvyknutí. Dúfame, že 
zmeny, ktorými časopis prejde budú príjemným oži−
vením pre Vás čitateľov a spravodajca sa Vám bude 
naďalej dobre čítať. Aj keď v novom šate a s novým 
usporiadaním. Veď ako sa hovorí: „Zmeny sú kore−
ním života.“                                        Lívia Boorová 

4. september - Koncert Evy a Vaška, 
16.00 h, DK Javorina 

10. september - Cyklistické preteky na 
Veľkú Javorinu, 10.00 h, Hrnčiarové 

Z rokovania MsZ 

Upršané slávnosti na Javorine 

Blato Tanec Slnka nepokazilo 

Remeselné trhy boli opäť 
úspešné 

Slávnostné otvorenie 
DK Javorina 

Letné tábory staroturianskych 
detí 

Informácie o hrobových 
miestach 

Turnaj mužov k 80. výročiu 
MFK 

Vnúčatá pani 
Jitky Durcovej, 

v staroturianskych 
krojoch, 

ktoré vo voľnom 
čase šije. 
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Upršané slávnosti 
na Javorine 

Počasie je jediná vec, ktorú pri podujatí pod holým 
nebom nemôžete zorganizovať. A v tomto duchu sa niesli 
aj tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine. Už od rána bol najvyšší vrch Bielych Karpát 
zahalený v hmle a dážď a vietor znemožnili pokračovať 
v akomkoľvek programe vonku. 

Tradičné položenie kvetov na pamätník česko−morav−
sko−slovenskej vzájomnosti sa však uskutočnilo aj za 
nepriaznivého počasia. Hostia boli neskôr nútení presu−
núť sa do krytého stanu. Dážď neustával, a tak organizá−
tori zrušili kultúrny program na oboch pódiách. V predaj−
ných stánkoch vydržalo iba pár odvážlivcov. 

V krytom stane však vládla tradičná priateľská atmo−
sféra. Prítomným hosťom sa prihovoril starosta Bziniec 
pod Javorinou Ing. Pavel Bahník. Oficiálne slávnosti otvo−
ril a požiadal o slovo všetkých štyroch hejtmanov a župa−
nov z prihraničných krajov. Za českú stranu sa hosťom 
prihovoril hejtman Juhomoravského kraja a predseda 
Asociácie krajov Českej republiky JUDr. Michal Hašek a 
hejtman Zlínskeho kraja MVDr. Stanislav Mišák. Za slo−
venskú stranu sa hosťom prihovoril predseda Trenčian−
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček a 
predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor 
Mikuš. 

Všetci štyria na slávnostiach oficiálne deklarovali vy−
tvorenie euroregiónu Javorina. Tradičnú ľudovú atmo−
sféru slávností priniesli do zakrytého stanu české aj slo−
venské ľudového súbory, ktoré vytvorili jedno spoločné 
hudobné teleso a spievali piesne z oboch strán Javori−
ny. Tohtoročné slávnosti viac ako inokedy potvrdili Hur−
banove slová: „Tu bratia vždy sa stretať budú...“ Či bude 
dážď, krúpy, vietor, Česi a Slováci sa na Javorine budú 
stretať naďalej. 

Text a foto Lívia Boorová 

Dňa 28.7.2011 sa konalo IX. 
zasadnutie MsZ, ktoré otvoril o 
15.00 hod. primátor mesta. 

Mestské zastupiteľstvo vza−
lo na vedomie s pripomienkou 
vyhodnotenie uznesení zo VII. 
a VIII. zasadnutia MsZ. 

V rámci riešenia majetko−
vých záležitostí schválilo MsZ 
nasledovné žiadosti a návrhy: 

− Vladimíra Sameka, bytom 
Stará Turá o zriadenie vecného 
bremena na pozemku, 

− ARTOIS, s.r.o., Nové 
Mesto nad Váhom o prenájom 
štyroch parkovacích miest, 

− Mgr. Ivana Novomestského, 
Stará Turá o odkúpenie dielov z 
pozemkov, 

− návrh na zrušenie uznese−
nia č. 15 − VII/2011 zo dňa 
23.6.2011. 

Mestské zastupiteľstvo vza−
lo na vedomie Informáciu o ak−
tuálnom hospodárení mesta ako 
i Informáciu o postupe verejné−
ho obstarávania na rekonštruk−
ciu Hospodárskeho pavilónu ZŠ, 
Ul. Komenského. 

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo Návrh zmeny prevádz−
kového poriadku Multifunkčné−
ho ihriska. Návrh zmeny pre−
vádzkového poriadku Multi−
funkčného ihriska na Hurbano−
vej ulici bol vypracovaný na zá−
klade uznesenia MsZ Stará Turá 
č. 32−VII/2011 zo dňa 23. 6. 
2011. Hlavným dôvodom zme−
ny bolo rozhodnutie o zrušení 
výberu poplatkov za užívanie 
Multifunkčného ihriska na Hur−
banovej ulici ako i prijatie opat−
rení k efektívnejšiemu využíva−
niu ihriska. 

V ďalšej časti rokovania po−
slanci schválili Všeobecné zá−
väzné nariadenie Mesta Stará 
Turá č. 7/2011−Nar., ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č.5/1995 o 
Územnom pláne mesta Stará 
Turá, o regulatívoch a limitoch 
využitia územia a zásadách pre 
ďalší rozvoj mesta Stará Turá v 
znení neskorších zmien a dopln−
kov. 

Schválený bol i návrh zmeny 
Programového rozpočtu na rok 
2011, ktorá sa týka naviac ná−
kladov na realizáciu stavby „Re−

vitalizácia CMZ Stará Turá“. 
Naviac náklady boli schválené 
vo výške 20 500,− eur. 

Poslanci prerokovali ponuku 
spoločnosti IZOTECH Group, 
spol. s r.o., Nové Mesto nad Vá−
hom na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na pozemok parc. č. 
443/1 za účelom výstavby ná−
jomných bytov. Táto ponuka 
nebola schválená. Mestské za−
stupiteľstvo uložilo prednostovi 
MsÚ vypísať výberové konanie 
na vypracovanie projektového 
zámeru na výstavbu nájomné−
ho bytového domu s bytmi spĺ−
ňajúcimi podmienky úveru zo 
ŠFRB a dotácie z MDVaRR SR. 

Ďalej poslanci prerokovali 
materiál o možnosti zriadenia a 
financovania autobusovej linky 
Stará Turá Černochov Vrch. Ma−
teriál vznikol na základe zruše−
nia niektorých autobusových 
spojov do časti mesta Stará 
Turá Černochov Vrch, čím do−
šlo k výraznému obmedzeniu 
možnosti najmä starších obyva−
teľov tejto časti vybaviť si svoje 
záležitosti v centrálnej časti 
mesta Stará Turá tak, aby ne−
museli čakať na dopravu naspäť 
až do poobedňajšieho spoja, 
Materiál nebol schválený, nakoľ−
ko by jeho prijatím vznikol pre−
cedens vzhľadom na ostatné 
miestne časti. Mestské zastu−
piteľstvo je názoru, že mesto by 
nemalo nahrádzať funkciu TSK, 
ktorý má na tento účel prideľo−
vané finančné prostriedky z po−
dielových daní a dotácií. 

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo „Súborné stanovisko“ 
spracované na základe verejné−
ho prerokovania konceptu 
Územného plánu Mesta Stará 
Turá ako i návrh na vymenova−
nie komisie na vyhodnotenie 
súťažných ponúk pre výber do−
dávateľa na kompletnú grafickú 
prípravu a tlač periodika Staro−
turiansky spravodajca. 

V závere rokovania poslanci 
vzali na vedomie Informáciu o 
návrhu cezhraničnej spolupráce 
medzi mestom Stará Turá a spo−
ločnosťou SVAH ROCHUS 
o.p.s., Uherské Hradiště. 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

Z ROKOVANIA  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 



Staroturiansky spravodajca č. 9 − september 2011 www.staratura.sk 3. 

Jednou z najvýznamnejších zmien 
v živnostenskom zákone, ktoré na−
stali od júna 2010 je možnosť živ−
nostenského úradu (jednotného kon−
taktného miesta − JKM) poskytovať 
informácie a zabezpečiť zápis do ob−
chodného registra právnických osôb. 

Znamená to, že JKM je miestom, 
ktoré je oprávnené prijímať údaje a 
dokumenty, vyžadované registrový−
mi súdmi pre prvozápis právnických 
osôb do obchodného registra. 

Ak právnická osoba predloží živ−
nostenskému úradu návrh na zápis do 
obchodného registra a prílohy k návr−
hu na zápis (spoločenskú zmluvu ale−
bo zakladateľskú listinu, vyhlásenia, 
podpisové vzory, doklad o preukázaní 
vlastníctva k nehnuteľnosti alebo uží−
vacieho práva, prípadne súhlas vlast−
níkov, živnostenské oprávnenie...) v lis−
tinnej podobe, živnostenský úrad vy−
koná prevod týchto listín do elektro−
nickej podoby za úhradu (5 eur za 
každých 15 začatých strán) a elektro−
nickou formou návrh na zápis aj s prí−
lohami odpošle registrovému súdu. 

Upravený prevádzkový poriadok 
multifunkčného ihriska 

V minulom čísle spravodajcu sme Vás informova−
li, že boli zrušené poplatky za používanie multifunkč−
ného ihriska na Hurbanovej ulici. Preto uvádzame 
aj upravený prevádzkový poriadok ihriska, ktorý po−
slanci MsZ schválili na zastupiteľstve 28. júla 2011. 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 

NA HURBANOVEJ ULICI STARÁ TURÁ 
(PLATNÝ OD 1.8.2011) 

1. POUŽÍVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 
JE BEZPLATNÉ. 

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM PREVÁDZKY 
IHRISKA: 
PONDELOK – PIATOK 
08.00 – 14.00 HOD. ŽIACI ZŠ A SOŠ 
15.00 – 18.00 HOD. MLÁDEŽ A DOSPELÍ 
18.00 – 21.00 HOD. ODDIELY TJ, PRÁVNICKÉ 

OSOBY 
 SOBOTA, NEDEĽA, SVIATKY, PRÁZDNINY 
08.00 – 16.00 HOD. MLÁDEŹ A DOSPELÍ 
16.00 – 21.00 HOD. ODDIELY TJ, PRÁVNICKÉ 
OSOBY 
PO 21.00 HOD. JE VSTUP DO AREÁLU IHRISKA 
ZAKÁZANÝ! 

3. VSTUP: 
• ŽIACI ZŠ A SOŠ V SPRIEVODE UČITEĽA 
• OSOBY MLADŠIE AKO 15 ROKOV V SPRIEVO− 
DE DOSPELEJ OSOBY 

4. IHRISKO JE URČENÉ NA TIETO ŠPORTY: 
• MINIFUTBAL • HÁDZANÁ 
• NOHEJBAL • TENIS 
• VOLEJBAL • HOKEJBAL 
• BASKETBAL 

5. V AREÁLI IHRISKA JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ: 
• POUŽÍVAŤ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A FAJČIŤ 
• ODHADZOVAŤ ODPADKY A ZNEČISŤOVAŤ 

IHRISKO 
• POUŽÍVAŤ NEVHODNÚ OBUV (KOLIESKOVÉ 

KORČULE, KOPAČKY...) 
• JAZDIŤ NA BICYKLOCH, KOLOBEŽKÁCH, SKA 

TEBOARDOCH A INÝCH PROSTRIEDKOCH 
• POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK OSTRÉ PREDMETY 
• LEZENIE NA KONŠTRUKCIE A SIETE IHRISKA, 

PRELIEZANIE OHRADENIA A BRÁNOK 

6. AKÚKOĽVEK ZÁVADU TREBA IHNEĎ OZNÁMIŤ 
SPRÁVCOVI IHRISKA. 

7. ČASOVÝ HARMONOGRAM ZOSTAVUJE 
A RIADI SPRÁVCA IHRISKA. KAŽDÝ JE POVIN− 
NÝ RIADIŤ SA POKYNMI SPRÁVCU IHRISKA. 

8. KONTAKT NA SPRÁVCU (IBA DO 21.00 HOD.): 
0905 249 421, 0904 355 447 

Živnostenský úrad zároveň za 
správny poplatok 0,50 eura overu−
je pravosť podpisu a osobné údaje 
navrhovateľa a splnomocniteľa na 
návrhu zápisu do obchodného re−
gistra a je aj oprávnený vybrať súd−
ny poplatok (331,50 eura), potreb−
ný k zápisu právnickej osoby do ob−
chodného registra. 

Podotýkame však, že za obsah 
návrhu na zápis do obchodného re−
gistra je zodpovedný výhradne na−
vrhovateľ. 

Aj keď viacerí podnikatelia prav−
depodobne o tejto službe ešte ne−
vedia, v prvom polroku 2011 vzrás−
tol záujem o túto službu. 

Možnosť poskytnutia takejto služ−
by a informácií JKM, ktoré napriek 
tomu, že nemajú charakter právne−
ho poradenstva, môžu významným 
spôsobom zefektívniť postup regis−
trácie a znížiť náklady spojené so 
vznikom obchodných spoločností. 

Mgr. Jarmila Schmidlová, 
vedúca odboru živnostenského 

podnikania 

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra právnických 
osôb prostredníctvom živnostenského úradu 

V októbri 2010 boli odovzdané 
do užívania novo zrekonštruované 
učebňové pavilóny Základnej školy 
na Ulici Komenského v Starej Tu−
rej, na rekonštrukciu ktorých sme 
získali z väčšej časti finančné 
prostriedky z eurofondov. 

V snahe postupne zrekonštruo−
vať aj zvyšné pavilóny základnej 
školy, májovou zmenou rozpočtu 
mestské zastupiteľstvo rozhodlo o 
rekonštrukcii hospodárskeho pavi−
lónu. 

Už na začiatku sme si boli ve−
domí skutočnosti, že ďalšie dotácie 
sa nám na tú istú školu nepodarí 
získať, preto sme sa rozhodli reali−
zovať z rozpočtu mesta len rekon−
štrukciu najnevyhnutnejšieho rozsa−
hu – odstrániť havarijný stav Hos−
podárskeho pavilónu. 

