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Medzinárodný deň tolerancie
V roku 1996 vyhlásilo OSN 16. no-

vember za Medzinárodný deň tolerancie. 
V tomto roku teda budeme toleranciu vo 
svete sláviť 16. novembra už po pätnásty 
raz. Tolerancia však nie je úslužnosť 
a ani ľahostajnosť. Rozdielnosti medzi 
nami, či už sú kultúrne, etnické, nábo-
ženské alebo vekové by nás nemali roz-
deľovať, ale naopak spájať. Je toľko vecí, 
ktoré sa môžeme učiť od našich starších 
spoluobčanov, ale aj od príslušníkov rôz-
norodých cirkví či od detí, ktoré sa venu-
jú rôznym kultúrnym aktivitám. 

Už malé deti je potrebné viesť k to-
lerancií. Ukazovať im správny príklad 
v našom správaní a nedovoliť, aby z nich 
vyrástli dospelí ľudia, ktorí budú iných 

osočovať pre ich vek, pohlavie, etnickú či 
náboženskú príslušnosť. Na televíznych 
obrazovkách, ale aj v každodennom ži-
vote je toľko násilia a nenávisti, že je po-
trebné deťom ukazovať, ako a prečo by 
sa mali správať a hodnotiť ľudí navôkol 
seba. Veď každá ľudská osobnosť sa po-
sudzuje podľa svojich činov, nie podľa 
rozdielností, ktoré ju od nás odlišujú. 
Verím, že možno práve 16. novembra 
sa v  rámci medzinárodného dňa tole-
rancie všetci zamyslíme, či hodnotíme 
ľudí naozaj podľa toho, čo dokázali uro-
biť pre ostatných okolo seba alebo podľa 
toho, kým sa narodili, ako vyrastali a ku 
ktorým náboženstvám či kultúrnym tra-
díciám sa hlásia. Mgr. Lívia Boorová
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NÁRODNÁ TRANSFÚZNA STANICA
uskutoční v Dome kultúry Javorina Stará Turá odber krvi 23. novembra 2011 od 8.00 do 10.00 hod.
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Navštívili sme najstaršiu občianku Starej Turej
Pani Pavlína Pastorková sa narodila v roku 

1914. Zažila prvú aj druhú svetovú vojnu, ná-
stup a pád komunizmu, vznik samostatnej 
Slovenskej republiky a v tomto roku sa v sep-
tembri dožila úctyhodných 97 rokov. 

Keďže ide o  najstaršiu občianku nášho 
mesta, pogratulovať jej prišli aj poslankyňa 
mestského zastupiteľstva Janka Trúsiková 
a Anna Barišová z mestského úradu. Navštívili 
ju v októbri, ktorý je symbolicky venovaný 
úcte k starším. Ku krásnemu veku jej zaželali 
ešte veľa zdravia a pohody v kruhu najbližšej 
rodiny.

O pani Pastorkovú sa už mnohé roky stará 
dcéra Zdenka Zámečníková s manželom. Za 
jej vysokým dožitým vekom stojí práve opate-
ra dcéry a zaťa a možno aj tuhý korienok. My 
jej za redakciu chceme k tomuto vysokému 
veku zaželať ešte veľa zdravia, energie a ro-
dinnej pohody. A chceme tiež zaželať všetkým 
ostatným seniorom, aby aj oni mali niekoho, 
kto im dá takú úžasnú opateru, akú má od 
dcéry a zaťa pani Pastorková.

Lívia Boorová

Mesto Stará Turá
vypisuje výberové konanie 

na obsadenie miesta 
vedúci(a) organizačného 

oddelenia Mestského úradu 
Stará Turá, SNP č. 1/2 

v zmysle § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín a miesto podania prihlášky:
do 15. 11. 2011 do 1300 h na sekretariáte 
Mestského úradu v Starej Turej, SNP 
1/2, PSČ: 916 01, v uzatvorenej obálke 
s identifikačnými údajmi, titulom, menom 
a priezviskom, adresou a označením 

„výberové konanie ORG“. Výberové 
konanie sa uskutoční dňa 22. 11. 2011, 
v utorok, o 800 hod. v budove mestského 
úradu, I. posch., miestnosť č. 204. 
Uchádzači na obsadenie miesta vedúci(a) 
organizačného oddelenia nebudú na 
výberové konanie osobitne písomne 
pozývaní.

Predpokladaný nástup do funkcie:
január 2012

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle NV. č. 341/2004 Z. z. Katalógu 
pracovných činností pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o ich 
zmenách a dopĺňaní a jeho prílohy 1 
a pracovného poriadku mesta Stará 
Turá t.j.:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa,
b)  najmenej 5 rokov praxe vo verejnej 

správe,

Ďalšie požiadavky a kritéria:
c)  bezúhonnosť (výpis z registra trestov),
d)  ovládanie práce s PC (Word, Excel),
e) vodičské oprávnenie typu B – vítané,

Požadované doklady 
od uchádzačov:
1)  písomná prihláška do výberového 

konania,
2) štruktúrovaný životopis,
3)  vyplnený osobný dotazník, (tlačivo 

možno získať na MsÚ),
4) overené kópie dokladov o kvalifikácii, 
5)  výpis z registra trestov 

(nie starší ako 3 mesiace).

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú 
vo výberovom konaní akceptované. Pre 
rozhodovanie o víťazovi výberového 
konania sú všetky vyššie uvedené 
predpoklady a požiadavky rovnocenné. 

V Starej Turej dňa 18. 10. 2011

 Ing. Ján K I Š Š
 primátor mesta

Dbajme, aby nám staroba 
nezanechala vrásky aj na 
duši, keď ich už robí na tvári. 

Michel de Montaigne

Nové dopravné značenie na ulici SNP
Mestský úrad v Starej Turej  a Komisia MsZ 

Stará Turá pre výstavbu, územné plánovanie 
a dopravu v marci roku 2010 na základe požia-
daviek občanov a v súlade so schváleným roz-
počtom na 2010 pristúpila k zabezpečovaniu  
vypracovania projektu riešenia dopravnej si-
tuácie v meste Stará Turá. Dňa 19. marca 2010 
zverejnilo mesto na svojej internetovej strán-
ke  výzvu, v ktorej sa obracalo na  občanov 
s prosbou, aby predkladali návrhy na riešenie 
a optimalizáciu dopravnej situácie a doprav-
ného značenia v našom meste. Svoje návrhy 
a pripomienky mohli občania predkladať do 
30. apríla 2010 elektronicky na emailové adre-
sy pracovníkov organizačného oddelenia MsÚ, 
ale aj písomne na adresu MsÚ alebo osob-
ne pracovníkom organizačného oddelenia 
MsÚ Stará Turá:  Mgr. Milanovi Klimáčkovi  
a Jaroslavovi Martinusovi. V Staroturianskom 
spravodajcovi č. 5/2010 bola výzva uverejne-
ná znova a termín predkladania návrhov bol 
posunutý do 30. mája 2010. Návrhy sa však 
prakticky zhromažďovali až do júla 2010. 

Jednotlivé návrhy na riešenie dopravnej 
situácie mesta Stará Turá boli prerokované 
Komisiou MsZ  pre výstavbu, ÚP a dopravu. 
Z  návrhov boli vybrané racionálne návrhy 
a pripomienky, ktoré bolo možné efektívne 
zrealizovať. Okrem návrhov občanov, boli do 
projektu zapracované aj návrhy členov komi-
sie pre výstavby, ÚP a dopravu. 

Doporučené, doplnené a schválené návr-
hy Mestský úrad v Starej Turej zosumarizoval 

a zaslal trom osloveným firmám, ktoré pred-
ložili cenovú ponuku na projekt dopravného 
značenia mesta Stará Turá. 