Výber dodávateľa na realizáciu 
stavebných prác s názvom zákaz−
ky: „Výmena okien a zateplenie 
obvodového plášťa − Hospodársky 
pavilón ZŠ Ul. Komenského Stará 
Turá“ v zmysle zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní v zne−
ní neskorších predpisov, sme po 
prvýkrát uskutočnili s použitím elek−
tronickej akcie, ktorú pre mesto Sta−
rá Turá zabezpečila firma Well 
management, spol. s r.o. Bojnice. 
Za poskytnutie tejto služby sme 
zaplatili symbolické 1 euro, nakoľ−
ko v rámci „Aukčného dňa“, orga−
nizovaného spoločnosťou Well ma−

nagement na podporu používania 
elektronických aukcií vo verejnej a 
štátnej správe, mesto Stará Turá v 
žrebovaní získalo poukaz na jednu 
elektronickú aukciu za 1 euro. 

5. augusta 2011 sa uskutočnila 
elektronická aukcia za účasti 11 sta−
vebných firiem, ktoré splnili nami po−
žadované podmienky účasti. Víťazom 
elektronickej aukcie sa stala staveb−
ná firma BH Site Management, s. r. 
o., Bratislava, ktorá predmetné sta−
vebné práce zrealizuje za 44 314,46 
eura vrátane 20% DPH. Oproti pred−
pokladanej cene podľa rozpočtu to 
predstavuje úsporu viac ako 50 % a 
oproti najnižšej cene z doručených 
ponúk, ktorá sa zároveň stala výcho−
diskom pre elektronickú aukciu 36 %, 
čo predstavuje ušetrených viac ako 
25 tis. eur. O urputnom boji dodáva−
teľov o získanie tejto zákazky svedčí 
i fakt, že aukcia trvala namiesto plá−
novaných 30 minút takmer 3 hodiny. 

Oceňujeme najmä veľmi dobrú 
komunikáciu a poradenstvo pri prí−
prave súťažných podkladov. Prípra−
va a realizácia e−aukcie so spoloč−
nosťou Well management sa usku−
točnila vo veľmi krátkom čase a s 
veľmi dobrým výsledkom. 

Zmluva o dielo bola podpísaná 
22. augusta 2011 s ukončením re−
alizácie do troch mesiacov od odo−
vzdania staveniska. 

Ing. Emil Vlado 
oddelenie výstavby ÚP a ŽP 

Prvá elektronická aukcia na stavebné práce 
v meste Stará Turá 
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Posledný júlový víkend ovládli rekreačné stredisko Dubník 
autocamping motorkári zo všetkých kútov Slovenska a Čiech. 
Cruiser Moto Club Indians tu pripravil opäť jeden z najlepších 
motorkárskych zrazov na Slovensku – Tanec Slnka 2011. 

Aj tohtoročný motozraz zápasil s nepriaznivým počasím. Or−
ganizátori však boli poučení z minulých rokov a pred hlavné 
pódium naviezli slamu. V 
piatok sa počasie ustálilo a 
v areály Dubníka začali pri−
búdať ľudia. Festival sa stal 
nielen stretnutím motorkárov, 
ale aj miestom, ktoré vo veľ−
kom počte navštevujú oby−
vatelia Starej Turej. Dobré 
hudba, jedlo, zábava a krás−
ne stroje každý rok prilákajú 
stále viac ľudí. 

Na hlavnom pódiu sa v 
piatok už od rána súťažilo. 
Po výjazde na agrofarmu v 
Podkylave sa motorkári vrá−
tili späť na Dubník. Hudob−
ný program otvorila rocková 

skupina Requiem z Malaciek. Rockeri rozprúdili krv v žilách 
najmä starším ročníkom. Po nich sa divákom predstavil headli−
ner festivalu, skupina No Name. Igor Timko zaspieval najväčšie 
hity skupiny a návštevníci ho odmeňovali stále búrlivejším po−
tleskom. V ďalšom programe sa predstavil Xindl X, ktorý sám 

Blato Tanec Slnka nepokazilo 

ČIN ROKA 
Občianske združenie SLUHA organizuje ďalší ročník vy−

hlásenia Činu roka. Svoje nominácie na toto ocenenie mô−
žete posielať na e−mailovú adresu ptrusik@gmail.com ale−
bo poštou na adresu o. z. SLUHA, Čulenova 2338/21, 915 

01 Nové Mesto nad Váhom. 

Finančná zbierka 
Obec Lubina vyhlasuje verejnú finančnú zbierku pre 

rodinu Schindlerovcov, ktorá pri požiari rodinného domu 
pod Javorinou prišla 19. júna 2011 o strechu nad hlavou 
a všetky osobné veci. 

Ak im chcete pomôcť, môžete poslať ľubovoľnú peňaž−
nú čiastku na č. účtu: 0276082836/0900 Slovenská spori−
teľňa alebo prispieť v hotovosti v pokladni Mestského úra−
du Stará Turá. 

seba nazýva českým raperom s gitarou. V nočných hodinách 
zahrala skupina Tři Sestry Revival. Žiaľ, program sa posunul 
takmer o tri hodiny, takže domáca skupina Hrana nevystúpila. 
Okrem hlavného pódia sa diváci mohli zabávať aj na Rockotéke 
a country pódiu. 

Sobotný program začal indiánskym dopoludním. Potom sa 
motorkári vydali na spanilú jazdu po okolí, ktorú ukončili v Sta−
rej Turej. Na Mierovej ulici sa Staroturiancom predstavil kaska−
dér Marek Matoušek. Jeho adrenalínový program vyrážal dych. 
Po kaskadérskej show sa motorkári vrátili naspäť na Dubník. 
Sobotný hudobný program otvorili Horkýže Slíže Revival, česká 
skupina, ktorá hrá najväčšie hity slovenských Horkýže Slížov. V 
ďalšom programe vystúpili Debill Heads a Ready Kirken. V noč−
ných hodinách sa začal spúšťať z oblakov dážď, ale ľudia vydr−
žali a dočkali sa aj druhého headlinera, skupiny Gladiátor. 
Program zakončila rocková skupina Morčatá na úteku. 

Organizátori mali okrem hudby pripravený aj rôznorodý sprie−
vodný program. Mužské publikum obdivovalo na hlavnom pó−
diu krásu slovenských žien. Pre športových nadšencov boli pri−
pravené súťaže a turnaje v plážovom volejbale, futbale a petan−
gu. Malých motorkárov zabávala riaditeľka Centra voľného času 
v Starej Turej Věra Tepličková. 

Lívia Boorová 

foto: LB 

foto: LB 

foto: Tomis 

foto: Tomis 
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Haiku 
Tak málo stačí 
pookriať sa pocitom 
z dobrého skutku 

Kalendárium 
Miloslav Andrej Bibza (26.9.1891 

Mošovce − 17.3.1957 Stará Turá, po−
chovaný v Mošovciach), staroturiansky 
ev. farár, vlastenec, manželka Mária, 
rod. Hlavňová. Navštevoval gymnáziá 
v Banskej Bystrici a Šoproni. Bohoslo−
vectvo v Šoproni, Viedni a v Prešove. 
Na Starej Turej pôsobil od 22.6.1926 
až svojej do smrti. Bol skromný, vše−
stranne pôsobiaci kňaz. Organizoval 
oslavy význačných osobnstí, mal vzťah 
k telovýchove. Od jeho narodenia uply−
nulu 120 rokov. 

Miloslav Novomestský (23.10.1930 
Stará Turá − 2.9.1976 Bratislava), tech−
nik, vynálezca, otec Miloslav, matka 
Zuzana, rod. Klimáčková, manž. MUDr. 
Anna, rod. Hurajová. Maturoval na 
Strednej priem. škole strojníckej, pro−
moval na Strojníckej fakulte SVŠT v 
Bratislave, doškoloval sa na Inžiner−
skom zváračskom inštitúte. R.1973 zís−
kal titul CSc. Robil na výskume a vý−
voji elektród pre zváranie nehrdza−
vedzujúcich ocelí, hliníka a jeho zlia−
tin. Od jeho úmrtia uplynulo 35 rokov. 

Klub slovenských turistov 
Stará Turá organizuje 10.9.2011 

Cyklistické preteky 
na Veľkú Javorinu 

Preteky sú určené pre amatérskych 
cyklistov bez licencie 

DISCIPLÍNY 

ČASOVKA NA V. JAVORINU: 
(bez ohľadu na druh bycikla) po 
ceste, štart po jednej minúte. 
Cieľ Holubyho chata. Dĺžka trate 
8 500 m, prevýšenie 600 m. 

PRETEKY NA HORSKÝCH 
BICYKLOCH: 
hromadný štart, cesta po Podkozin− 
ce − Salaš, terén po žltej značke 
a ďalej cestou okolo Holubyho 
chaty k vysielaču. 
Dĺžka trate 8 600 m, 
prevýšenie 650 m.ň 

Miesto štartu: 
Pohostinstvo Lubina − Hrnčiarové 
Čas štartu: 10.00 h 

Bližšie informácie na www.kstst.sk 

Dňa 12. augusta sa už po siedmykrát 
Námestie slobody premenilo na veľkú re−
meselnú dielňu plnú talentovaných a zruč−
ných remeselníkov. Tohtoročné Remeslá 
našich predkov ponúkli opäť možnosť vi−
dieť na vlastné oči výrobu predmetov, kto−
ré používame pri každodenných domácich 
prácach, ale aj predmety určené na skráš−
lenie priestoru či seba samých. Množstvo 
remesiel si návštevníci mohli sami vyskú−
šať. Zaujímavosťou bolo tkanie na tkáčskom 
stave, pletenie košíkov, pletenie z papie−
ra – peding, paličkovaná čipka, viazanie 
mušiek či maľovanie na hodváb. V stánku 
Infoturu sa mohli záujemcovia informovať 
na pripravované remeselné kurzy, ktoré 
začnú prebiehať v Dome kultúry Javorina 
od septembra. 

Súčasťou trhov boli aj tvorivé dielne 
určené malým remeselníkom. Tu deti spo−
lu s inštruktorkami vytvárali rôzne ozdoby 
z cesta a maľovali obrázky na sklo. Vý−
robky si potom mohli zobrať domov. Pre 
deti bol pripravený aj skákací hrad, jazda 
na poníkovi, maľovanie na tvár a výroba 
postavičiek z balónov. 

Predajné stánky obsahovali remeselný 
tovar zo všetkých odvetví. Okrem spomí−
naných drevených výrobkov, košíkov či 
paličkovanej čipky si návštevníci mohli 
zakúpiť rôzne šperky, dekorácie, kerami−
ku, hrnčiarske výrobky, ručne maľované 
hodvábne šatky, výrobky zo šúpolia či drô−
tované ozdoby. Svoje remeslo predviedol 
aj majster kováč, a tým, ktorí nezaváhali, 

nakul aj kovové ostrie z motyky. A aby 
neboli návštevníci hladní, pripravené boli 
aj domáce špeciality. Už od rána námes−
tím rozvoniavali nakladané syry a sladké 
trdelníky. 

Ochotní dobrovoľníci sa zhostili úloh 
kuchárov a zo stánkov sa začala šíriť vôňa 
domácich makových rezancov, pravej tu−
ranskej bryndzovej polievky a domácich 
langošov. Za prípravu týchto dobrôt sa ch−
ceme všetkým kuchárom a kuchárkam 
poďakovať. 

Organizátori − Dom kultúry Javorina 
spolu s mestom Stará Turá a dobrovoľník−
mi − mohli tento rok trhy spestriť o množ−
stvo nových remesiel aj vďaka grantové−
mu programu nadácie Orange. Počas do−
poludňajších hodín rozveseľovali návštev−
níkov dievčatá z cimbalovej hudby Čan−
čatá a harmonikár Paľko Bako. Popoludní 
sa na pódiu na námestí začal tradičný 
ľudový kultúrny program. Ten otvoril det−

ský folklórny súbor Čakanka z Nového 
Mesta nad Váhom. Dobrú náladu návštev−
níkom zaistili aj deti z folklórneho súboru 
Merínek z Kunovíc, heligonkári z Myjavy 
a folklórny súbor Podolie. 

Aj keď tohtoročné letné počasie nie je 
k nám veľmi zhovievavé, Remeslá našich 
predkov sa zaobišli bez dažďa. Slniečko 
akoby sa usmievalo nad toľkou nádherou, 
ktorá zdobila stánky našich remeselníkov 
a oblaky sa možno zľakli dupotu čižiem 
chlapcov z folklórneho súboru Podolie. 
Veríme, že aj budúci rok bude toto podu−
jatie také úspešné a dúfame, že sa orga−
nizátorom opäť podarí preniesť atmosféru 
tradičných remesiel a ľudovej kultúry do 
tejto uponáhľanej a pretechnizovanej 
doby. 

Na záver sa chcem poďakovať hlavnej 
organizátorke a zakladateľke Remesiel 
našich predkov, pani Júlií Bublavej, ktorej 
zanietenosť a zmysel pre detaily robia z 
tohto podujatia to, čím je. 

Text a foto Lívia Boorová 

Remeselné trhy boli opäť úspešné 
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Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby 

Prevádzková doba v Dome smútku 
Streda, štvrtok 8.00 hod. – 16.00 hod. 
Dom smútku, Husitská cesta, tel. è. 776 32 84 

Cenník slu•ieb poskytovaných na pohrebisku 
Poplatok za prepo•ièanie miesta pre ulo•enie zosnulého: 

1. miesto pre jednoduchý nový hrob (1 osoba) a nový dvojhrob 
(2 osoby na sebou) 30 eur/na 10 rokov 

2. miesto pre nový dvojhrob (2osoby ved¾a seba) 
60 eur/na 10 rokov 

3. miesto pre ulo•enie urny vo vyhradenom priestore 
14 eur/na 10 rokov 

4. miesto pre ulo•enie urny v existujúcom hrobe bez poplatku 

5. miesto pre jednoduchý hrob a dvojhrob (2 osoby nad 
sebou) bez ohrádky a krytu s trávnatou úpravou vo 
vyhradených èastiach cintorína 24 eur/na 10 rokov 

Iné podmienky pre urèenie poplatku: 

a) U zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v meste Stará Turá, 
sa zvyšuje poplatok 100%. Toto ustanovenie neplatí pre 
rodákov a osoby, ktoré prechodne •ili v sociálnych 
zariadeniach. 

b) U zosnulého die•a•a sa poplatok zni•uje o 1 za miesto 
vo vyhradenom priestore. 