Výberové konanie vyhrala spoločnosť 
Hakom Martin. Dopravný projekt bol schvále-
ný dopravným inšpektorátom v Novom Meste 
nad Váhom a jeho realizácia sa uskutoční po-
stupne v nadväznosti na finančné možnosti 
mesta. V úvodnej fáze projektu bolo osadené 
nové zvislé, ale aj vodorovné dopravné znače-
nie na ulici SNP. Realizáciou tohto značenia 
vznikol väčší počet nových parkovacích miest 
(šikmé parkovanie). 

Ďalšia fáza realizácie projektu bude na-
plánovaná podľa finančných možností mesta. 
Do projektu je možné nahliadnuť na organi-
začnom oddelení MsÚ (prízemie) u Jaroslava 
Martinusa.

Lívia Boorová

Odpovedáme na otázky občanov
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Mesto Stará Turá
Výzva na obsadenie 

voľného pracovného miesta 
riaditeľ/ka Domu kultúry 

Javorina Stará Turá, ul. gen. 
M. R. Štefánika č. 378/55

Termín a miesto podania prihlášky:
do 14. 11. 2011 do 1300 h na sekretariáte 
Mestského úradu v Starej Turej, SNP 
1/2, PSČ: 916 01, v uzatvorenej obálke 
s uvedením titul, meno, priezvisko, 
bydlisko,  s názvom „ DK Javorina“.

Predpokladaný nástup do funkcie:
december 2011 – január 2012

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle NV. č. 341/2004 Z. z. Katalógu 
pracovných činností pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní a jeho prílohy č. 1 t.j.:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a)  úplné stredné všeobecné vzdelanie 

alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie,

Ďalšie požiadavky a kritéria:
b)  bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom 

z registra trestov nie starším ako 
3 mesiace),

c)  ovládanie práce s PC (Word, Excel),
d) vodičské oprávnenie typu B – vítané,
e) prax v odbore vítaná,

Požadované doklady 
od uchádzačov:
1)  predloženie projektu vízie uchádzača 

o činnosti a rozvoji DK Javorina,
2)  písomná prihláška,
3) štruktúrovaný životopis,
4)  vyplnený osobný dotazník, (tlačivo 

možno získať na MsÚ),
5) overené kópie dokladov o kvalifikácii, 
6)  výpis z registra trestov 

(nie starší ako 3 mesiace).

Uchádzači prihlásení na obsadenie 
miesta riaditeľ/ka DK Javorina 
v zrušenom výberovom konaní zo dňa 
20. 9. 2011 budú automaticky považovaní 
za prihlásených podľa tejto výzvy.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú 
vo výberovom konaní akceptované. Pre 
rozhodovanie o víťazovi výberového 
konania sú všetky vyššie uvedené 
predpoklady a požiadavky rovnocenné. 
Vypisovateľ výzvy si vyhradzuje právo na 
jej zrušenie, v takom prípade uchádzači 
nemajú nárok na náhradu vzniknutých 
nákladov.

V Starej Turej dňa 21. 10. 2011

 Ing. Ján K I Š Š
 primátor mesta

PROSBA O POMOC

Dom kultúry Javorina, mesto Stará Turá a hŕstka dobrovoľníkov sa za účelom 
zachovania našich tradícií, remesiel a folklóru rozhodli zozbierať veci, 
ktoré pripomínajú zvyky, remeslá a folklór našich predkov.

PRETO PROSÍME VŠETKÝCH, ktorým ešte doma zostali staré fotografie, nábytok, 
kroje, riady či remeselnícke nástroje a výtvory a mohli by ich darovať na účely vytvorenia 
expozície v našom staroturianskom múzeu, aby sa nám ozvali na telefónne číslo: 
746 16 15 alebo na email: media@staratura.sk. Všetky predmety budú využité na 
zachovanie našich tradícií a budú ďalším generáciám Staroturancov pripomínať odkiaľ 
vzišli naše zvyky, folklór, remeslá, ktoré živili našich praprarodičov. 

Prečo obyvatelia Lipovej 369/2 
nesúhlasia s kolaudáciou OC

V predchádzajúcom čísle Staroturianskeho 
Spravodajcu sa písalo o stretnutí občanov so zá-
stupcami mesta s diskusiou o obchodnom centre. 
Celý článok vyznel tak, že „hŕstka občanov z jedného 
činžiaka“ blokuje novú lekáreň. Zhodiť celý problém 
na nás bolo zrejme to najjednoduchšie vysvetlenie. 
Ja by som rada vysvetlila čitateľom prečo s kolaudá-
ciou obchodného centra nesúhlasíme. 

Už na prvom stretnutí s investorom niekoľko 
týždňov pred zlúčeným konaním, sme upozorňo-
vali na nepriaznivé podmienky v našom prostredí. 
Prosili sme, aby zásobovací dvor nebol umiestnený 
len pár metrov od našich okien. Požadovali sme 
úpravu zásobovania a dvora tak, aby nedochádzalo 
k nepriaznivému vplyvu na naše životné prostredie. 
Požiadavky sme písomne odovzdali stavebnému 
úradu priamo v konaní. Tie však boli „posunuté“, 
až na jednu, na kolaudačné konanie. Investor nám 
sľúbil maximalne 1–2 kamióny denne a ústretovosť 
pri riešení vzniknutých problémov. My, laici v sta-
vebnom zákone, sme dôverovali mestu, že bude 
hájiť záujmy všetkých účastníkov rovnako. Verili 
sme investorovi, že splní svoje sľuby. Počas búracích 
a stavebných prác sme celé mesiace žili v otrasných 
podmienkach. Dúfali sme však, že nakoniec budeme 
mať pekné a moderné obchodné centrum.

Naše sklamanie prišlo hneď po skolaudovaní 
prvej prevádzky. Kamióny nás začali budiť každý 
deň (vrátane víkendov a sviatkov) od 03.00 hod. 
niekedy i skôr. Klimatizačné jednotky umiestnené 
priamo pred našimi oknami nám začali znepríjem-
ňovať život.

Argumentáciu „veď aj predtým ste mali pod 
oknami zásobovanie“ vyvraciame tým, že zásad-
ných rozdielov medzi bývalým objektom a terajším 
je niekoľko: bývalý OD mal len jednu zásobovaciu 
rampu, a to pri vykládkach uzatvorenú - tovar sa 
nevykladal na otvorenom dvore. Bývalý objekt mal 
vybudovaný sklad, preto nebol odkázaný na spôsob 
zásobovania typu „čo sa minulo na regáloch, prive-
zieme hneď kamiónom “. Sú dni, keď sa nám pred 
oknami vystriedajú desiatky zásobovacích vozidiel, 
ktoré čakajú na výkládky so spustenými motormi 
a chladiarenskými boxami. Na bývalom OD ne-
bolo také množstvo klimatizačných jednotiek a už 
vôbec neboli orientované priamo do okien bytov. 
Klimatizáčné jednotky na streche boli zakryté pro-
tihlukovou stenou. Bývalý OD nemal podzemné 

parkovisko s vjazdom popred naše okná, ani otrasné 
požiarne schodisko. 

24 hod. meranie hluku sa uskutočnilo dvakrát: 
8.7. a 4.8. Počas oboch meraní počet zásobovacích 
vozidliel výrazne klesol v porovnaní s ostatnými 
dňami a šoféri boli upozorňovaní na meranie. Za 
takýchto priaznivých podmienok bola prekročená 
hlučnosť o 7dB. Pri plnej prevádzke celého objektu 
a za normálnych podmienok by sa namerali určite 
iné hodnoty. Investor chce teraz riešiť nadmerný 
hluk pri vykládkach zrejme najlacnejším spôsobom 
- dvoma protihlukovými stenami a zásobovacím tu-
nelom nad rampami, ktoré majú byť umiestnené len 
pár metrov od našich okien. Na nižších poschodiach 
domu bývajú starší ľudia - budú sa musieť pozerať 
zvyšok života len do stien a tunela? 

Nemôžeme súhlasiť ani s  tvrdením že 
„Podmienky bolo potrebné zapracovať ešte v pro-
jekte, pred začiatkom stavby“. My sme v konaní svoje 
požiadavky dali písomne. Pýtame sa prečo neboli 
zapracované do projektu ešte pred začiatkom stavby 
a boli posunuté do kolaudačného konania. Teraz, 
keď s kolaudáciou nesúhlasíme z dôvodu neplnenia 
našich požiadaviek, za ktorých sme s projektom sú-
hlasili, nás nepriamo obviňujú, že blokujeme novú 
lekáreň. Posledná kolaudácia bola pritom 2x preru-
šená (cca na 4 mesiace ) kvôli chýbajúcej dokument-
nácii a súhlasným stanoviskám dotknutých orgánov.

Na otázku prečo mesto nežiadalo štúdiu o do-
pade stavby na životné prostredie pred realizáciou 
projektu, sme dostali odpoveď, že hygiena takú 
štúdiu nežiadala. Tak sme sa pýtali hygieny a do-
stali sme odpoveď, že mesto k zlúčenému konaniu 
hygienu vôbec nepozvalo. Hygiena preto nemoh-
la ani žiadať štúdiu, ani ju posúdiť, ani ovplyvniť 
umiestnenie jednotlivých prevádzok v objekte ešte 
pred začiatkom stavby. 

Nie našou vinou sa zrealizoval projekt, ktorý 
nespĺňa požiadavky na kvalitné životné prostredie. 
Nám vôbec nevadí obchodné centrum! Vadí nám 
postup a postoj kompetentných pri riešení prob-
lémov, ktoré vznikli takto schváleným projektom. 
Každý občan má právo na priaznivé životné prostre-
die. My sa nemáme kam odsťahovať na zvyšok živo-
ta, preto si chránime „len“ svoje zdravie a majetok!

Ing. Ľ. Kunová, splnomocnený zástupca 
vlastníkov bytov Lipová 369/2

pokračovanie – str. 6 (odpovede na reakciu)
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Rozlúčka Staroturancov 
s veľvyslancom z Kuby

Veľvyslanec Kuby David Paulovich Escalona, ktorého otec pochá-
dzal zo Starej Turej, sa rozlúčil so Slovenskom. Dňa 12. septembra 
sa zúčastnili pozvaní hostia na Veľvyslanectve Kubánskej repub-
liky v Bratislave, pri príležitosti rozlúčky veľvyslanca J. E. Davida 
Paulovicha a manželky, ktorí 16. októbra odišli po volebnom období 
naspäť na Kubu. Narodil sa 26.10.1944 v Havane.

Jeho vzdelanie
•	 Licenciatúra z ekonómie na Havanskej univerzite.
•	 Master hospodárskych vied na Inštitúte zahraničného obchodu 

v Havane.
•	 Promovaný na Moskovskej diplomatickej akadémii.

Od októbra 2006 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľ-
vyslanec Kuby na Slovensku. Je členom Národnej asociácie kubán-
skych ekonómov, členom Národného zväzu spisovateľov a umelcov 
Kuby, čestným členom Spoločnosti českých spisovateľov a členom 
spoločnosti „Confese“ v Čechách. Je nositeľom viacerých vyzname-
naní, ktoré mu udelila Štátna rada Kubánskej republiky. Európsky 
zväz umelcov v Čechách mu udelil Cenu poézie a Spoločnosť slo-
venských spisovateľov čestnú medailu za významné prispievanie do 
slovensko-kubánskych vzťahov.

Publikácie:
•	 Vydal 4 knihy detských rozprávok: Svet fanázie I, II a III, Kamaráti 

spod banánovníka (v slovenčine) 
•	 Knihu poviedok „Sen lásky“, básnickú zbierku „Srdce muža“ 

(v slovenčine)

•	 Ekonomickú publikáciu „Islamsko-iránsky hospodársky model“
•	 Dve básnické zbierky v češtine „Sto a jedenkrát“ a „Stopa života“
•	 Knihu básní „Zo srdca Európy“
•	 Vianočné priania
Jeho básne boli preložené do češtiny, slovenčiny a rumunčiny. Boli 
publikované v rôznych literárnych časopisoch a zbierkach iných 
autorov. 

Je ženatý, má tri deti. Ovláda angličtinu, ruštinu, francúzštinu 
a pasívne slovenčinu. Vzhľadom k tomu, že jeho otec bol rodák zo 
Starej Turej, rád navštevoval toto mesto a tento región. Je rád, že 
na Starej Turej je založený Klub priateľov Kuby, ktorý patrí medzi 
najaktívnejšie kluby.

Ladislav Grambal

Zanikol prameň minerálnej vody „Kyselá voda“ na Starej Turej?
V prílohe ku Kronike Starej Turej od dr. Dušana Úradníčka, kto-

rá je aj na web stránke <http://www.staratura.sk/resources/File/
kronika_starej_turej_dr_dusan_uradnicek.pdf> je stať zo slo-
venských novín č. 8/1859 pod názvom „Staroturanská voda léčivá 
prozkoumaná“, v ktorom je prameň minerálnej vody označený ako 
významný zdroj liečivej vody. Za uvedenou staťou je poznámka od 
dr. Úradníčka, že prameň už vyschol. Je tomu naozaj tak?  Na podnet 
Ing. Gustáva Rumánka som sa pokúsil dať na túto otázku odpoveď.

Prameň sa nachádzal v Pavúkech jarku za kopcom Drahy v krás-
nom údolí potoka tečúceho východne od Paprade asi 400 m od jeho 
vyústenia do rybníka Bánov (Dubník II). Zatiaľ chýbajú informácie, 
čo sa skutočne s prameňom minerálnej vody vlastne stalo. Pamätníci 
si na uvedený prameň v zastrešenom zrube pamätajú a spomínajú 
na dobrú chuť vody. Začiatkom druhej polovice minulého storočia 
došlo k neúspešnému pokusu upraviť prameň vybagrovaním ze-
miny v mieste prameňa a osadením betónových skruží, z ktorých 
najvrchnejšia prečnieva okolitý terén o pol metra vo vzdialenosti  
2 m od potoka. Voda v skruži má hĺbku 3,5 m a hladina je asi 10 
cm pod úrovňou okolitého terénu. Zo skruží odteká voda do poto-
ka cez netesnosti medzi skružami s výdatnosťou takmer 2 litre za 
minútu. Pritom nie je isté, či betónová skruž bola osadená presne 
na mieste pôvodného prameňa. Voda po úprave prameňa stratila 
svoje pôvodné vlastnosti. Prameňu sa viac nepripisoval jeho pôvod-
ný význam, v žiadnom prípade však nevyschol. Bol buď zasypaný 
s pokusom premiestniť ho na iné miesto alebo boli narušené jeho 
výstupové cesty a došlo k zriedeniu pôvodnej minerálnej vody oby-
čajnou podzemnou vodou. 

 Na základe skráteného chemického rozboru, ktorý vykona-
li na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, sa dá predpokladať, že voda sa dá kla-

sifikovať ako vápenatohydrogénuhličitanová. Mineralizácia vody 
dosahuje hodnotu  takmer 1000 mg/l, čo predstavuje hranicu, po 
prekročení ktorej sa voda považuje za minerálnu. Ak by sa vykonala 
základná chemická analýza a doplnili sa chýbajúce údaje, najmä 
o kremík, sodík a železo celková mineralizácia by pravdepodobne 
uvedenú hodnotu prekročila. 

Podľa chemického zloženia a porovnania s Luhačovickou vodou  
uvedeného v národných novinách vyplýva, že voda sa formovala 
v prostredí treťohorných vápnitých pieskovcov, zlepencov a ílov-
cov,  čo zodpovedá horninovému prostrediu východne od prameňa. 
Čiastočne však môže pochádzať aj z prostredia druhohorných slieni-
tých vápencov s polohou pieskovcov západne od prameňa patriacich 
do bradlového pásma. Voda vystupuje do prameňa po tektonickom 
zlome na rozhraní vnútorného flyšového a bradlového pásma.