TSST 

V minulom čísle spravodajcu sme vám informovali u ukončení 
rekonštrukcie Domu kultúry Javorina. 12. augusta boli slávnostne 
otvorené novovzniknuté priestory domu kultúry, v ktorých bude 

sídliť Stredisko cezhraničnej 
spolupráce a tvorivé dielne. 
Priestory vznikli v rámci pro−
jektu Zlepšenie služieb ces−
tovného ruchu Slovensko− 
moravského pomedzia. 

Slávnostné otvorenie sa 
uskutočnilo za účasti primá−
tora Starej Turej, zástupky−
ne primátora, poslancov, ale 
aj množstva oficiálnych hos−
tí, vrátane delegácie z part−
nerského českého mesta 
Kunovice. Vďaka tomuto 
projektu bol zrekonštruova−
ný náš kultúrny dom a ku−
novická slovácka búda. 

Do krásnych nových 
priestorov pozvala hostí ria−

diteľka Domu kultúry Javorina Bc. Zuzana Zigová. Poďakovala 
všetkým, ktorí sa na projekte zúčastnili, či už bývalej primátorke 
Starej Turej, zástupcom Kunovíc, ale aj terajšiemu primátorovi, 
zástupkyni primátora, oddeleniu výstavby na MsÚ a poslancom 
mesta, ktorí schválili príspevok, ktorý bol nevyhnutný na celkové 
ukončenie rekonštrukcie. Primátor Ing. Ján Kišš poďakoval na−
opak pani riaditeľke a pani Eve Adámkovej, ktoré nad celou 
rekonštrukciou držali patronát. 

Po slávnost−
ných príhovoroch 
si pozvaní hostia 
mohli v priestoroch 
strediska a tvori−
vých dielní pozrieť 
výstavu paličkova−
nej čipky, výrobkov 
z prútia a rezbár−
skych výrobkov. 
Výstavu pripravili z 
umeleckých výtvo−
rov žien z Klubu 
paličkovanej čipky, 
z rezbárskych prác Mgr. Jána Tomeša, z prútených výrobkov 
Jána Zemana a z výtvorov účastníčok kurzu tkania. Príjemnú 
ľudovú atmosféru dotvárala cimbalová hudba Čančatá. 

Nový priestor je hneď od začiatku účelne využitý. Dom kultúry 
Javorina pripravuje v septembri kurzy realizované v rámci projektu 
Oživenie remesiel našich predkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na kurz tkania, pletenia z pedingu, z papiera a z prútia, paličkova−
nia čipky, drôtkovania, servítkovej techniky a patchworku. 

Viac informácií získate priamo v DK Javorina alebo na t. č. : 
776 3366                                                          Lívia Boorová 

Slávnostné otvorenie novootvorených 
priestorov DK Javorina 

foto Ján Mikláš 

foto LB 

foto LB 
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VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT 
PROGRAM MALÝCH KOMUNITNÝCH GRANTOV 2011 

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej po−
slaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta 
Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a 
schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých. 

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja neziskových 
činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, zdravotníc−
tva, školstva, humanitných akcií a prispievania k všeobecnému zlep−
šeniu kvality života obyvateľov Starej Turej a okolia. 

Nadácia ŽIVOT a Detská organizácia Fénix Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých komunitných 

grantov na rok 2011. 

CIELE PROGRAMU 
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obo−

hateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže. 
Podporované aktivity môžu byť z nasledovných oblastí: ochrana 

a podpora zdravia; prevencia a liečba drogovo závislých; podpora 
športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov a 
organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť 
ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celo−
ročnú prácu s deťmi. 

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväč−
šieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, 
najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ 
− pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky, 

kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi 
− pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre svojich 

rovesníkov 
− pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú 

pravidelne deťom a mládeži 

KRITÉRIA 
− projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov 
− projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni 
− aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo nepravidelný charak− 

ter celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená, max. 
výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od nadácie 
nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 500 , 

− grant v zásade nesmie byť použitý na investície − posudzuje sa 
individuálne v súvislosti s požiadavkami projektu 

− finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť 90% cel− 
kovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov 
(musí byť finančný) 

− financie budú záujemcom poukázané naraz 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU 
− všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informo− 

vať sa u koordinátora projektu a v informačnej kancelárii mesta 
− záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na 

adresu koordinátora projektu 
− správna rada rozhodne o udelení grantu 
− s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva 
− po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnote− 

nie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu 

Uzávierka prijímania projektov: 30.09.2011 
Trvanie projektu: 1.10.2011 − 30.06.2012 
Predloženie záverečnej správy: do 12.10.2012 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant do−
stanete u koordinátora Programu malých komunitných grantov: Ing. 
Ivety Petrovičovej 032 746 1625; 0915 984308 e−mail: f i−
nancne@staratura.sk v pracovných dňoch . 

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá: 
www.staratura.sk/nadacia−zivot. 

Ing. Petrovičová, správca nadácie 

Pozvánka 
Materské centrum Žabka pozýva všetky detičky a ich rodinných prí−

slušníkov na slávnostné otvorenie centra, ktoré sa uskutoční 4. septem−
bra 2011 o 16.00 hodine v priestoroch bývalých jaslí na Ulici Jiráskovej. 
Program bude uvedený na výveskách. Tešíme sa na Vás. 

Veronika, Adela, Miška a Dáška 

POĎAKOVANIE 
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli a stá−

le pomáhajú hmotne, finančne, akoukoľvek službou, ale aj dobrým slo−
vom či modlitbou a obetou v našej ťažkej situácii po požiari, pri ktorom 
zhorel náš rodinný dom. 

Menovite ďakujeme starostovi obce Lubina, Ing. Beňatínskemu, a čle−
nom lubinského obecného zastupiteľstva za ich snahu o promptné rieše−
nie našej bytovej situácie, všetkým požiarnikom a dobrovoľníkom, ktorí 
pomáhali pri hasení požiaru, najmä našim susedom za nezištné služby, 
zvlášť Boženke Kollárovej a celej jej rodine a rodine Frantovej za poskyt−
nutie strechy nad hlavou a skladových priestorov v hodine najťažšej. 

Ďakujeme tiež všetkým dobrodincom v obci a v blízkom i širšom okolí, 
zvlášť v Starej Turej, v Bzinciach pod Javorinou, vo Vaďovciach a v 
Hrachovišti, ktorí nám ochotne podávajú pomocnú ruku, a to tak predsta−
viteľom civilnej správy, zástupcom firiem a organizácií, ako aj  cirkevným 
autoritám i zborom a farnostiam, tiež všetkým ľuďom známym, ale aj tým 
nám často neznámym a vzdialeným, za akýkoľvek sebamenší prejav 
solidarity a spolupatričnosti. 

V neposlednom rade patrí naša vďaka všetkým našim deťom a rodinným 
príslušníkom, ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetavo pomáhali pri asa−
načných prácach a aktívne sa podieľajú aj na prácach pri záchrane a rekon−
štrukcii domu. Rodiny Schindlerové a rodina Habláková z Lubiny 

Z Centra voľného času Stará Turá 
Je veľmi dôležité, dobre si vybrať 

Pre deti znamená mesiac september nový začiatok. Vnímajú ho veľmi 
intenzívne a významne, a to, čo my dospeláci považujeme len za akési 
pokračovanie čohosi, deti chápu celkom inak. Po prázdninách sa cítia 
staršie, dospelejšie a väčšinou sú plné predsavzatí a plánov, čo urobia 
inak, lepšie. A i napriek tomu, že sa skončili ich milované prázdniny (a 
svoj smútok dávajú okoliu patrične najavo), na tento nový začiatok sa 
tešia a sú zvedavé, čo im prinesie. 

V tomto období sa deti so svojimi rodičmi zamýšľajú i nad výberom 
záujmových krúžkov. Sú deti, ktoré majú už od začiatku jasno a vedia 
presne, čo chcú. Sú však deti, ktoré sú z veľkej ponuky krúžkov zmäte−
né, nevedia si vybrať a ako sa hovorí – chceli by všetko. A práve v tejto 
chvíli sú dôležité zdravý rozum a usmernenie rodiča. Týmto usmernením 
nemám na mysli: „No tak to teda nie, žiadny bubon. Máme doma po 
dedkovi udicu, budeš rybár“. Je treba u dieťaťa sledovať, aké činnosti robí 
rado, k čomu sa rado vracia, na toto naviazať a podporiť ho v tejto činnos−
ti. Veľkým prínosom pre obidve strany je, keď rodič vycíti u svojho dieťaťa 
nadanie, teda jeho prirodzenú schopnosť, ktorá môže pri systematickom 
pestovaní prerásť do talentu. 

Z vlastného poznania môžem potvrdiť, že sa pravdepodobne končí 
doba, kedy rodičom bolo jedno, čomu sa  ich dieťa vo voľnom čase 
venuje. Pribúda rodičov, zodpovedných rodičov, ktorí sa zaujímajú a pýta−
jú na priestor, materiálne vybavenie a bezpečnosť detí. Títo rodičia sa už 
nespoliehajú len na referencie z druhej ruky. Osobne sa zaujímajú  o to, 
ako bude krúžok prebiehať, či bude činnosť v krúžku odlišná od škol−
ských povinností a v neposlednom rade ich zaujíma i odbornosť a osob−
nosť vedúceho krúžku. Rodičia si začínajú uvedomovať, že správny vý−
ber ovplyvňuje nielen  momentálne prežívanie dieťaťa, ale i rozvoj celej 
jeho osobnosti. Rodičia vidia, že nároky na deti v škole neustále stúpajú a 
školské povinnosti ich vyčerpávajú presne tak, ako dospelého jeho za−
mestnanie. Tak, ako začínajú mať iný pohľad napr. na zdravé stravovanie 
svojich detí, uvedomujú si i význam kvalitného vyplnenia voľného času a 
záujmový krúžok sa im zrazu javí nie ako zalepenie voľného okienka, ale 
ako  prostriedok relaxácie, oddychu a regenerácie síl dieťaťa. Tešia sa z 
toho, že úspech v záujmovej činnosti môže dieťaťu kompenzovať napr. i 
nezdar v škole. Niektorí z rodičov, ktorí už majú veľké deti, môžu dokonca 
potvrdiť, že záujmový krúžok veľmi silne ovplyvnil i výber profesie ich detí. 

V Starej Turej si deti a rodičia na rozsah záujmovej činnosti vo voľnom 
čase detí nemôžu sťažovať. Školy, ZUŠ, CVČ, športové kluby, cirkevné 
združenia a iné organizácie ponúkajú deťom neskutočné množstvo aktivít 
a záleží len na vás, aby ste si správne vybrali. 

Len v  centre voľného času vám v novom školskom roku ponúkneme 
takmer 30 krúžkov, ktoré budú prebiehať pravidelne, v príjemnom prostre−
dí s kvalitným vybavením, bezpečne a pod dohľadom kvalifikovaných 
pracovníkov či trénerov. Ich zoznam a podrobné informácie nájdete na 
našej webovej stránke, no radi vás privítame i priamo v CVČ. 

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá 



DOM KULTÚRY JAVORINA INFORMUJE 

8. Staroturiansky spravodajca č. 9 − september 2011 www.staratura.sk 

Dom kultúry Javorina organizuje 

Program kina Javorina − september 2011 

www.dkjavorina.sk, e−mail: dkstaratura@zoznam.sk 

Dom kultúry Javorina pripravuje 

Záujemcovia o uvedené zájazdy sa môžu prihlásiť na sekre−
tariáte DK Javorina, tel. 032/776336, 
alebo e−mail: dkstaratura@zoznam.sk 

Streda 7. septembra 19.00 hod. 
LIDICE 

ČR – vojnová dráma?.? Príbeh Lidic je príbehom obyčajných ľudí, ktorí 
sa absurdnou zhodou náhod priplietli do cesty dejinám. Podľa scenára 
Zdeňka Mahlera, oceneného cenou Sazky v roku 2007, ponúka po−
hľad na tragický osud Lidic počas 2. svetovej vojny z neobvyklej per−
spektívy. Účinkujúci: Jan Budař, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, 
Veronika Kubařová, Norbert Lichý, Roman Luknár, Ondřej Novák, Karel 
Roden... 
Vstupné: 2,30 eura 130 min. MP od 12 rokov 

Streda 14. septembra 19.00 hod. 
CIGÁŇ 

SR − Najnovšia snímka režiséra Martina Šulíka s názvom Cigán nie je 
rómskym filmom. Film Cigán je o Rómoch aj nerómoch, pričom ani 
jedna z týchto strán nie je zobrazovaná pozitívne. "O tom je ten film − 
aby sa ľudia viac dozvedeli a aby rozmýšľali." Vysvetlil režisér. 
Vstupné: 2,− eura  96 min. MP od 12 rokov 

Nedeľa 18. septembra 16.00 hod. 
MACKO PÚ 

USA animovaná rozprávka. Macko Pú je jedna z najznámejších roz−
právok na americkom 
kontinente. Je jednoduchá, milá a má skvelé charaktery. 
Vstupné: 2,30 eura 64 min. Mládeži prístupný 

Streda 21. septembra o 19.00 hod. 
HARRY POTTER A DARY SMRTI II 

USA. Keďže sa producenti rozhodli uviesť siedmy diel v dvoch čas−
tiach, druhá sa bude zameriavať na Harryho úsilie zničiť Lorda Volde−
morta. Jeho priatelia začínajú zomierať a Harry má pochybnosti, či to 
vôbec dokáže. Lenže nič nie je také ťažké ako sa na prvý pohľad zdá 
a Harry zvedie svoj finálny súboj. Titulky. 
Vstupné: 2,20 eura 131 min. Mládeži prístupný 

Streda 28. septembra 19.00 hod. 
MRCHA UČITEĽKA 

USA.V novej komédii hrá Cameron Diaz učiteľku, ktorej by rodič svoje 
dieťa iba nerád zveril. O učebných metódach toho veľa nevie, zato 
rada fajčí marihuanu, hreší a medzi mužskými kolegami striehne svoju 
ďalšiu korisť... ! Titulky. 
Vstupné : 2,20 eura 92 min. MP od 15 rokov 

− 10. septembra 2011 autobusový zájazd do Prahy do divadla 
Brodway na muzikál: KAT MYDLAŘ. Hrajú: Daniel Hůlka−Bohuš 
Matuš−Marián Vojtko, Zbyněk Fryc−Petr Kolař−Ladislav Spitka, Bo−
houš Josef−Josef Vojtek, Kateřina Brožová−Ilona Čáková−Olga Lo−
unová, Alžbeta Bartošová − Radka Fišarová−Marta Jandová. Vstup−
né + doprava: 27,− a 33,− eur. 