Teplota vody v pôvodnom prameni asi 11° C bola len o niečo 
vyššia, ako priemerná ročná teplota vzduchu v okolí (8 až 9° C podľa 
Atlasu krajiny SR, 2002), čo svedčí, že sa jednalo o vodu s plytkým 
obehom do hĺbky asi 30 až 50 m, pravdepodobne ovplyvnenou prí-
tokom  teplejšej  vody z hĺbky po porušených horninách, ktorá na 
tektonickom zlome vystupovala k povrchu.  V súčasnosti nameraná 
teplota vody v prameni je 9,5° C.

Ak sú skruže presne na tom istom mieste, ako bol pôvodný pra-
meň, možno by stačilo ručne vyčistiť dno prameňa  ručnými ná-
strojmi a betónovú skruž utesniť. Skruž bude potrebné vybaviť aj 
záchytným zariadením na možnosť výstupu zo studne, prípadne 
zabezpečiť skruž pred možnosťou pádu osôb, najmä detí, do studne. 
Ak však pôvodný zasypaný prameň bol na úpätí svahu, je možné ho 
lokalizovať nenáročným povrchovým geofyzikálnym prieskumom 
a obnoviť.

Rudolf Ondrášik, prof. RNDr. DrSc

Medzi pozvanými hosťami, z nášho regiónu boli prítomní, na snímke poslanca 
NR SR Branislava Ondruša, zľava: bratranec veľvyslanca Pavol Taraba (Nové 
Mesto n/Váhom), Ladislav Grambal (Stará Turá), veľvyslanec Kuby J. E. David 

Paulovich, Ing. Vladislav Mikláš (Stará Turá), Ivan Ostrovský (Hrušové).
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Projekt cezhraničnej spolupráce MŠ: 
„Za hranice s Ferdou mravencem“

V rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja sme získa-
li financie na realizáciu projektu 
cezhraničnej spolupráce. Cieľom 
projektu je vzájomné spoznáva-
nie kultúrnych tradícií, miestne-
ho prírodného a spoločenského 
prostredia. Nadviazanie bliž-
ších kontaktov medzi partner-
mi obidvoch škôl a  všetkými 
zúčastnenými formou výmen-
ného pobytu. Ďalším cieľom je 
do budúcnosti spolupráca v en-
vironmentálnej oblasti, v oblas-
ti cestovného ruchu, jazykového 
vzdelávania, športových a  kul-
túrnych aktivít. Špecifickým 
cieľom je zabezpečenie projekč-
ného a  výučbového materiálu 
(interaktívnej tabule, projekto-
ru...) pre úspešnú realizáciu en-
vironmentálneho programu, ako 
i  k prezentácii projektu iným 
školám a verejnosti.

Dňa 15.6.2011 navštívili deti 

z  MŠ Hustopeče Starú Turú. 
Privítali ich deti z predškolských 
skupín MŠ Hurbanova 153. Deti 
si vymenili pozdravy a básňou, 
piesňou a tancom si spríjemnili 
vzájomné stretnutie. Potom sa 
presunuli na Dubník, kde ich 
čakalo prekvapenie - cesta za 
pokladom „Vodníčka Dubníčka“. 
Deti plnili pripravené úlohy 
a  zdolali náročnú trasu okolo 
jazera. V areáli campingu mali 
pripravený skákací hrad a  ob-
čerstvenie. Terasa ožila miliónmi 
úžasných bublín, ktoré vyfuko-
vali deti z bublifukov. Autobus 
nás odviezol na ROH, kde sa 
deti ubytovali. Spoločne sme sa 
presunuli k pripravenému tábo-
ráku, kde sme sa s chuťou pustili 
do špekačiek. Potom sme si ve-
selo zaspievali slovenské i české 
piesne. Na dvore penziónu nás 
čakala disco, ktorou sme zavŕšili 
náročný deň. Na druhý deň deti 

z družobnej školy absolvovali vy-
chádzku k pamätníku na vrchu 
Roh- spoznávali pritom krásnu 
prírodu i históriu nášho kraja. 
Spoločne strávené chvíle sme 
zavŕšili v  MŠ slávnostným vy-
hodnotením a rozlúčkou. Tešili 
sme sa na stretnutie s  našimi 
kamarátmi v októbri, kedy sme 
zase my navštívili MŠ Hustopeče.

Za prípravu a  realizáciu 
projektu patrí poďakovanie 
najmä pani riaditeľke z  MŠ 
Hustopeče Blanke Nešporovej, 
koordinátorkám pani učiteľke 
Tomanovej a  Švondrkovej, ale 
aj všetkým pani učiteľkám a za-
mestnancom, ktorí sa zúčastnili 
a prispeli k realizácii všetkých 
aktivít. Ďakujeme RZ pri IV. MŠ 
za finančnú podporu a pánovi 
Škriečkovi za pomoc. 

Dňa 6. a  7.10.2011 sme sa 
vybrali s deťmi na výlet do dru-
žobnej školy Hustopeče pri Brne. 
V  MŠ nás privítala pani riadi-
teľka, zástupca starostu, pro-
jektový manažér, pani učiteľky 
a deti slávnostným programom 
o Ferdovi Mravcovi. Popoludní 
sme absolvovali enviromentálnu 
trasu „Za hranice s FERDOU“. 
V prekrásnom areáli materskej 
školy plnom atraktívnych pre-
liezok a športového záhradného 
náradia deti plnili ďalšie pripra-
vené úlohy a zdolávali prekážky, 
za čo boli odmenené individu-
álne i skupinovo – dostali sme 
náučné mravenisko a hry Ferda 

Mravca. Maľovanie na hodváb si 
deti s radosťou vyskúšali a uro-
bili Ferdovi krásne bodkované 
šatky. Pani učiteľky spríjemnili 
ukončenie dňa hrou na gitare 
pri táboráku a  chutnými špe-
kačkami. Pekné počasie nám 
prialo a slniečko celý deň pekne 
hrialo. Večer sme si ukonaní, ale 
plní dojmov a zážitkov pozreli 
fotky z aktivít na novej interak-
tívnej tabuli a na dobrú noc si 
deti pozreli rozprávku o Ferdovi. 
Na druhý deň nás privítal dážď 
a vietor, ale ani to nás neodra-
dilo a absolvovali sme návštevu 
múzea vypchatých zvierat, kde 
deti videli slona v životnej veľko-
sti, medvede, antilopy a mnoho 
ďalších krásnych zvierat. S naši-
mi kamarátmi sme sa rozlúčili 
v materskej škole, kde deti do-
stali na pamiatku malé darčeky 

- medaile, diplomy, farby a ďalšie 
drobnosti.

Ďakujeme našim kolegy-
niam z Hustopečí, že pripravili 
pre naše deti taký bohatý a pes-
trý program, príjemnú atmosfé-
ru a pohostenie.

Toto stretnutie bolo bohatým 
prínosom nielen pre deti, ale aj 
pre pani učiteľky, ktoré mali 
možnosť vymeniť si odborné 
skúsenosti, získať nové metodic-
ké materiály, spoznať prostredie 
a  klímu materskej školy. Deti 
z obidvoch materských škôl si 
môžu prostredníctvom interak-
tívnej tabule a projektoru rozši-
rovať svoje kognitívne, učebné 
a  informačno-technologické 
kompetencie.

Bc. Elena Sládková, riaditeľka MŠ

Zápisky MsP

§ Dňa 17.9.2011 vykonala v čase o 17.55 hod. hliadka MsP kontrolu 
železničnej trate nad Domom kultúry Javorina. Hliadka tam zistila, 

že na koľajisku sedí miestny mladík bez domova Č. M., na ústach mal pri-
ložené vrecko s toluénom a fetoval. Vzhľadom na skutočnosť, že bol pod 
vplyvom tejto návykovej látky, bol hliadkou MsP odvedený od koľajovej 
dráhy. O chvíľu prechádzal okolo mladíkov priateľ. Ten prisľúbil, že sa 
o neho postará a privolá mu v prípade potreby lekársku pomoc.