− 17. septembra 2011 autobusový zájazd do Osvienčimu. Po−
platok: 14,− eur. 

− 14. októbra 2011 autobusový zájazd na Novú scénu Bratisla−
va na muzikál Deti ráje. Účinkujú: Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Martin 
Zounar, Bořek Slezáček a ďalší. Poplatok: 31,− eur. 

− 15. októbra 2011 autobusový zájazd do Noweho Targu. Po−
platok: 12,50 eura. 

− 4. septembra 2011 o 16,00 hodine vo veľkej sále DK Javorina 
koncert speváckej dvojice EVY A VAŠKA: S písničkou kolem světa. 
Vstupenky v cene 8,− a 8,50 eura si môžete zabezpečiť na sekreta−
riáte DK Javorina, alebo na čísle tel. 776 3366. 

− 24. októbra 2011 írska tanečná show Fantasy of Dance v po−
daní tanečnej skupiny Merlin, ktorá sa uskutoční v rámci Česko− 
slovenského turné 

NOVINKY  MESTSKEJ  KNIŽNICE 
BELETRIA 
Gahérová Lenka: Kým nejde o život, Follett Ken: Piliere zeme, 

Varáčková Miroslava: Sprevádzačka, Pamuk Orhan: Múzeum 
nevinnosti, Steelová Danielle: Srdcové záležitosti, Romanová 
Ľubomíra: Vlasy dupkom 

DETEKTÍVKY 
Hill Joe: Rohy, Cooper Glenn: Kniha duší, Cornwellová Patrí−

cia: Faktor Scarpettová 
DETSKÁ LITERATÚRA 
Brat Roman: Aj kone sa hrajú, Rákay Anton: Príhody psíka 

Rexíka, Futová Gabriela: Nezblázni sa, mamička 
DETSKÁ NÁUČNÁ LITERATÚRA 
Nociarová Beáta: Čitateľský denník v kocke pre základné školy 

a nižšie ročníky viacročných gymnázií, Isenberg Hans G.: 1000 
policajných vozidiel. 

Odpovedáme na otázky občanov 

Otvorenie obchodného centra 
Mnohí z Vás sa na internetovom fóre mesta, ale aj osobne 

na mestskom úrade pýtate, prečo sa predlžuje otvorenie ob−
chodného centra a teda aj otvorenie novej lekárne, ktorá tu má 
sídliť. Oslovili sme preto manažérku obchodného centra Ing. 
Katarínu Bielčikovú, ktorá nám vysvetlila prečo sa termín otvo−
renia neustále predlžuje. 

Žiaľ, nie sú splnené všetky podmienky, ktoré sú potrebné na 
udelenie kolaudačného rozhodnutia na otvorenie obchodného 
centra. Kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby dostanú maji−
telia už v najbližších dňoch. Potom začne plynúť 14 dňová leho−
ta, počas ktorej môžu účastníci kolaudačného konania podať 
námietky, ktoré budú musieť byť prešetrené. 

V tomto prípade by sa otvorenie obchodného centra opäť 
predĺžilo o čas potrebný na prešetrenie ďalších sťažností. 

V záujme občanov Starej Turej, ale aj firiem a živnostníkov, 
ktorí majú nájomné zmluvy v priestoroch centra na 2. poschodí 
je, aby sa obchodný dom, čo najskôr otvoril. Budú tu sídliť pre−
vádzky, ktoré budú slúžiť všetkým občanom Starej Turej a verí−
me, že aj tým, ktorí sa cítia byť výstavbou budovy a jej prevádz−
kami dotknutí. Naďalej zostáva v maximálnom záujme majiteľov 
budovy dotknutým občanom vyhovieť a vyriešiť ich požiadavky. 

Ing. Katarína Bielčiková, manažérka obchodného domu 
    za redakciu Lívia Boorová 



Staroturiansky spravodajca č. 9 − september 2011 www.staratura.sk 9. 

Naši jubilanti v mesiaci september 2011 

Matričné okienko 

Smútočná spomienka 
Dňa 23. augusta 2011 uplynol rok, čo nás navždy opustil 
veliteľ II. stalinovej partizánskej brigády a čestný občan 
nášho mesta 
Jozef Brunovský gen. v. v. 
Generál Brunovský pôsobil počas SNP v oblasti Bielych 
Karpát. S úctou na neho spomíname. 

Smútočné spomienky 
Dňa 6. septembra 2011 uplynie rok, čo sme sa navždy 
rozlúčili s našou milovanou mamou a babičkou 
Annou STANČÍKOVOU z Topoleckej. 

Dňa 28. septembra 2011 si pripomíname 40. výročie úmrtia 
Štefana STANČÍKA, 
manžela zosnulej Anny Stančíkovej a nášho otca. 

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina 

Smútočné poďakovanie 
Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale 
prišla chvíľa, keď som vás musel opustiť. Neplačte za 
mnou, moji drahí, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo 
súdené, muselo sa stať... 
Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, avšak v spo−
mienkach ostaneš navždy s nami. 
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná−
mym, ktorí sa dňa 15. júla 2011 v Dome smútku v Novom 
Meste nad Váhom rozlúčili a odprevadili na poslednej ces−
te nášho milovaného manžela, otca, brata, strýka, švagra, 
zaťa, synovca a bratranca, 
Pavla DOJČÁNA, 
ktorý nás náhle tragicky a navždy opustil dňa 11. júla 
2011 vo veku 41 rokov. 
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 

ŽIVOTNÉ JUBILEUM 
Krásneho životného jubilea 75. rokov sa dožíva 5. sep−
tembra 2011 naša mamička, babička a prababička 
BOŽENA JURENČEKOVÁ. 
Mama, patrí ti obrovská vďaka od tvojich dcér Aleny a 
Jany s rodinami. Pravnúčatá Vaneska, Rebečka a Matej−
ko babinu objímajú a bozkávajú. Na perách nech ostáva 
ten tvoj krásny úsmev. 
V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Ti 
rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, 
lásku, šťastie. 

NOVÍ OBČIANKOVIA MESTA 
Andrej Antal, Agáta Dingová, Jakub Kovačovic, Sarah Šlahoro−

vá, Tereza Kališová, Lenka Kráľová, Tomáš Durec, Jozef Samuel 
Nešťák, Filip Eisele 

UZATVORILI MANŽELSTVO 
Vladimír Šípoš zo Starej Turej a Silvie Csadiová zo Starej Turej 
Ľuboš Ocet z Hrádku a Libuša Húsková zo Starej Turej 
ROZLÚČILI SME SA 
Emília Harušťáková 

 Letný tábor Vzoprieť sa obrom 
Je tu vytúžený deň, kedy sa všetci tešíme na tábor. Sprevádzajú nás 

rôzne obavy, ako bude, čím nás prekvapí počasie a čo sa nám všetko 
podarí s deťmi prežiť. Predpoveď počasia na najbližších 10 dní je jasná – 
dážď. Veríme, že sa to zmení a preto sa nepoddávame myšlienkam o 
zlom počasí. Na parkovisku si vyzdvihneme deti od rodičov a pekne 
rozdelení odchádzame vlakom a ostatní autom na naše táborisko do Vav−
rišova. Cestou vidíme zamračenú oblohu a občas aj padajúce kvapky, ale 
náš príchod do Liptovského Hrádku bol bez vody. Aj keď obloha bola 
zatiahnutá, stany sme si stihli postaviť za sucha. Po úvodných slovách a 
rozdelení do družín nastalo vymýšľanie názvu družiny a pokriku, ktorým 
sa budú jednotlivé družiny  denne prezentovať. Všade plno vravy, smie−
chu, vtipu a debát. V tom je počuť piskot píšťalky, ktorý oznamuje, že za 
pár minút začne slávnostné otvorenie tábora. Všetci utekajú pre uniformu, 

alebo pathfinderské tričko, ktoré práve dostali a spolu s družinou sa sta−
vajú do radov, aby mohli slávnostne prísť k vodcom. A je to tu. Píšťalka 
oznamuje nástup. Každá družina pekne nastúpená pochoduje dopredu a 
zaradí sa do svojej rady. Veliteľ podáva hlásenie vedúcemu tábora a dáva 
povel k slávnostnému zapáleniu ohňa a k vztýčeniu vlajky Pathfinderov. 
Štyria faklonoši zapaľujú oheň a každý pri tom niečo hovorí. Jeden zapa−
ľuje oheň v mene lásky, druhý v mene pravdy a tretí v mene krásy a 
štvrtý v mene viery. Je ticho a každý dychtivo pozerá, ako oheň praská 
a vatra sa dvíha hore. Je to nádherná chvíľa. Prebehnú ďalšie pokyny, 
faklonoši odídu a všetci počúvajú, čo sa bude diať. Dostávajú informácie o 
tom, čo nás čaká v najbližších dňoch. Po rozchode sa každý uberá do 
stanu, či umyť zuby po večeri a v tábore zavládne tichá vrava, smiech, 
šepkanie. Stráž udržuje vatru a pomaly kontroluje tábor, aby bolo všetko 
v poriadku. Po dlhých debatách zaspia aj tí poslední a všade je ticho. 
Takto nejak to vyzerá, keď idú deti s nami pathfindermi na tábor. Je to 
dobrodružstvo v krásnej prírode, bez elektriny a mobilov, bez počítačov a 
splachovacích záchodov. Ste odkázaní kopať za jeden tím a spolu budo−
vať vzťahy. Učíme sa spolu jednať, riešiť problémy, počúvať, či spievať a je 
nám fajn. 

Tohtoročný tábor bol veľmi zvláštny. Nevyšlo nám všetko, čo sme si 
naplánovali, pretože stále pršalo. A keď nepršalo, rýchlo sme sa snažili 
využiť ten čas, aby sme šli splavovať, alebo sme sa hrali vonku. Náladu 
nám to však nepokazilo, lebo sme mali výborné podložie pod stanmi a nikto 
nebol podmočený. I napriek počasiu sme stihli rôzne hry, lanový deň, olym−
piádu, nočnú a dennú bojovku. Splav rieky Váh sa vydaril a parádne perej−
ky sme si zopakovali ešte raz. Navštívili sme múzeum liptovskej dediny, či 
vodopády v Tatrách. V dopoludňajších hodinách sme pracovali v rôznych 
workschopoch a učili sme sa napr. založiť oheň, vyrábať náramky, masíro−
vať, strieľať z luku, alebo z pušky, či maľovať na poháre a vyrobiť si vonnú 
lampu. Večery sme trávili  pri ohníku, speve a príbehu o biblickom Dávidovi 
a jeho obroch. Nočné stráže spríjemňovali bezpečie tábora a deti ich radi 
vykonávali. Krásnym spestrením tábora bol sľub mladého 11 ročného Ja−
kuba, ktorý sa rozhodol stať sa pathfinderom. Bola to krásna chvíľa pre nás 
všetkých. Nebol však jediný, kto sa rozhodol urobiť niečo odvážne. Tamar−
ka a Samuel sa rozhodli získať krásnu nášivku Tri orlie perá. Museli pritom 
splniť tri dôležité veci, 24 hodín mlčať, 24 hodín byť hladný, iba o vode a 24 
hodín byť sám. Úspešne to zvládli a ich košeľa sa môže tešiť krásnej 
nášivke. 

Desať dní je dosť dlhá doba, aby sme sa z nás stala dobrá partia a v 
počte 39 to už stojí za to. Sme radi, že i napriek počasiu sa tábor vydaril 
a veríme, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Už teraz sa tešíme na 
zimnú chatu. 

Chcem sa poďakovať všetkým deťom a rodičom, ktorí sa rozhodli 
prežiť s nami dobrodružstvo. Ďalej Katke Novomeskej a Romanovi On−
drejkovi za ich odznaky , manželom Ambrušovým za baterôčky a Nadácii 
ŽIVOT za finančný príspevok. 

Za OZ Pathfinder Majka Slamková − Horská včielka 

Ladislav TRUBAČÍK, Pavel KVASNICA, Michal BORSUK, 
Dušan VAŠKO, Dušan TRGALA, Oľga ČUDRNÁKOVÁ, Fran−
tišek KARLOVSKÝ, Ing. Jozef LACIKA, Emília MILATOVÁ, Ka−
tarína VALENČÍKOVÁ, Anna VALENTOVÁ, Anna HARGAŠO−
VÁ, Viliam VRÁBEL, Mária CHNAPKOVÁ, Anna KUPCOVÁ, 
Miloslav TŘETINA, Anna SADLOŇOVÁ, Anna KRŠÁKOVÁ, 
MUDr. Marta SALCZEROVÁ, Anna BUNČÁKOVÁ, Jozef PA−
ŽITNÝ, Alžbeta GREGOROVÁ, Anna KOLLÁROVÁ, Michal KO−
HÚTIK, Alžbeta KLIMÁČKOVÁ, Ladislav ČEPELA, Anna HO−
LOVICOVÁ, Ľudmila DURCOVÁ, Ján HARUŠTÁK, Anna PE−
TEROVÁ, Anna PODHRADSKÁ, Michal VALENTA, Emília 
ADÁMKOVÁ, Katarína DURCOVÁ, Pavlína PASTORKOVÁ 
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Keď som sa dopočul, že zomrel Otto von Habsburg, bolo mi 
hneď jasné, že na jeho pohrebe vo Viedni musím byť. Tento muž, 
posledný korunný princ Rakúsko−Uhorska, demobilizovaným me−
nom Otto Habsburg−Lothringen, bol človekom, ktorý v Európskom 
parlamente loboval aj za naše prijatie do EU. Osud východných 
krajín jeho exmonarchie mu ležal na srdci. V liste, ktorý mi adreso−
val a ktorý si vážim ako jednu z najvzácnejších vecí v mojom vlast−
níctve, mi písal, že vidí budúcnosť Slovenska aj ostatných krajín 
práve v lone zjednotenej Európy, za ktorú ešte dávnejšie bojovala 
ním založená Pan−európska liga. Nikdy nekorunovaný korunný princ 
dávno rozpadnutej stredoeurópskej veľmonarchie pretavil svoje ro−
dové poslanie do nových vyhliadok tretieho tisícročia. 

Telesné pozostatky Otta von Habsburg putovali z jeho bydliska 
v bavorskom Pöckingu do Viedne. Rozlúčka s ním sa konala v 
srdci mesta – v Dóme svätého Štefana. Kým sa mal začať pohreb−
ný sprievod, len niekoľko ulíc od Stefansdomu som si sadol k reš−
tauračnému stolíku v uličke starého mesta viedenského. Miestečko 
to bolo tiché, nehulákalo tu z každého podniku rádio, ako je smut−
ná realita slovenských či českých miest, a z nejakej skúšobne v 
náprotivnej fasáde divadla sa okolitými uličkami niesla romantická 
hra klavíra. „Skúšajú tam akýsi nový muzikál. Sister Act. Neviem, či 
to bude úspešné“, svojsky  komentovala majiteľka reštaurácie, u 
ktorej som si objednal cisársku pochúťku, ktorú vraj obľuboval aj 
Franz Josef: cisársky trhanec Kaiserschmarrn. Pani mi pripomínala 
moju starú učiteľku nemčiny a učiteľku klavíra − bola svojskou kom−
bináciou týchto dvoch hrdých dám, ktoré boli na pomery môjho 
rodiska hodnotené až ako odťažité, mali neochvejné vystupovanie 
a pevné názory. Keď sa majiteľka dozvedela, že som Slovák, zača−
la sa mi sťažovať, ako im „Slováci, Maďari, Rumuni a Čečenci“ 
robia neustále potiaže, „každý deň máte niečo také  v novinách, 
predtým to tu bolo lepšie“. Nuž, je smutné, že slovenský vývoz 
spočíva aj v takomto znechutení zo strany našich susedov. Možno 
po stretnutí so mnou si pani poopraví názor... Pri platení ešte po−
znamenala, že EU je mafia 21. storočia a že by sa mali znovu 
zaviesť kontroly na východnej hranici Rakúska. „V rámci svojich 
hraníc si chceme rozhodovať sami“. Nuž, hlas viedenského ľudu 
len kúsok od miesta, kde zaznievali tóny Händlovho Requiem za 
človeka, ktorý k takto zjednotenej a otvorenej Európe prispel... 

Prekvapilo ma, že hoci išlo o udalosť európskeho významu len 
60 km od Bratislavy, večerné správy v niektorých z hlavných slo−
venských televízií o pohrebe Otta von Habsburg neinformovali. České 
áno. Zhrnuli síce celú problematiku ako dávno zašlú slávu, ale dali 
slovo aj nostalgickým spolkom, ktoré „v odkaze rakousko−uherské 
monarchie“ stále nachádzajú inšpiráciu a zmysel. 

V pohrebnom sprievode sa zúčastnili vojenské, krajinské aj mo−
narchistické spolky, náboženskí zástupcovia, európska aristokra−
cia aj predstavitelia kráľovských rodín. Európska šľachta, ktorá sa 
tu zišla, pokračuje v európskom dedičstve, ktorého základom bola 
(priznajme si to – v základe kresťanská) snaha po poctivosti a 
dobre. Po tom, čo sa Európa transformovala pod prílevom vlny 
republikánstva a demokracie, si šľachta udržuje svoj štandard, 
nevidená, nepozorovaná. O životoch tých ľudí nevieme nič, ani sa 
o nich nedozvieme, pokiaľ sa niektorý z nich nestane aktérom škan−
dálu, po ktorom by chmatli médiá. Každodenný, iste kultivovaný a 
cieľavedomý, spôsob ich života usmerňuje imperatív rodových tra−
dícií a hrdosti a umožňujú ho aj starostlivo riadené hospodárske 
záležitosti, kde platí, že rodový majetok, rovnako ako titul, sa nede−
lí. Dozvieme sa o nich menej, ako o živote šľachty minulých storočí 
či úplne odlišných kultúr (napr. japonskej, ktorej sa venujem ja). Sú 
tu, existujú, neďaleko od nás, ale nepotrebujú byť pozorovaní nami 
ostatnými, ktorí sme nemali to šťastie vyrastať v rodoch, kde sa celé 
generácie pestuje a zveľaďuje kultúrnosť ľudského života a dôstoj−
nosť ľudského poslania. 

Žijeme dobu demokracií, ale je len pochopiteľné, že pohrebu 
posledného korunného princa Rakúsko−Uhorska sa šľachtici Eu−
rópy zúčastnia. Nemenované zdroje už v polovici mája rozposiela−
li predbežné prípravy na prípadný pohreb monarchu, ktorého zdra−
votný stav nasvedčoval, že takáto pripravenosť je na mieste. A syn 
Otta, Karl von Habsburg, hoci už nemá nijaký monarchický titul, 
bude šľachtou Európy iste naďalej v tichosti považovaný za neko−

runovaného monarchu neexistujúcej ríše. A krajiny tejto ríše, opäť 
neoficiálne, ho budú vždy brať tak akosi za svojho. A keď nadíde 
čas, Viedeň sa opäť pripraví na jeho pohreb a otvoria sa brány 
Kapucínskeho kláštora, kde ležia všetci jeho slávni predkovia, 
Maďarsko a Chorvátsko sa budú k nemu hlásiť, a moravské spolky 
budú k nemu s úctou vzhliadať. 

Ivan R.V. Rumánek 

Autor článku je japonológ, prednáša na Masarykovej univerzite 
v Brne a na SOAS (School of Oriental and African studies) Univer−
sity of London, kde si súčasne robí druhý doktorát. 

Ohlas na článok 
„Prepad nemeckej posádky v Starej Turej 12.10.1944“ 

Zvláštna úcta 
V týchto dňoch, kedy si pripomíname 67. výročie SNP sa 

dostalo zvláštnej úcty pochovaným, ale i žijúcim príslušní−
kom odboja a hlavne veliteľovi Milošovi Uhrovi, od nášho 
staroturianskeho historika Juraja Krištofíka, v článkoch uve−
rejnených v Staroturianskom spravodajcovi. 

Po prečítaní záverečného článku, najmä poslednej state a 
výrokom na adresu Miloša Uhra som neverila vlastným očiam. 
V prvom momente ma napadlo, na aký popud, ale tiež, kto 
oprávnil autora k napísaniu takýchto článkov. 

Znevažovanie, spochybňovanie partizánskych akcií, zne−
uctievanie a útoky voči partizánom, to všetko sme tu už mali. 
Nič nové. Záviselo len od zriadenia, či malo výhrady, alebo 
nie. Svoje by o tom vedel povedať dodnes žijúci v Prahe 
bývalý partizán František Bím, ktorý si „odsedel“ 15 rokov v 
Leopoldove, obdobne si svoje zažili i J. Brunovský – 8 rokov, 
M. Kavický – 6 rokov. Dôvod zatknutia pre bývalých partizá−
nov sa predsa vždy už nejaký našiel. 

Sú však v našom okolí a najmä na lubinských, bzinských a 
okolitých kopaniciach desiatky domov, v ktorých obyvatelia 
nezištne a s vedomím obetovania svojho života a životov svo−
jich najbližších pomáhali partizánom, či už potravinami, šat−
stvom i ako spojky. Môžem pána historika povodiť po takých−
to rodinách, kde si s úctou spomínajú na „svojich chlapcov“ a 
strážia ich pamiatku. 

Určite ani prepad nemeckej posádky v Starej Turej nebola 
akcia „chlapci, poďme si zastrielať“. Zaiste k tejto akcii mali 
svoj dôvod. A písať hodnotenia slovami autora: „Prepad ne−
meckej posádky bol hazardným dobrodružstvom Miloša Uhra, 
bez ohľadu na možné následky, išlo však len o bezhlavú 
akciu, ktorá mohla mať ďaleko horší epilóg“ je maximálne 
znevažujúce a úbohé. 

Tí muži, ktorí išli do akcie s nasadením vlastného života, 
nám vysvetlenie nepodajú, tí sú už pochovaní na vrchu Roh. 

A Vám pán historik by som odporučila viac úcty a pokory. 
Dotkli ste sa cítenia mnohých rodín padlých, ale i ešte tých 
nemnoho žijúcich partizánov.                           Oľga Pagáčová 

INZERCIA: 

RANČ VEGAS Stará Turá Trávniky 

JAZDA NA KONI 
E−mail: www.ranc−vegas.szm.com 

Telefón: 0948 456100, Dominik Jankovič 

TOMIS FOTO 
E−mail: info@tomisfoto.sk 

Telefón:  0907 724437 
Fotografovanie svadieb, portrétov, 

koncertov a firemných akcií 

Otto von Habsburg − kráľ je mŕtvy alebo šľachtická česť 



Staroturiansky spravodajca č. 9 − september 2011 www.staratura.sk 11. 

Od stretnutia „starých fachmanov“ po 50. rokoch od vyučenia 
uplynulo desať rokov, ktoré vzali veľa síl ešte žijúcim účastníkom, 
ale aj značne znížili ich počet. Veď z tých sedemnástich, ktorí sme 
sa vtedy stretli, nás ostalo už len desať takmer 80−ročných pamät−
níkov, ktorí si na stretnutie po rokoch spomínajú asi takto... 

Pre jednu z generácií učňov, ktorí napísali úvodnú časť histórie 
založenia odborného učilišťa v Starej Turej, bol 11. máj 2001 dňom, 
počas ktorého sa sedemnásti z nich zišli, aby si po 50−tich rokoch 
od získania výučných listov na stretnutí „starých fachmanov“ za−
spomínali na necelé tri roky začiatkov svojho odborného rastu v 
prostredí dielní vtedajšej Presnej mechaniky a v Synagóge, ktorá 
slúžila ako internát. 

Takmer po roku príprav (zisťovanie adries, rozosielania pred−
bežných pozvánok atď.) sme sa 11. 5. 2001 o 10. hodine začali 
schádzať vo vestibule administratívnej budovy Chirana – Prema, 
a.s. Stretli sme sa len sedemnásti zo 43 absolventov z roku 1951, 
lebo šestnásti sa dňa stretnutia nedožili a ďalší desiati boli buď 
vážne chorí, alebo sa museli nepretržite starať o svoje choré man−
želky, a preto sa ospravedlnili. 

Veru −  tí, ktorí sme sa častejšie nestretávali, sme sa takmer 
nespoznali. Iste, veď 50 rokov zmenilo každého z nás natoľko, že 
sme sa museli navzájom predstaviť zároveň s predstavovaním svojich 
manželiek či sprevádzajúcich synov. 

A začalo sa spomínať... Najskôr v múzeu Chirana − Prema na 
históriu nášho materského podniku, na výrobky, ktoré sa postupne 
vyrábali i za účasti 18−ich z nás, ktorí sme v závode pracovali až do 
odchodu do dôchodku, na snahy pri hľadaní a stabilizovaní výrob−
ného programu, na narastajúce objemy výroby, sortimentu, rozši−
rovanie výrobných kapacít i na nárasty počtu pracovníkov z pôvod−
ných 846 v roku 1948 na 4980 pracovníkov v roku 1985. 

Pri odchode zo závodu sme sa odfotografovali, aby sme aspoň 
z tohto obdobia mali dokument o spolupatričnosti, keď kedysi pre 
náhle skrátenie učebnej doby z 36 na 33 mesiacov, sme nestihli 
pripraviť ani neskôr obvyklé absolventské tablo. Pomalou prechádz−
kou sa väčšina z nás, popri spomínaní na miesta, kde kedysi stáli 
pôvodné domy – hostinec Úradníček, synagóga (internát), fotoate−
liér Lukeš, obchody (Hudcovic, železiarstvo Slezáček, potraviny 
Krúpa, cukráreň Novákovcov, či hostinec u Petra), presunula na 
Mestský úrad. 

V obradnej sieni Mestského úradu nás príjemne prekvapili čle−
novia ZPOZ−u, keď v podaní Mgr. Michalcovej za doprovodu p. 
Pavloviča zazneli staršie slovenské piesne a príležitostná báseň 
prednesená p. Adamusovou, vhodne navodili atmosféru pred pri−
liehavým príhovorom vtedajšieho primátora Ing. Kišša, i priebehu 
zápisu účastníkov – absolventov do pamätnej knihy mesta. 

Po tomto slávnostnom akte, ktorého sa zúčastnil i bývalý gene−
rálny riaditeľ Chirana ZZT – Ing. Nerád, sme prešli do SOUE (dnes 
SOŠ), kde nás privítal riaditeľ školy, vtedy Ing. Bahník, ktorý nás 
oboznámil s činnosťou školy, učebnými odbormi v minulosti i teraz, 
pričom poukázal na veľké rozdiely v systéme odborných škôl, ktoré 

nepriaznivo vplývajú na počty žiakov a využitie kapacít vtedajšieho 
učilišťa. Nasledovala prehliadka dielní SOUE, pri ktorej sme kon−
štatovali veľké rozdiely technického vybavenia pri porovnaní so 
stavom za našich učňovských rokov. Súčasný stav vybavenia vý−
počtovou technikou, numericky riadených obrábacích strojov atď. v 
nás vyvolával obdiv a aj ľútosť, že naše vybavenie bolo v porovna−
ní s tým dnešným prakticky nulové – nanajvýš sústruh a aj ten 
dobre strážený odborným inštruktorom. 

Približne o 13:45 sme sa usadili v školskej jedálni, kde nás 
čakali slávnostne prestreté stoly. V úvodnom príhovore iniciátora a 
organizátora stretnutia boli okrem privítania účastníkov a hostí pri−
pomenuté niektoré hlavné momenty priebehu našich učňovských 
rokov. Pozornosť i spomienka bola upriamená tiež na našich pr−
vých odborných inštruktorov, vychovávateľov i vedúcich pracovní−
kov vtedajšej Presnej mechaniky, z ktorých žije už len veľmi málo 
pamätníkov. Im a tiež šestnástim už nežijúcim spoluabsolventom 
sme venovali tichú spomienku a vzdali poctu minútou ticha. 