§ Dňa 26.9.2011. bol v čase o 04.37 hod. na MsP prijatý telefonický 
oznam od vodiča autobusu, že sa na autobusovej stanici niekto vlámal 

do novinového stánku. Oznam bol preverený, na uvedenom mieste bolo 
zistené, že závora na stánku je vypáčená a dvere sú otvorené. Vzhľadom 
na skutočnosti, ktoré vykazovali že sa jedná o trestný čin, bola telefonic-
ky kontaktovaná hliadka OO PZ, ktorá si záležitosť prevzala. Taktiež sa 
hliadka telefonicky kontaktovala s majiteľom, ktorý potvrdil, že v stánku 
sa nenachádzal žiaden tovar a škoda vznikla len na vypáčených dverách. 

§ Dňa 29.9.2011 vykonávala hliadka MsP obvyklú kontrolu miesta pri 
železničnej trati za Domom kultúry Javorina, kde sa stretáva mládež. 

Na mieste sa nachádzali M. D. , J. V. a P. P., všetci traja zo Starej Turej. 
Menovaní boli z miesta vykázaní. Nakoľko mladistvý M. D. vykazoval 
známky požitia alkoholických nápojov bol predvedený na vykonanie dy-
chovej skúšky. Skúška bola pozitívna s výsledkom 2 promile. O tejto sku-
točnosti bola informovaná matka mladistvého mladíka. Tiež bol spísaný 
záznam, ktorý bol postúpený k riešeniu na oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v Novom Meste nad Váhom.

§ Dňa 5.10.2011 v čase o 13.30 hod. telefonicky oznámil pán M. že pri 
železničnej trati smerom na Súš vpravo od podjazdu niekto niečo 

spaľuje a miesto je silne zadymené. Hliadka MsP vykonala výjazd na uve-
dené miesto kde zistila, že horí suchá tráva popri železničnej trati v dĺžke 
asi 80 metrov. Na miesto sa dostavil i hasič M. K. Spolu s ním mestskí 
policajti oheň uhasili pomocou lopát a vodou, ktorú poskytol pán L. zo 
svojej záhrady. Oheň bol celkom uhasený o 14.45 hod. Páchateľ založenia 
požiaru je zatiaľ neznámy a pracuje sa na jeho odhalení.

Za MsP Kopčan
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Klub dôchodcov má nový televízor 
Mestský klub 

Smer-SD daro-
val staroturian-
skym seniorom 
do domu dôchod-
cov nový televízor. 
Technické vybave-
nie klubu sa teda 
opäť rozrástlo 
a oni môžu počas 
nadchádzajúcich 
zimných večerov 
využívať novú techniku nielen na pozeranie televíznych programov, 
ale aj na púšťanie DVD filmov či na počúvanie hudby. 

V utorok 11. októbra im televízor osobne odovzdali vedúci mest-
ského klubu Smer-SD Stará Turá Dr. Marian Mesiarik a Mgr. Ľubica 
Klimáčková. Za všetkých našich seniorov im poďakoval predseda 
klubu dôchodcov, pán Emil Madro. Veríme, že televízor im bude 
dlho a dobre slúžiť a že seniori budú čoskoro obdarovaní aj ďalšími 
prospešnými darčekmi. Lívia Boorová

Trpko veselý večer v Lipe
Žijeme vo zvláštnom a nedobrom čase: svetová kríza, divoký 

kapitalizmus a ešte divokejšia politika, najmä tá naša – slovenská. 
Niet sa na čom zasmiať, veď o našich politikoch sa nedá vymyslieť 
ani poriadny vtip.

A predsa sa v  nedeľu 9. októbra 2011 ľudia smiali. Kde? 
V kongresovej sále hotela Lipa. Stará Turá opäť po roku hostila 
Záhorácke divadlo. Záhoráci zo Senice sa nám predstavili hrou 
Osudy jedného vinára, s podtitulkom, vraj trpká komédia.

Bolo sa na čom zasmiať, bolo na čo s trpkosťou spomínať. Tí 
mladší asi nechápali, čomu sa tí starší smejú, keď z úst jedného 
herca zaznela historická veta, ktorá bola vyslovená vo februári 
1948 v Prahe: „Právě jsem se vrátil z Hradu...“ Mladým sa možno 
február spája s vinármi len v tom zmysle, že vtedy treba strihať 
vinohrad. Strednej generácií zas bolo veselšie, keď z tribúny im-
provizovaného javiska počuli inú historickú a rovnako známu 
vetu: „Utvorte, prosím, koridor pre sanitku...“

Jednoducho, Záhorácke divadlo ukázalo, že aj na trpké uda-
losti sa dá pozerať a spomínať s humorom a hneď sa nám život zdá 
krajší a farebnejší. Hlavného hrdinu – vinára – ktorý kedysi dorá-
bal tie najlepšie vína, biele i červené a ktorý by to dokázal aj dnes 

– veľmi mrzí fakt, že ľudia radšej kupujú lacnejšie vína z dovozu. 
Teda zahral aj na city aj na rácio (rozum) divákov a spotrebiteľov. 

Záhoráci, príďte zas!
Spokojná  diváčka Kalendárium

Milan Jurčo
(12.11.1921 Dovalovo - 15.2.1989 Stará Turá)
elektrotechnický inžinier, básnik, kazateľ Cirkvi bratskej (CB). 
Po maturite štúdium na SVŠT, elektrotechn. fakulta, Bratislava. 
Silná kresťanská viera ho priviedla do CB. Vystavil modlitebňu 
CB v Starej Turej, r. 1986 bol vysvätený za kazateľa. Autor troch 
básnických zbierok a knižky biblických úvah. Dožil by sa 90 rokov.

Marie Rafajová
(29.11.1896 Brno - 11.7.1978 Bratislava)

charitatívna pracovníčka, najbližšia spolupracovníčka Kristíny 
Royovej, poetka, redaktorka, prekladateľka z angličtiny, nemčiny 

a švédčiny. Zoznámila sa s hnutím Modrého kríža. Po smrti 
K. Royovej bola jej nástupkyňou. Vytvorila obdivuhodné literárne 

dielo, poéziu, prózu, preklady. Má pamätnú tabuľu na Domove 
bielych hláv. Tento mesiac by sa dožila 115 rokov.

Jozef Valovič
(20.11.1826 Stará Turá - 19.5.1896)
staroturiansky richtár. Pochádzal z bryndziarskej rodiny. Za svojho 
úradovania presadil uznanie a morálnu podporu predstaviteľom 
národného hnutia. V. P. Tóth, F. V. Sasinek a D. Lichard boli 
menovaní čestnými občanmi Starej Turej v r. 1868. V rokoch 
silnej maďarizácie bol nepretržite od r. 1867 až do r. 1896 
staroturianskym richtárom. Presadil celý rad dôležitých opatrení, 
ktoré viedli k zveľadeniu obce. Uplynulo 185 rokov od jeho 
narodenia.

Andrej Zelník
(30.11.1926 Stará Turá - 23.12.1985 Bratislava),

výskumník, vynálezca, pedagóg, publicista. Otec Ján Zelník, matka 
Kristína, rod. Valentová, manželka Inna, rod. Gorškovová. Štúdium 

v Martine, Trenčíne, na Strojníckej fakulte SVŠT a na Inštitúte 
chemických strojov v Moskve. Po r. 1959 vedecká hodnosť CSc. 

a pedagogická docent. Prednášal a venoval sa výskumu. Od jeho 
narodenia uplynulo 85 rokov.