V ďalšom príhovore poďakoval organizátor stretnutia všetkým 
sponzorom za ich pomoc pri organizovaní i materiálnom zabezpe−
čení stretnutia. Predstavil pozvaných hostí, resp. ospravedlnil tých, 
ktorí sa nemohli zúčastniť. Ďalší zo spoluorganizátorov predniesol 
prípitok pred obedom, ktorý po absolvovaní dotiaľ realizovaného 
programu všetci účastníci bez problémov s chuťou skonzumovali. 

Po spoločnom obede každý absolvent podal informácie o svo−
jom živote – o zamestnaniach, rodine, záľubách ale aj o zdravot−
nom stave. Tých 17 vyznaní bolo u niektorých impulzom pre obja−
venie sa sĺz v očiach samotných rečníkov i u poslucháčov. Veď 
ako možno nereagovať na skutočnosť, keď napr. jeden zo synov je 
dlhé roky v zahraničí a už sa nevráti a druhý tragicky zahynie. 
Alebo ak sa náhle náš zdravý spoluabsolvent stane neschopným 
vypovedať svoje myšlienky a reagovať na okolie, ktoré ho už prak−
ticky pochováva. Aj keď sa na túto tému hovorí v spoločnosti dosť 
ťažko, každý účastník sa vyjadril a ku koncu tejto časti boli prečíta−
né aj listy nezúčastnených absolventov, ktorí o sebe aspoň napí−
sali a pozdravili priamych účastníkov. 

K našim spomienkam pridal tie svoje aj náš významný hosť, 
bývalý riaditeľ, Ing. Nerád. Stretnutie pri slávnostnej tabuli pozdra−
vil tiež vtedajší riaditeľ SOUE, Ing. Bahník, ktorý vyslovil radosť zo 
stretnutia prvých absolventov po 50 rokoch i obdiv nad snahou, s 
ktorou bolo pripravované. 

Pri postupných lúčeniach dochádzalo k pozvaniam na vzájom−
né návštevy a každý z nás si okrem čerstvých spomienok a loga 
stretnutia s adresárom účastníkov odnášal jubilejnú publikáciu k 
50. výročiu vzniku SOU v Starej Turej, ktorú zúčastneným venoval 
riaditeľ SOUE. 

Po peripetiách príprav sa naše stretnutie skončilo, no spomien−
ky naň ostávajú nielen v pamätiach ale i v srdciach ukryté. Prípra−
va nebola samoúčelná, splnila svoj cieľ, čo je zadosťučinením pre 
organizátorov. 

Sme vo veku, v ktorom nás nielen zákony, ale aj fyziologické 
danosti odsudzujú do polohy štatistov a do sveta nostalgie, v kto−
rom sa väčšinou už len spomína. Veď za tým účelom sme sa aj 
stretli a spomínali. 

Vďaka patrí všetkým, na ktorých sme s láskou spomínali i tým, ktorí 
zrealizovanie nášho stretnutia akýmkoľvek spôsobom podporili. 

Ďalšie stretnutie sa už neuskutočnilo. Ale spomienky nám, ešte 
žijúcim, ostávajú, aj keď sú poznačené prírastkom ďalších 10 rokov 
a nárastom chorôb a nových problémov, ktoré musíme v dynamic−
ky meniacich sa podmienkach riešiť. 

Za všetkých, ktorí sa vtedy stretnutia „starých fachmanov“ zú−
častnili, ešte raz ako iniciátor a spoluorganizátor úprimne ďakujem 
vtedajším sponzorom (JUSTUR, PREMAGAS, CHIRANA – INJEK−
TA, SOUE) a spolupracujúcim aktérom (MsÚ, ZPOZ, SOUE) za ich 
ústretový prístup a aktívnu účasť na realizácii pekného a pre účast−
níkov aj vzácneho, neopakovateľného stretnutia. 

Text a foto za „starých fachmanov“  Ján Kubečka 

Spomienka na stretnutie „starých fachmanov“ 
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Jazyková škola už aj v Starej Turej 
Občania Starej Turej môžu od septembra využívať novú 

službu. Mesto s takým veľkým počtom obyvateľov a firiem, 
akým Stará Turá je, si zaslúži jazykovú školu. Súčasná doba 
si vyžaduje nielen v pracovnom, ale i v bežnom živote zna−
losť cudzieho jazyka. Prvá jazyková škola v Starej Turej − 
jazyková škola QUEEN − je tu pre občanov a firmy Starej 
Turej pre ich osobný, ale i pracovný rast, čo podčiarkuje aj 
motto školy: „Nech je Váš dôvod na štúdium jazykov akýkoľ−
vek, našim cieľom je zabezpečiť, aby ste získali maximum z 
nášho jazykového kurzu.“ 

Jazyková škola QUEEN ponúka záujemcom kurzy pre: 
− deti (predškolákov, deti I. a II. stupňa základných škôl), 
− študentov stredných škôl, prípravu na maturitu, ale i kur−

zy prípravy na FCE (First Certificate in English) ako náhrada 
za maturitnú skúšku z anglického jazyka, 

− kurzy pre dospelých a seniorov všetkých jazykových úrovni 
(začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý). 

Súčasťou ponuky jazykovej školy sú taktiež kurzy určené 
pre firmy. 

V neposlednom rade škola ponúka kurzy šité na mieru 
ako napríklad: konverzačné kurzy, jazyk pre život, prácu a na 
cesty, individuálne a intenzívne kurzy. Ďalším zaujímavým 
kurzom je diaľkové štúdium angličtiny pre zaneprázdnených. 
Ponúkame Vám výhodné ceny verejných a aj firemných kur−
zov. V prípade záujmu je možné kurzy ukončiť medzinárod−
ným certifikátom, ktorý môžu účastníci využiť v študentskom a 
pracovnom živote. Pre tých, ktorí radi čítajú škola, pripravila 
knižnicu s cudzojazyčnou literatúrou. 

Jazyková škola ponúkam taktiež darčekové poukážky ku 
všetkým kurzom, ktorými môžete potešiť svojich najbližších, 
známych alebo zamestnancov. 

Jazykové kurzy budú prebiehať od 12. septembra 2011 
alebo priebežne podľa záujmu. Zápis prebieha v našich 
priestoroch, alebo telefonicky každý deň od 15. augusta 2011. 

Viac informácií Vám radi poskytneme na: 
Budova Idea Park, SNP 148, I. Poschodie, Stará Turá, 

email: jazykovka.queen@gmail.com, mobil: 0948 833 000 
Marta Macová Bešinová, MBA 

Táborové strašidlá 
Ako každý rok, tak aj tento sa Detská organizácia Fénix Stará 

Turá vybrala do tábora. Náš tábor bol v malej dedinke Dešná ne−
ďaleko Púchova. Novinkou tohto tábora bol i deň našej cesty, vždy 
sme odchádzali v sobotu, no na tento špeciálny tábor sme šli až v 
nedeľu. 

Celý tábor sa odohrával pod heslom „STRAŠIDIEL SA NEBOJÍ−
ME“. Každý sme si doma pripravili nejakú strašidelnú masku, za 
ktorú sme sa prezliekli. Náš tábor sa odohrával v dome Addam−
sovcov, preto tu nemohla chýbať ani známa Morticia a Gomez, 
stará mama a strýko Fester. Celý dom sme si strašidelne vyzdobili, 

aby sme atmo−
sféru cítili po 
celý týždeň. 

Do tábora 
sme si ako kaž−
dý rok zobrali 
aj bicykle a 
všetci sme sa 
tešili tiež na 
pešie turistiky, 
ktoré nám, ale 
nakoniec kvôli 
škaredému po−
časiu nevyšli 

podľa našich predstáv. Napriek tomu sme sa rozhodli ísť v utorok 
na rozhľadňu do Dohnian. Turistika bola zaujímavá a nie veľmi 
náročná. Keďže z našej dedinky nepremávali autobusy tak, ako by 
sme si priali, tak sme si pomohli autami a do Dohnian sme sa 
odviezli a odtiaľ sme už kráčali po svojich. 

Turistiku sme úspešne zvládli. Ale, aby sme sa mohli odviezť aj 
naspäť, tak sme si museli všetci povinne poumývať naše zašpine−
né turistické topánky v miestom potoku. Bolo to celkom zábavné. 
Keďže počasie sa nechcelo umúdriť, tak aj ďalší deň sme ostali v 
tábore, kde sme mali pripravenú celodennú hru nazvanú „údolie 
strachu“. Deti plnili rôzne úlohy, ako napríklad „hasiť“ simulovaný 
ranný požiar. Celý deň sme sa zabávali a hrali rôzne hry. Spoznali 
sme novú hru, ktorú nám doniesol náš vedúci a volá sa Nardy. Je 
to veľmi zaujímavá azerbajdžanská národná hra a každý si ju ob−
ľúbil. 

Vo štvrtok sa nám počasie opäť vylepšilo, tak sme sa vybrali na 
cykloturistiku na vrch Makyta. Turistika bola celkom krátka a prí−
jemná.  Po cykloturistike sme si zahrali stolný tenis, v ktorom sme 
mali celotýždňový turnaj. 

V piatok sme sa 
vybrali na plaváreň 
do Púchova. Keď 
sme dorazili na 
miesto, tak sme 
ostali sklamaní, 
pretože plaváreň 
bola zatvorená. 
Hneď sme si našli 
náhradu a išli sme 
sa  poprechádzať 
po meste. Pre−
chádzka nám pre−
šla rýchlo a tak sme sa vrátili do tábora. 

Každý večer sme strávili pri gitare a spolu sme si spievali. Ako 
vždy, tak aj tento tábor sme dostali nové spevníky. V sobotu nás 
čakala fénixiáda (fénixácka olympiáda), ktorú sme hravo zvládli. 
Poobede sme vytvárali rôzne chutné veci z cesta a opekali na 
ohni. Večer sme vyhodnotili tábor a víťaza celotáborovej bodovač−
ky. Každý zúčastnený dostal nejakú cenu, či už sa umiestnil na 
nejakom mieste alebo nie. Potom sme posedeli pri gitare a bolo 
nám veselo. V nedeľu ráno sme sa pobalili, poupratovali chatu a 
vybrali sa cestou necestou naspäť domov, kde nás očakávali naši 
rodičia. 

Martina Briestenská, Detská organizácia Fénix 

Oprava 
V minulom čísle bol nesprávne uvedený autor fotografie 

pri článku Čestné uznanie − ZUŠ Stará Turá. Autorom foto−
grafie z kubánskeho veľvyslanecstva nie je ZUŠ Stará Turá, 
ale Ivan Durec. Za chybu sa autorovi fotografie ospravedlňu−
jeme. 

redakcia Staroturianskeho spravodajcu 
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Ľudia sa niekedy ocitnú v situáciách, ktoré nie sú schopní sami 
vyriešiť a sú viac−menej odkázaní na pomoc iných. Pomáhať ľuďom 
je a  malo by aj byť akousi prirodzenou súčasťou v živote každého 
z nás. O to viac to platí, ak ide o deti. To je i jedným z poslaní 
Komisie pre sociálne veci a  bývanie pri MsZ v Starej Turej. Preto 
sa i tento rok jej členovia zhodli v názore, že zorganizujú a podpo−
ria účasť detí z rodín s nepriaznivou sociálnou situáciou v letnom 
tábore. Zmyslom celého projektu bolo zabezpečiť im prežitie as−
poň časti prázdninových chvíľ  v podmienkach, aké by si bez pod−
pory iných nemohli dovoliť. S možnosťou spoznávať krásy Sloven−
ska, zažiť niečo nové a v neposlednom rade nájsť si nových priate−

ľov. Po získaní počiatoč−
ných informácií o prípad−
ných destináciách padlo 
definitívne rozhodnutie na 
Medzinárodný letný tábor 
Matice Slovenskej v Tat−
ranskej Lesnej s termí−
nom od 10. do 17. júla. 
Podujatie s ponukou bo−
hatého programu pre deti, 
s početnými výletmi do 
okolia Tatier a s predpo−
kladom nadviazať ďalšie 
priateľstvá. V snahe 
transparentne a spravod−
livo vytipovať okruh detí 
pripadajúcich do úvahy, 
stanovili sa presné krité−

riá pre výber účastníkov. Podľa nich vybrali členovia komisie 10 
detí, ktoré si pod patronát ako vedúci celej skupiny zobral Paľko 
Beliš, ktorému aj touto cestou chceme poďakovať za zhostenie sa 
náročnej a zodpovednej úlohy. 

Nakoniec bolo potrebné vyriešiť najťažšiu časť celého projektu, 
a to jeho financovanie. Časť nákladov mohla byť financovaná z 
charitatívneho fondu, kde boli nakumulované finančné zdroje. Tie−
to však nepostačovali na plnú úhradu celého projektu a preto boli 
oslovené ďalšie subjekty, ktoré by mohli pomôcť s jeho realizáciou. 
Prvý pokus cez Nadáciu Slovenského plynárenského priemyslu 
nevyšiel. O to cennejšia bola pre nás pomoc z Nadácie ŽIVOT, 
ktorá na našu žiadosť promptne a pozitívne zareagovala. Za tento 
nezištný a ústretový krok by sme na tomto mieste chceli Nadácii 
ŽIVOT poďakovať, pretože naplnenie našich predstáv tak dostáva−
lo reálny základ. 

Všetko bolo pripravené tak, aby sa mohli potrebné informácie 
odkomunikovať rodičom vybraných detí. Nastal deň „D“ a v nedeľu 
10. júla ráno sa pomaly začali schádzať deti spolu s rodičmi na 
železničnej stanici, kde si ich postupne preberal vedúci skupiny 
Paľko Beliš. Po krátkej inštruktáži o „pravidlách hry“ nastalo rýchle 
rozlúčenie s rodičmi, a z okien vlaku bolo vidieť už iba mávajúce 
rúčky nedočkavých ratolestí s novými očakávaniami... 

Nadišiel týždeň s pestrým, bohatým a nezabudnuteľným progra−
mom – návšteva Múzea TANAPu, kúpanie v AquaCity v Poprade, 

Kadetky MBK Stará Turá začnú novú sezónu 
Basketbalistiky MBK Stará Turá majú za se−

bou letnú prípravu. V súčasnosti má klub do súťa−
že prihlásených 6 družstiev rôznych vekových 
kategórií. Najstaršie basketbalistky – kadetky si 
aj v tomto roku zahrajú celoslovenskú kadetskú 
ligu. O letnej prípravy, novej sezóne, ale aj cie−
ľoch kadetiek v lige nám porozprával hlavný tré−
ner kadetiek Mgr. Dobroslav Lupták. 

Ako prebiehala letná príprava kadetiek? 
Letná príprava začala 1. augusta a pokračuje až do polo−

vice septembra. Kadetky absolvovali v polovici augusta aj 
sústredenie v tábore v Podvišňovom. Od konca augusta sa 
začalo s dvojfázovým tréningom, aby dievčatá nabrali kon−
dičku. Potom ich čakajú dva prípravné turnaje za sebou a 
začiatok ligy. 

Nastali zmeny v tíme? 
V tíme máme v tejto sezóne 13 dievčat, ročník narodenia 

1995, vrátane ročníka 1996 a 1997, veľa dievčat nám však 
ubúda. Väčšina z domácich hráčok odchádza na stredné 
školy, naopak hráčky z iných miest majú problém s dochá−
dzaním. Niektoré dievčatá sú z Myjavy, Piešťan, Lubiny či z 
Vrboviec a cestovať na tréningy nie je pre ne vždy jednodu−
ché. Sme však radi, že ani cestovanie ich neodradilo od bas−
ketbalu. Dievčatá z iných miest si často vyberajú náš klub, 
pretože podmienky pre basketbalistky v Starej Turej sú veľmi 
kvalitné.  Tak ako každý rok, aj tento nám pribudli aj hráčky z 
nižších ročníkov. 

Kedy začína liga? Budú sa hrať aj prípravné zápasy? 
V sídle SBA v Bratislave sa 5. júla 2011 žrebovali celoslo−

venské súťaže. V základnej časti ligy budeme hrať prvý zá−
pas 24. septembra s BKM Piešťany.  Pred začiatkom ligy budú 
dievčatá hrať dva prípravné zápasy. Prvý prípravný turnaj sa 
uskutoční v Nitre od 9. do 11. septembra 2011 a druhý uspo−
riadame na domácej pôde od 16. do 18. septembra 2011. Na 
domácom turnaji prisľúbilo svoju účasť 9 družstiev. 

Aký cieľ ste si dali na túto sezónu? 
V minulej sezóne sa nám nepodarilo postúpiť do kadet−

skej ligy. Doplatili sme predovšetkým na nedostatok skúse−
ností, kedy naše družstvo bolo najmladšie v súťaži. V tejto 
sezóne máme teda cieľ, umiestniť sa minimálne na 4. mieste 
a postúpiť do 1. ligy. Veríme, že sa dievčatá budú snažiť a za 
podpory trénerov, ale aj rodičov sa nám toto predsavzatie 
podarí uskutočniť. Zároveň chcem všetkých pozvať na prípravný 
turnaj, ktorý sa uskutoční v športovej hale na štadióne od 16. 
do 18. augusta. Príďte povzbudiť naše hráčky, aby podali čo 
najlepší výkon.              Lívia Boorová, foto MBK Stará Turá) 

Letný tábor sociálnej komisie v Tatranskej Lesnej 
cesta vlakom na Štrbské Pleso, cibrenie zručnosti v tvorivých diel−
ňach, hranie futbalu, volejbalu. Zážitkom boli Shrekove hradné sláv−
nosti končiace opekačkou pri táborovom ohni. Hlboké dojmy zane−
chala i cesta lanovkou na Skalnaté pleso, či zábava pri hľadaní 
„Talentu tábora“. Posledný deň bol venovaný prehliadke výcviko−
vých psov a návšteve ZOO v Spišskej Novej Vsi. Ostáva nám len 
veriť, že o detailných zážitkoch z letného tábora sa dozvieme viac 
od niektorého z priamych účastníkov. Aj na základe prvej odozvy 
predpokladáme a cítime, že úloha sa vydarila. Naše úsilie poskyt−
núť deťom úsmev na tvári a zážitky, na ktoré sa nezabúda stáli za 
to. Je to pre nás výzva aj do budúcnosti. 

Na záver, aj vzhľadom na náročnosť realizácie celého projektu, 
chcel by som poďakovať za angažovanosť všetkým členom Komi−
sie pre sociálne veci a bývanie. Zvlášť by som si, ale dovolil vy−
zdvihnúť zanietenosť  a vysokú mieru osobnej angažovanosti pani 
J. Bublavej a pani Z. Zaťkovej. 

Leopold Barszcz, predseda Komisie 
pre sociálne veci a bývanie 

Vedúci našej skupiny 
P. Beliš 

Malá zastávka na túre po Tatranskej magistrále 

Dobroslav 
Luptak 



14. Staroturiansky spravodajca č. 9 − september 2011 www.staratura.sk 

25. ročník Staroturanského triatlonu 
V sobotu 13. augusta 2011 sa konal v Starej Turej pri jazere 

Dubník I. 25. ročník Staroturanského triatlonu organizovaného 
pod záštitou Klubu slovenských turistov Stará Turá. 

Samotný šprint triatlon pozostával z troch disciplín 750 m plá−
vanie, 20 km cyklistika, a 5 km beh. Účastníci sa na štart prete−
kov postavili ako jednotlivo štartujúci a v družstvách (kde každý 
absolvoval jednu disciplínu). Do súťaže sa celkovo prihlásilo 57 
športových nadšencov, pričom sily si zmeralo 50 triatlonistov 
(jednotlivcov) a tri družstvá. Preteky odštartovali plávaním s hro−
madným štartom v jazere Dubník, následne sa pokračovalo cyk−
listikou od jazera Dubník do Starej Turej, cez Vaďovce, Kostol−
né, Hrašné späť k jazeru, kde pretekárov čakalo záverečných 5 
km behu okolo jazera. Po dobehnutí posledného pretekára do 
cieľa a následnom zosumarizovaní časov sa v priestoroch cieľa 
konalo vyhlásenie výsledkov s odovzdaním vecných cien pre 
prvých troch najlepších v každej kategórii. 

V kategórii mužov skončil na 1. mieste Martin Števček v čase 
1:05:29, na 2. mieste Ján Roziak v čase 1:06:09 a na 3. mieste 
skončil Maroš Horinek v čase 1:07:46. V kategórii žien sa naj−
lepšie umiestnila na 1. mieste Lenka Hiklová s časom 1:22:18, 
miesto 2. obsadila Jana Buchamervá v čase 1:30:35 a na 3. 
mieste sa umiestnila Jarmila Drinková s časom 1:38:33. 

Kategória družstiev má nasledovné poradie: 1. miesto patrí 
pretekárom Pavlovi Michalčíkovi a Milanovi Smolíčkovi s celko−
vým časom 1:11:12, na 2. mieste skončilo družstvo v zložení 
Andrej Sako, Marek Čmelo a Ondrej Čmelo v čase 1:11:41, na 
mieste 3. sa umiestnilo družstvo v zložení Milan Haruštiak, Ja−
roslav Kubrický a Vladimír Ondrejka v čase 1:14:39. Kategóriu 
veteránov obsadil Jirko Tomis zo Starej Turej, ktorý prešiel cie−
ľom v úctyhodnom čase 1:41:27, čo dokazuje, že triatlon je vhod−
nou športovou aktivitou v akomkoľvek veku. 

Ku kvalitnému športovému podujatiu sa podpísala početná 
účasť športovcov súťažiacich v duchu fair play, dobrá organizá−
cia členov Klubu slovenských turistov Stará Turá a v neposled−
nej rade dobré počasie, ktoré nesklamalo (voda však mohla byť 
teplejšia).Taktiež ďakujem všetkým súťažiacim za ich účasť a 
podané kvalitné výkony. Verím, že sa v budúcom roku 2012 
opäť stretneme v minimálne takom počte ako tento rok, prípad−
ne sa štartové pole rozrastie o ďalších športových nadšencov, 
ktorých radi uvítame. 

Týmto Vás srdečne pozývam na 26. Ročník Staroturanského 
triatlonu, pričom dátum jeho konania bude upresnený na inter−
netovej stránke www.kstst.sk, kde nájdete aj ostatné informácie 
ohľadom triatlonu a taktiež aktuálnu výsledkovú listinu. 

Osobitne sa chcem touto cestou poďakovať sponzorom za 
vecné ceny, ktoré do súťaže venovali: ABC Knihy Stará Turá, 
AQUA Kubiš Nové Mesto nad Váhom, cukráreň Ritmo Stará 
Turá, Hydrous Stará Turá, Mahrlo − Penzión na Mlyne Stará 
Turá, Medina zdravotnícke potreby Stará Turá, Yadro bike Stará 
Turá.                                                          Vladimír Ondrejka 

Z denníka MsP 
§  Dňa 22.6.2011 bolo v čase o 02.21 hod. na MsP telefo−

nicky oznámené, že na ulici SNP sa dvaja mladíci zabávajú 
kopaním do zaparkovaných vozidiel a na jednom z nich od−
kopli spätné zrkadlo. Na popísanom mieste sa nachádzalo 
poškodené vozidlo Peugeot . Neďaleko miesta bol nájdený 
rozbitý mobil jedného z páchateľov. Po vypočutí svedka bolo 
zistené, že mladíci následne utekali okolo Billy, kde kopali 
ešte do jedného vozidla a stratili sa v tme medzi 9 poschodo−
vými domami na Ulici Lipovej. Opis jedného z nich sedel na 
osobu M. M., ktorý je miestny bezdomovec. Vec bola nahlá−
sená hliadke OO PZ, ktorá si ju prevzala k ďalšiemu riešeniu. 

§ Dňa 24.6.2011 telefonicky nahlásil v čase o 14.50 hod. 
miestny obyvateľ, že mu neznámy páchateľ  nožom dopi−
chal všetky štyri pneumatiky na jeho motorovom vozidle. 
Hliadka oznam ihneď preverila, na mieste bolo šetrením 
zistené, že pravdepodobným páchateľom môže byť  podľa 
popisu miestny mladík P. V.  Hliadke sa do 15 minút poda−
rilo podozrivého vyhľadať a zadržať. Z dôvodu výšky spô−
sobenej škody celú vec prevzalo OOPZ Stará Turá k ďal−
šiemu šetreniu. 

§ Dňa 7.7.2011 požiadala v čase o 16.05 hod. hliadka z 
OOPZ o súčinnosť pri strážení zadržaného podnapitého vodi−
ča  M. M. z Hrašného, ktorý sa správal agresívne a mal sna−
hu o sebapoškodenie a vyhrážal sa spáchaním sebevraždy. 
Z obavy o jeho život a zdravie bol menovaný  do príchodu 
RZP spútaný a strážený, aby si nesiahol na život . Posádka 
privolaného vozidla RZP  ho následne upokojila a poskytla 
mu potrebné ošetrenie. 

§ Dňa 8.7.2011 bolo  na MsP v čase o 21.30 hod. telefo−
nicky oznámené, že na ulici SNP je zranený podnapitý muž, 
ktorý leží pri premostení. Hliadka oznam ihneď preverila, 
na mieste bolo zistené, že sa jedná o B. J. zo  Súša. Muž 
bol silne pod vplyvom alkoholu a mal zranenú a zakrvave−
nú zadnú časť hlavy.  Na miesto bola privolané vozidlo 
RZP a do jej príchodu mu hliadka ošetrila ranu. Nakoľko 
bol celý čas arogantný, verbálne aj fyzicky útočil na hliad−
ku MsP aj na posádku sanitky RZP, musel byť na prenos−
né ležadlo uviazaný a následne prevezený na ďalšie ošet−
renie. Po predvolaní bolo jeho nevhodné správanie vyrie−
šené  blokovou pokutou vo výške 30 eur. 

§ Dňa 18.7.2011 bolo v čase o 19.59 hod.  telefonicky 
oznámené, že v miestnej časti Kujanovec došlo k dopravnej 
nehode, kde vozidlo Favorit pri otáčaní narazilo do garážo−
vej brány a tá následne poškodila vozidlo zaparkované v 
garáži. Vodič z miesta nehody ušiel. Hliadka sa vydala do 
ulíc vozidlo hľadať, čo sa po chvíli podarilo a bolo nájdené 
zaparkované na parkovisku. Šetrením bolo zistené, že patrí 
T. B. zo Starej Turej. Menovaný sa však doma nenachádzal, 
preto bol jeho otec požiadaný, aby ho telefonicky kontaktoval 
a povedal mu nech sa dostaví k vozidlu. Asi po 10 min. T. B. 
prišiel a javil známky požitia alkoholu aj so svojou priateľkou 
M. M. zo Starej Turej. Mladík tvrdil, že on vozidlo v čase dopr. 
nehody neviedol a že ho viedla jeho priateľka slečna M. Na 
miesto bola privolaná hliadku OOPZ,  Po jej príchode  sa obe 
hliadky aj s pánom B. a slečnou M. presunuli na miesto do−
pravnej nehody. Po zistení škody na garáži a vozidle, bola 
privolaná hliadka dopravnej polície, ktorá si celú vec prevza−
la na doriešenie. Dychovou skúškou bolo zistené že  pán B. 
má v dychu 1,3 promile a slečna M. má v dychu 1,05 promile. 
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Rybárske preteky v love kapra 
a amura na Dubníku I. 