Haiku
Nebyť tým mlynom, 
ktorému nepritečie 
pražiadna voda.

dokončenie – str. 3

Odpoveď na reakciu

Branko Brodniansky, konateľ spoločnosti Inžinierske 
služby s.r.o., ktorá vykonávala merania hluku:

„Žiadne merania vykonávané našou spoločnosťou nie sú a ni-
kdy neboli zmanipulované. V akreditovanom protokole o meraní 
sú uvádzané vždy aj podmienky, ktoré majú vplyv na výsledok 
meraní. Akékoľvek ovplyvňovanie podmienok meraní našou spo-
ločnosťou, ako nestranného subjektu vykonávajúceho objektivi-
zácie faktorov, je nemysliteľné, nakoľko tieto takmer vždy slúžia 
ako podklad pre rôzne sporiace sa strany.“

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, 
MsÚ Stará Turá:

„Kompletný projekt stavby bol predložený v stavebnom kona-
ní a každý účastník stavebného konania mal možnosť si do neho 
nahliadnuť a prípadne si urobiť výpisky. Na miestnom zisťova-
ní bol aj projektant a tento odpovedal na všetky dotazy týkajú-
ce sa predmetnej stavby, bola zodpovedaná aj otázka na zmenu 
umiestnenia zásobovacieho dvora. Umiestnenie klimatizačných 
jednotiek, podzemných parkovísk a požiarneho schodiska bolo 
v predloženom projekte jasne zakreslené. Búracie práce boli 
schválené v samostatnom konaní, kde boli účastníkmi konania aj 
vlastníci susednej nehnuteľnosti, i keď to stavený zákon neurčuje. 
Ich požiadavky boli zohľadnené v podmienkach búracieho po-
volenia. Počas búracích prác stavebný úrad vykonával obhliadky 
na týchto prácach ihneň po telefonických upozorneniach vlast-
níkov susedných nehnuteľností. Stanoviská účastníkov konania 
v stavebnom konaní boli stavebným úradom posúdené a z časti 
im bolo vyhovené v podmienkach stavebného povolenia. Ich po-
žiadavky uplatnené v stavebnom konaní, ktoré sa týkali budúcej 
prevádzky, boli písomne odovzdané investorovi a ten s nimi mal 
stretnutie a následne aj písomne odpovedal. Účastníci konania pri 
stavebnom konaní nemali problém s tým, že sa zlučuje územné 
a stavebné konanie a tiež podpísali vzdanie sa možnosti odvolania 
proti stavebnému povoleniu.“ 
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Šarkaniáda v materskej škole
„...letí šarkan pod oblo-

hou, chvostom divo plieska...“ 
Takto si spievajú  deti z mater-
skej školy na ulici Hurbanovej 
142, pri zhotovovaní vlastných 
šarkanov. Ku koncu „babieho 
leta“,  4. októbra sa celé rodiny 
s deťmi a pani učiteľkami vy-
brali na Drahy púšťať šarkanov. 
Keďže bolo prekrásne popo-
ludnie, slniečko hrialo a vietor 
pofukoval, všetci sme si spo-
ločné chvíle v  prírode užíva-

li, najmä deti. Skákali, behali, 
výskali a súťažili „o najvyššie 
lietajúceho šarkana.“ A šarka-
ny naozaj lietali veľmi vysoko 
a všetci sme mali veľkú radosť. 
Na záver sme vyhodnotili sú-
ťaž a každé dieťa odchádzalo 
domov so sladkou medailou 
a úsmevom na tvári. A to všet-
ko vďaka projektu „Šarkaniáda“, 
ktorý schválila a  financovala 

„Nadácia ŽIVOT.“
uč. Matejková, Uhrová

Zo základnej školy
Chladné októbrové počasie nám pripomína, 

že vládu nad zemou definitívne prevzala jeseň 
a my s tým nič nespravíme, taký je zákon príro-
dy, ktorá sa pomaly chystá na zimný odpočinok.

Zato v našej škole vládne čulý ruch. Práca 
sa rozbehla a ďalšie 2 reformné ročníky bojujú 
s nedostatkom učebníc. Napr. dnes sme dostali 
Vlastivedu pre 4. roč. ZŠ. Výborne, povedali si 
pani učiteľky, kým knihu nerozbalili a nezistili, 
že má iný obsah ako tá, podľa ktorej doteraz učili 
a budú musieť robiť nové plány práce. A takto sa 
to opakuje aj v iných predmetoch. My, učitelia, si 
s touto situáciou poradíme (už sme na to zvyk-
nutí). Horšie je to s deťmi.

Október je mesiac, v ktorom sa už tradične 
stretávame s rodičmi na rodičovských združe-
niach. Som rada, že tento rok bola účasť rodičov 
dosť vysoká a to je výborné. Komunikácia rodiny 
a školy je dôležitá a pomáha pri riešení mnohých 
problémov.

20. októbra navštívili naši štvrtáci Planetárium 
Hlohovec. Táto exkurzia máva vždy úspech, veď 
vesmír a jeho tajomstvá ľudí lákajú oddávna. Po 
stopách štúrovcov sa vybrali žiaci 8. roč. Navštívili 
miesto bojov u Klasovitých, Múzeum SNR Myjava, 
Hlboké, Modru a Trnavu. Veľa sa dozvedeli a aj 
sa zabavili. Myslím, že akcia bola naozaj dobrá.

V našom meste premietali film o úžasnom 
človeku, ktorý zachránil niekoľko stoviek židov-
ských detí z Československa pred odsunom do 
koncentračných táborov. Film sa volal Nikyho 
rodina. V jeho čine bolo toľko hrdinstva a ľud-
skosti, že sme chceli, aby o  tom naše deti ve-
deli. Takú silnú reakciu sme však nečakali. Deti 
nielenže potichu a so záujmom sledovali film, 
ale po jeho skončení zatlieskali. Bolo to úžasné 
a dokázali tým, že majú citlivé duše. Drogy a iné 
látky sú stálym nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje 
mladú generáciu a my sme povinní deti pred ich 
používaním chrániť. Každoročne organizujeme 
niekoľko akcií, ktoré deti informujú o ich škod-
livosti. Tentokrát to bola beseda s p. Kĺbikovou, 
pracovníčkou CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.

Po uzávierke časopisu nás ešte čaká návšteva 
írskych tancov – 2. stupeň a filmového predsta-
venia pre 1. stupeň. Tradične koncom októbra 
mávame výstavu jesenných plodov a rastlín. Vždy 
to býva veselá a farebná výstava a dúfam, že to 
tak bude aj teraz..

Celý mesiac október sa nesie v duchu akcie 
rodičia škole. Rodičia vymyslia pre deti triedy, 
do ktorej chodí ich dcéra alebo syn, nejakú akciu 
a spoločne ju zrealizujú. Som rada, že akcia sa 
stala tradíciou. O jej výsledku Vás poinformujem 
v nasledujúcom čísle.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ Stará Turá

Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice septembra 
do polovice októbra 2011?
•	 V pondelok 19. 9. sme začali pravidelnú krúžkovú činnosť.
•	 Svetový deň zvierat sme s deťmi zo školského klubu oslávili už 

vo štvrtok 29. 9., a to rôznymi zábavnými aktivitami. Pre deti ich 
pripravili dvaja mladí šikovní praktikanti Magda a Marek.

•	 V stredu 5. 10. sme v rámci výukových programov privítali v CVČ 
takmer 30 ôsmačiek na Besede s gynekológom.

•	 V sobotu 8. 10. sme potešili priaznivcov spinningu a zorganizovali 
sme ďalší Spinning day, ktorého sa zúčastnilo vyše 20 odvážliv-
cov. Niektorí z nich absolvovali trojhodinový spinning maratón.

•	 V utorok 18. 10. nás navštívili deti zo školského klubu a zasúťažili 
si na hracích konzolách .

Čo pripravujeme na november 2011?
•	 V piatok 4. 11. o 14.00 hod. sa stretne na ďalšom svojom pravidel-

nom zasadnutí Detský parlament mesta Stará Turá.
•	 V piatok 11. 11. ponúkneme najmladším deťom zo školského 

klubu zaujímavý program pod názvom Naše zvieratká.
•	 V piatok 22. 11. sme v CVČ pripravili pre deti II. stupňa ZŠ a ich 

rodičov besedu na tému Závislosti v rodinách. Obsahom be-
sedy budú informácie o rôznych druhoch závislostí, s ktorými 
sa stretávame v rodinách a možnosti prevencie ich vzniku. Celá 
beseda bude doplnená prezentáciou. Začiatok besedy je o 18.00 
hod. Vstup voľný.

•	 Vzhľadom k tomu, že chceme ukázať deťom i výrobu netradičných 
vianočných ozdôb, pripravili sme na 25. 11. o 15.00 hod. malý 
kurz „Ozdoby zo slaného cesta“. Aktivita je určená pre deti 
ZŠ a vstup je voľný. Podmienkou: prezuvky.

•	 I v mesiaci november ponúkame školám (MŠ, ZŠ, SŠ) v Starej Turej 
i množstvo výukových programov zameraných na obohatenie 
učiva prvouky, prírodovedy, biológie, etiky a telesnej výchovy.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Jesenná 
deratizácia

Mesto Stará Turá nariaďuje 
vykonanie jesennej deratizá-
cie objektov vo vlastníctve 
alebo správe fyzických alebo 
fyzických osôb oprávnených 
na podnikanie a právnických 
osôb na území Mesta Sta-
rá Turá v termíne od 07. 11. 
2011 – do 18. 11. 2011, a to 
celoplošne v obytných a iných 
budovách, vo výrobných pre-
vádzkach, skladoch, poľno-
hosp. objektoch, administra-
tívnych a iných objektoch.
V súvislosti s vykonávaním 
jesennej derazitácie by sme 
chceli upozorniť majiteľov 
psov a mačiek, aby zvýšili po-
zornosť pri ich venčení. Práve 
v období deratizácie sa zvyšu-
je počet otrávených domácich 
zvierat.

Lívia Boorová
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Program Kina – November 2011
ŠÉFOVIA NA ZABITIE Streda 2. novembra o 1900 hod.
USA komédia. Čo môžete urobiť, keď je váš šéf psycho, nymfoman-
ka alebo bastard? Výpoveď nie je riešenie. Tieto monštrá treba 
zastaviť. Hrajú: Jennifer Aniston, Colin Farrell. Titulky.
Vstupné: 2,- EUR 98 min., MP od 15 rokov

NEVINNOSŤ Streda 9. novembra o 1900 hod.
ČR – dráma. Snímok režiséra Jana Hřebejka  vznikol na motíve 
obvinenia váženého muža zo sexuálneho zneužívania nezletilej, 
čo spôsobí zrútenie celého jeho  života. Hrajú: Ondřej Vetchý, Aňa 
Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Morávková, Anna 
Linhartová.
Vstupné: 2,- EUR 98 min., MP od 15 rokov

AUTÁ 2 Nedeľa 13. novembra o 1600 hod.
USA animovaná rozprávka. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,30 EUR 106 min., Mládeži prístupný

SKYLINE Streda 16. novembra o 1900 hod.
USA akčný sci-fi thriller. Stretnutie s ľudskou civilizáciou prináša 
ľudstvu skazu. Titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 94 min., MP od 12 rokov

MRCHA UČITEĽKA Streda 23. novembra o 1900 hod.
USA komédia. Učiteľka Elizabeth (Cameron Diaz) kašle na svoju 
prácu i na študentov. Je prostoreká, bezohľadná a jej chovanie 
nie je vhodné pre prácu pedagóga. Keď sa s ňou rozíde snúbenec, 
začne plánovať ako si získať priazeň bohatého a sympatického 
zastupujúceho učiteľa (Justin Timberlake) - a bojuje o neho s príliš 
energickou kolegyňou Amy (Lucy Punch). Titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 92 min., MP od 12 rokov

MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ 30. novembra o 1900 hod.
SR Komediálny príbeh muža s nadmerným sexusom, ktorý ožíva pri 
kontakte s nežným pohlavím. Hrajú: Peter Marcin, Veronika Žilková, 
Miro Noga, Zuzana Mauréry a ďalší.
Vstupné: 2,20 EUR 94 min., MP od 12 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA

Dom kultúry Javorina a Stredisko cezhraničnej 
spolupráce organizujú v rámci projektu 

„Oživenie remesiel našich predkov“ kurzy: 

• kurz drôtovania – 17. 11. 2011

• kurz pletenia z papiera – 19. 11. 2011

• pripravované kurzy: pletenie z prútia, pletenie 
z pedigu /prírodný materiál vhodný pre výrobu košíkov, 
ošatiek, podnosov a ďalších dekoračných a úžitkových 
predmetov/, servítková technika, patchwork

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a bližšie informácie získajú na 
sekretariáte DK Javorina alebo telefonicky, číslo tel. 032/776 3366 

Dom kultúry Javorina 
Stará Turá organizuje
28. a 30. novembra 2011 

autobusový zájazd na Novú scénu Bratislava, 
muzikál Ôsmy svetadiel. 

Réžia: Ján Ďurovčík. Hudba: skupina Elán

Nové knihy v mestskej knižnici
Beletria Tekelyová, Ema: Lesk na pery • Ďuranová, Mária: Za všetko sa 
platí • Kukučín, Martin: Dom v stráni a iné prózy • Ballek, Ladislav: Južná 
pošta • Matkin, Maxim E.: Nie na ústa • Deverauxová, Jude: Zlaté dni • 
Kleinová, Zoe: Kresba v prachu • Donoughe, Emma: Izba
Detektívky Dán, Dominik: Žiješ iba dvakrát • Castová, P. C.: Škola 
noci 6.
Náučná literatúra Václavková, Viera: Takto chutí svet • Bischof, 
Herbert: Rez ovocných stromov a kríkov • Pisoň, Štefan: Hrady, zámky 
a kaštiele na Slovensku
Detská literatúra Rákay, Anton: Príhody psíka Rexíka • Stone, Jeff: 
Tiger • Kol.: Drevený zámoček 
Detská náučná literatúra Blenfordová, Natalie: Tanec vás dostane 
do formy • Hollman, Peter: Môj škrečok a ja

Čau decká, ahoj rodičia,
je pred nami zima, sneh a prázdniny 

a s nimi prichádza aj čas na týždeň v horách!
Aj tento rok Vás pozývame na zimnú 

chatu pod názvom HRDINOVIA A GÉNIOVIA na 
chate Lesy Donovaly. Odchádzame 2. januára 
2012 ráno a vrátime sa o týždeň 8. januára 
v odpoludňajších hodinách. Chceme si užiť sneh 
a chatu, ako sa len bude dať. Zober si sane, boby, lyže, 
oteplovačky a poď s nami. Na chate sa budeme hrať 
a spievať a pôjdeme aj odhaliť tajomstvo pokladu.
Účastnícky poplatok: pre registrovaných v klube 
Pathfinder: 75 EUR, pre neregistrovaných v klube 
Pathfinder: 80 EUR. (Registrovať sa na rok 2012 
môžete u nás)

Cestovné na jednu osobu bude 12 EUR. Zálohu 50 
EUR posielajte na účet alebo zloženku spolu 
s prihláškou do 16. decembra 2011. Do správy 
pre adresáta napíšte: Chata + Meno a Priezvisko.
Prihlasujte sa na adrese:
Stano Slamka, SNP 263/21, 916 01 Stará Turá
Pevná linka: 032 776 42 25, Mobil: 0905 763 903, 
Mail: stanoslamka@gmail.com.
Číslo bankového účtu: 29 11 92 27 18/1100
Záujemcovia o lyžovanie si môžu pozrieť ceny vlekov 
na www.skidonovaly.sk
Pokiaľ máte otázky, píšte, volajte, kontaktujte nás. 
Konkrétnejšie informácie, ako odchody a čo si vziať, 
napíšeme prihláseným. 