Počas víkendu 22. až 24. júla 2011 sa uskutočni−
la súťaž v love kapra a amura na revíre Dubník I. v 
Starej Turej. Tento revír je v režime chyť a pusť. Na 
štart pretekov nastúpilo 11 dvojčlenných družstiev z 
rôznych kútov Slovenska a Českej republiky. Jed−
ným z účastníkov bol aj tím z časopisu RRR. V pre−
krásnom prostredí, super partiami, ktoré boli dôklad−
ne vyberané organizačným tímom sa chytilo zopár 

pekných kaprov 
a amurov. Aj po−
časie vyšlo na 
výbornú. Veľa 
záberov zostalo 
nepremenených 
a boli to určite 
krásne ryby. V 
sobotu sa orga−
nizačný tím roz−
hodol pre lovcov 
navariť srnčí 
guláš a pre ku−
chárov Luba a 

Emila prázdny 30 litrový hrniec znamenal, že všetkým 
chutilo. Za 3 dni lovu sa chytilo 28 kusov kapra od 
50 cm do 82 cm v celkovej dĺžke 1736 cm a 3 kusy 
amura od 72 cm do 82 cm o celkovej dĺžke 227 cm. 
Celková dĺžka ulovených rýb bola 1963cm. Medzi 
naj ryby patril kapor 82 cm − 11,1 kg , 77 cm − 10,1 
kg , 77 cm − 8,1 kg , 73 cm − 7,9 kg , 76 cm − 7,6 kg, 
76 cm – 7 kg a amur 82 cm – 8 kg. Z pohľadu orga−
nizátorov, aj lovcov je to super výsledok. Táto akcia 
naznačila, že treba pokračovať v tejto krásnej myš−
lienke ako je chyť a pusť a dúfam, že vynaložené 
úsilie z tejto akcie padne na úrodnú pôdu. Tieto pre−
teky nás posunuli znova trochu vpred a pre nás je to 
výzva ešte viac pomáhať zveľaďovať tento revír a 

pevne dúfam, že sa k nám pridajú ďalší členovia 
našej organizácie a spoločnými silami urobíme z 
tohto krásneho revíru najšpičkovejší revír chyť a pusť 
na Slovensku. Záverom by som sa chcel poďakovať 
všetkým lovcom a hlavne našej organizácií, že nám 
dala možnosť zorganizovať tieto propagačné prete−
ky. A na koniec patrí veľká vďaka mojim kamarátom, 
s ktorými sme túto akciu zorganizovali. 

Takže Štefan, Jaro, Viktor a šéfkuchár Lubo, ďa−
kujem bola to naša prvá organizácia a dúfam že nie 
posledná. 

Peter Bača, hlavný organizátor pretekov 

Mestský futbalový klub usporia−
dal dňa 24.júla 2011 turnaj mužov 
za účasti družstiev SK Březnice 
(ČR), TJ Sokol Újezdec (ČR), FK 
Častkovce a domáceho MFK Stará 
Turá. Tento v poradí už tretí turnaj 
(po turnaji dorastencov a starých 
pánov) sa konal pri príležitosti 80. 

výročia založenia nášho klubu. V 
prvom semifinále sa stretol náš klub 
s SK Březnice a v druhom si zmera−
li sily FK Častkovce s TJ Sokol 
Ujezdec. Hralo sa 2x30 min., kde 
víťazi sa stretli vo finále a porazení 
hrali o konečné umiestnenie. V prí−
pade nerozhodného výsledku sa 
kopali pokutové kopy. V prvom se−
mifinále vyhralo naše mužstvo nad 
SK Březnice po veľmi koncentrova−
nom výkone zaslúžene 3:0 (2:0), keď 
dva góly strelil kapitán mužstva On−
drej Peterka a tretí gól vsietil Adrián 
Straka. V druhom semifinále vyhral 
FK Častkovce nad TJ Sokol Újezdec 
4:2 (2:0). Zápas bol vyrovnaný, ale 
Častkovce mali v mužstve strelca, 
ktorý rozhodol zápas. Marián Ščep−
ko strelil v tomto zápase všetky 4 
góly. V súboji o tretie miesto sa stretli 
mužstvá z Moravy a zápas sa mu−
sel predlžovať. V riadnom hracom 
čase skončil zápas TJ Sokol 
Újezdec – SK Březnice 3:3 (1:2) a 
preto prišli na rad pokutové kopy. 
Šťastie sa priklonilo viac na stranu 
Újezdca, keď vyhrali 6:5. Víťazný gól 

z pokutového kopu strelil ich kapi−
tán Michal Novosad. Vo finále sa 
stretol náš MFK Stará Turá s FK 
Častkovce. Častkovce hrajú vyššiu 
súťaž a boli favoritom turnaja. Zá−
pas mal veľmi dobrú úroveň a skon−
čil našim víťazstvom 1:0 (0:0), keď 
jediným strelcom bol Viktor Žák. 

Cenu najlepšieho bran−
kára turnaja si prevzal 
náš brankár Peter Vis−
kup, ktorý si udržal čis−
té konto. Najlepším hrá−
čom bol vyhodnotený 
Michal Novosad z TJ 
Sokol Újezdec a najlep−
ším strelcom sa stal so 
4 gólmi Marián Ščepko 
z Častkoviec. Turnaj 
pred 200 divákmi rozho−

dovala trojica rozhodcov: Peter 
Petrík, Rudolf Naď a Ing. Ján Truh−
lík. V závere turnaja ceny víťazom 
a najlepším hráčom odovzdala zá−
stupkyňa primátora Starej Turej Mgr. 
Soňa Krištofíková, prezident klubu 
František Redaj a viceprezident klu−
bu a poslanec MsZ Pharm Dr. Leo−
pold Barszcz. Poďakovanie patrí 
všetkým usporiadateľom − klubu 
BAF (bývalí aktívni futbalisti), tajom−
níkovi klubu Denisovi Makarovi a 
sekretárovi klubu Igorovi Funtovi. O 
spestrenie športovej atmosféry sa 
postaral DJ Ján Kedro. 

Konečné poradie: 
1. MFK Stará Turá 
2. FK Častkovce 
3. TJ Sokol Újezdec 
4. SK Sokol Březnice 

 Ing. Ján Hodermarský 
1. foto: IMG_9639 Víťazné domá−

ce mužstvo MFK Stará Turá 
2. foto : IMG_9744 Pohár pre ví−

ťaza odovzdáva zástupkyňa primá−
tora v Starej Turej Mgr. Soňa Kriš−
tofíková kapitánovi mužstva Ondre−
jovi Peterkovi. 

Turnaj mužov pri príležitosti 80. výročie založenia 
futbalového klubu v Starej Turej 

1. 

2. 
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Po úspešnej sezóne odštartoval 7. augusta 2011 nový futbalový roč−
ník 2011/12. V MFK Stará Turá nastali zmeny vo vedení aj na poste 
trénerov mládežníckych mužstiev. Na výbore klubu podal 9.8.2011 demi−
siu prezident klubu František Redaj. Riadením klubu až do nových volieb, 
ktoré  budú v decembri 2011, bol poverený viceprezident klubu PharmDr. 
Leopold Barszcz. Zmeny sú aj na poste prípravky, ktorú povedie od 
nového ročníka Mgr. Michal Denk. Vedením starších žiakov bol poverený 
Roman Pribiš a pomáhať mu bude Richard Hladík. Mladší a starší žiaci 
nás budú od nového ročníka reprezentovať v III. lige a pevne veríme, že 
nás nesklamú. V spolupráci s ŠK Kostolné sme založili aj „B“ mužstvo, 
ktoré bude svoje zápasy hrávať na ihrisku v Kostolnom. Trénerom je Bc. 
Martin Ješko. V 1. kole mužstvo z dôvodu nedostatku hráčov nenastúpilo 
na zápas a prehralo kontumačne s Brestovcom 3:0. I napriek problémom 
dúfajme, že mužstvo bude pokračovať v súťaži. 

Naši muži nastúpili 7.8.2011 na prvý zápas doma s Malou Čausou a 
dorastenci hrali v Papradne. 

1. kolo  „A“ muži:  MFK Stará Turá – Malá Čausa 0:1 (0:1) 
Zostava MFK : Oravec – Antálek, Štefík, Straka, Makara, Strnátka 

(Coufalík), Tuka, Popelka, Denk, Pekník, Žák. 
V úvodnom zápase nového ročníka čakalo asi 150 divákov na víťazný 

štart domácich. Súper bol nad ich sily a bolo vidieť na našej hre, že bez 
kapitána Peterku, ktorý nehral pre žlté karty, zraneného Magulu, Jozefa 
Jaroša a chýbajúceho Mariána Šimeka, ktorý nemal vybavené hosťova−
nie, to nebude ľahké. Hostia boli lepším mužstvom a naši hráči do 80. min. 
nevystrelili na bránu súpera. Boli to práve hostia, ktorí strelili po našej 
chybe jediný gól stretnutia  v 42. min. Šrámkom 0:1. Do konca polčasu 
mali ešte ďalšie šance, ktoré nevyužili. V druhom polčase sme sa snažili 
vyrovnať, ale súper hral veľmi pozorne. V 74. min. bol faulovaný Straka v 
pokutovom území, ale rozhodca nepískal. V 80. min. prudko vystrelil zo 
40m Antalék, ale brankár hostí Drozd bol pozorný. V tej istej minúte bol po 
druhej žltej karte vylúčený brankár hostí. V 82. min. mal ideálnu možnosť 
vyrovnať Strnátka, ale jeho strelu brankár vyrazil a dorážajúcu strelu Tuku 
hráči zblokovali. Bol to veľmi nervózny zápas, na ktorom sa podpísal aj 
hlavný rozhodca Miakiš, ktorý udelil našim hráčom 5 žltých kariet. 

1. kolo Dorastenci: Papradno – MFK Stará Turá  2:1 (1:0), gól za MFK 
strelil Bordák 

2. kolo „A“ muži : Slovan Trenčianske Teplice – MFK Stará Turá  2:0 
(1:0) 

Zostava MFK:  Oravec – Denk, Arbecík, Straka(Coufalík), Makara, 
Šimek, Tuka(Popelka), Strnátka(Antálek), Pekník, Peterka. 

V druhom kole hralo naše mužstvo proti nováčikovi súťaže a opäť 
sklamalo výkonom. Nastúpilo aj s kapitánom Peterkom a hosťujúcim  Šime−
kom,  ale hra bola pomalá a opäť sme urobili v obrane chyby, ktoré súper 
potrestal. Prvú strelu na našu bránu vystrelil  najlepší hráč domácich 
Amrich, brankár Oravec bol pozorný. V 19. min. vybojoval loptu Žák, 
ideálne uvoľnil Strnátku, ktorého strelu brankár domácich vyrazil. Amri−
chova strela v 27. min. minula našu bránu. Domáci sa ujali vedenia v 
29.min po rohovom kope, ktorý kopal Bubenko. Denk loptu minul a Ora−
vec si ju vrazil do vlastnej brány 1:0. V 37. min. preverili nášho brankára 
strely Rumanka a Hašku. Oravec jednu strelu bezpečne kryl a druhá 
minula našu bránu. V 41. min. centroval z ľavej strany Strnátka, našiel 
voľného Pekníka,  ktorý hlavičkoval mimo bránu. Aj druhý polčas začali 
domáci s náporom. V 50. min. ušiel  Haško, ale jeho strelu Oravec bravúr−
ne vyrazil. V 53. min. zachraňovali pred našou bránou Šimek a Straka. V 
57. min. stratil loptu Peterka, tá sa dostala k úplne voľnému Haškovi, 
ktorého strela z 10m tesne minula našu bránu. V 57. min. kopal Amrich 
priamy kop a lopta išla nad našu bránu. V 59. min. stratil loptu Simek a 
domáci Daško prestrelil bránu Oravca. V 60. min. sme mohli vyrovnať, 
keď z pravej strany centroval Žák a Popelka, ktorý hlavičkou netrafil 
prázdnu bránku. V 82. min.  Amrichovu strelu z 25m  vyrazil Oravec na 
roh. V 88. min. strelili domáci druhy gól, keď po chybe obrany sa lopta 
dostala od Krivdu k Imrichovi a ten uzavrel skóre celého zápasu na 2:0. 
Víťazstvo domácich bolo plne zaslúžené. 

      2. kolo Dorastenci: MFK Stará Turá − Drietoma 4:0 (3:0), góly 
− Szekfu 2, Majtás, Guriš 

Ing. Ján Hodermarský 

Futbalový klub zahájil nový ročník 2011/12 
Volejbalový turnaj na Dubníku 

Volejbal sa stáva čoraz popu−
lárnejším športom najmä mlad−
ších ročníkov. Práve preto sa or−
ganizátori volejbalového turnaju 
v autokempe na Dubníku rozhodli 
spojiť zábavu so športom a pri−
pravili deň plný volejbalu a taneč−
nej hudby. Turnaj pripravil Dub−
ník club Stará Turá v spolupráci 
s DJ Gabrielom Progressiumom. 
10. augusta sa na volejbalovom 
ihrisku v autokempe na Dubníku 
na Volley beach turnaji stretlo 7 
trojčlenných neprofesionálnych 
družstiev zo Starej Turej, ale aj z 
blízkeho okolia. Družstvá súťažili 
o výhru 150 eur. Aj keď ráno svie−
tilo slnko, už počas prvého zápa−
su sa začalo zaťahovať. Väčšina 
ďalších zápasov sa odohrala v 
daždi. Súťažiacich to však neod−
radilo, veď hlavná výhra bola do−
statočne motivujúca. Po ťažkých 

bojoch medzi družstvami sa z víťazstva nakoniec tešil tím Mi−
xík. Na druhom mieste sa umiestnili chlapci z družstva Hubert 
a tretie miesto obsadil domáci tím Vitamíni. 

Poradie všetkých družstiev bolo nasledované: 
1. Miesto − Mixík ( Lenka Pacalajová, Zuzka Šarniková, 

Juraj Kákoš) 
2. Miesto − Hubert ( Dávid Svitač, Matúš Konc, Vlado Šišov−

ský) 
3. Miesto − Vitamíni (Martin Ilušák, Emil Šimna, Tomáš Gal−

bavý) 
4. Miesto − 2 dni do ... (Lubo Pilát, Peter Mikláš, Ondrej 

Liptai) 
5. Miesto − SBTK 
6. Miesto − VP−Team 
7. Miesto − 3 a pol chlapa 
Po obdivuhodných výkonoch prišla na rad aj zábava. Vo 

večerných hodinách bola na terase reštaurácie na Dubníku 
pre širokú verejnosť pripravená after party, na ktorej sa o 
zábavu postaral DJ Gabriel Progressium. Veríme, že tento 
volejbalový turnaj nie je posledný a krásne prostredie Dubní−
ka bude Dubník clubom využité aj na ďalšie rovnaké alebo 
podobné športové aktivity.            Text a foto Lívia Boorová 