Za prípravný tím Vás všetkých zdraví Báruch Stano SlamkaP
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NÁRODNÁ TRANSFÚZNA STANICA
uskutoční v Dome kultúry Javorina Stará Turá odber krvi 23. novembra 2011 od 8.00 do 10.00 hod.
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Matričné okienko
Vítame bábätká
Oliver Psotný, Adam Lukáč, Lorien 
Majerníková, Adam Šulej

Idú spoločným životom
Radovan Hvožďara zo Starej Turej 
a Miroslava Alušicová zo Starej Turej, 
Daniel Mazúr z Nového Mesta nad 
Váhom a Eva Múdra zo Starej Turej, 
Dušan Chajmík z Valče a Alena 
Nešťáková zo Starej Turej, Ing. Michal 
Beliš zo Starej Turej a Ing. Gabriela 
Kapalová z Košíc, Ján Malý zo Starej 
Turej a Zuzana Štrbová zo Bziniec pod 
Javorinou, Roman Krasula z Novej 
Lesnej a Hedviga Chromá zo Starej 
Turej, Ing. Ivan Kormoš zo Starej Turej 
a Mgr. Zuzana Klimáčková zo Starej 
Turej, Ing. Martin Klimek z Českej 
republiky a Elena Ilušáková zo Starej 
Turej, Milan Kýška zo Starej Turej 
a Danica Porubská z Rudníka, Marek 
Ando zo Starej Turej a Lenka Prieložná 
z Rajeckých Teplíc

Posledné rozlúčky
Emília Harusková, Slávka Rybnikárová, 
Augustín Černák, Miroslav Michalka, 
Anna Peterová

Zoznam jubilantov za 
mesiac NOVEMBER 2011

Žofia Pilátová, Ján Hronec, Milan 
Čudrnák, Alžbeta Pribišová, Štefan 
Malár, Helena Hlavatovičová, Alžbeta 
Biesiková, Martin Hudcovic, Irena 
Potfajová, Helena Valentová, Mária 
Holečková, Ján Stráda, Ján Mihočka, 
Ján Náhlik, Oľga Biesiková, Eugen 
Eliáš, Elena Kovárová, Ľudmila 
Lukáčová, Ľudmila Sadloňová, Júlia 
Mikulcová, Gustáv Blaško, Emília 
Gregorová, Alžbeta Ličková, Anna 
Lančaričová, Anna Zatkalíková, Milan 
Zeman, Anna Michalcová, Emília Filová, 
Mária Medňanská, Mária Michalcová, 
Božena Bunčiaková, Alžbeta Slavková

Blahoželanie k jubileu
Krásneho okrúhleho životného jubilea 
80. rokov sa 6.10.2011 dožil náš otec 
a starý otec Miroslav NEMEC. Dňa 
25.9.2011 sa naša babička a stará 
mama Anna NEMCOVÁ dožila úc-
tyhodných 74 rokov. Touto cestou sa 
im chceme poďakovať za všetku lásku 
a opateru, ktorú nám počas všetkých 
rokov dávali a stále dávajú.

K blahoželaniu sa pridávajú 
deti s rodinami a pravnúčatá 

Anetka, Nicolasko a Petrík.

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky

Kto v srdci  žije, nezomiera. To je motto, kto-
rého obsah nás s Vami navždy spája. Dňa 
17.9.2011 uplynul rok, čo nás navždy opus-
tila naša mamička, babička a prababička 
Katarína OTIEPKOVÁ. Dňa 30.10.2011 
uplynul rok, čo svoju manželku do večnosti 
nasledoval jej manžel a náš otec, brat, ded-
ko a pradedko Adam OTIEPKA. Dňa 
29.10.2011 uplynulo 40 rokov, čo nás v pl-
nom rozpuku života vo veku 27 rokov opustil 
Rudolf OTIEPKA. Spomíname s bolesťou 
a láskou v srdci.

Smútiaca rodina

•

Dňa 20.10.2011 uplynulo 10 rokov, čo nás 
opustil náš drahý Ján JANEGA. Dňa 
18.10.2011 sme spomínali na nedožité 
50. narodeniny milovanej Mgr. Daniely 
JANEGOVEJ, ktorá nás opustila 4.11.2007.
Prosím venujte spomienku našim drahým, 
ktorí od nás predčasne odišli. 

Smútiaca rodina

•
Dňa 1.11.2011 uplynie 30 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý otec, manžel, 
brat Ivan BOHOVIC.
S láskou spomína celá rodina

•

Dňa 4.11.2011 si pripome-
nieme nedožité 100-é naro-
deniny Martina DURCA.
ktorý nás navždy opustil 
v januári tohto roku.

Tichú spomienku 
venuje manželka 

a synovia s rodinami

•

Dňa 5.11.2011 si pripome-
nieme 10. výročie úmrtia 
našej mamy, babičky, sestry 
Márie URMINSKEJ. Kto 
ste ju poznali, prosím venuj-
te jej tichú spomienku.

S láskou a úctou 
spomína najbližšia rodina

Odišiel som a svoju tvár 
som zanechal v tom, čo 
sám som dotvoril, vo ve-
ciach, ktorých som sa dotý-
kal každodenne, na koho 
som myslieval, pre koho vô-
bec žil, v diele, čo po sebe 

nechávam dovŕšené. Dňa 8.11.2011 uplynie 
5 rokov, čo nás opustil Mgr. Miroslav 
DUNAJČÍK.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
matka a syn Aleš s rodinou

•
Dňa 14. 11. 2011 uplynie 10 
rokov od úmrtia našej dra-
hej sestry a krstnej mamy 
Emílie HORNÁČKOVEJ.

S láskou a úctou 
spomína sestra a krstné 

dcéry s rodinami

•

Len kytičku kvetov Ti z lásky 
na hrob môžeme dať, pokoj-
ný večný spánok vrúcne 
priať a s bolesťou v srdci na 
Teba spomínať. Dňa 
17.11.2011 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 

drahý manžel, otec a starý otec 
Gustáv PRIBIŠ.

S láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami

•
„Kto v srdciach žije, neumie-
ra“. Dňa 23.11.2011 uplynie 
už dlhých 20 rokov, čo nás 
predčasne opustil náš dra-
hý manžel, otec, dedko, 
svokor a brat Ján 
HLUCHÝ z Černochovho 

Vrchu. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S lásku a úctou spomínajú manželka, 
dcéra, syn a sestry s rodinami

•
Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 
16. septembra 2011 v Dome 
smútku Stará Turá rozlúčili 
a odprevadili na poslednej 
ceste nášho manžela, otca 

a dedka Michala VALLA.
S láskou spomína manželka, synovia 

Igor a Juraj s rodinou
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Štefan Slezák
(31.12.1891 Stará Turá – 11.1.1964 Bratislava)
Budúci mesiac uplynie 120 rokov od jeho narodenia

Štefan Slezák bol učiteľ, vlastenec, dôstojník ruských légií, protifašistický 
bojovník, dôstojník zboru národnej bezpečnosti (ZNB). Otec Šimon Slezák 
(1856 - 1904), matka Anna, rod. Trokanová (1867 - ?), v druhom manžel-
stve Alušicová. Mal tri sestry a dvoch bratov. Bol krstný otec Vladimírovi 
Úradníčkovi, synovi  Dušana Úradníčka. Manželka Otílie, rod. Eichlerová 
(1903 - 1989), spolu mali dcéru Evu a syna Štefana. Mladší brat Ján Slezák 
pôsobil v USA, v r.1953 - 1956 bol námestníkom ministra obrany USA 

Štefan Slezák v r.1905 - 1910 vyštudoval v Šoproni nižšie gymnázium 
a učiteľský ústav.  Učil v Holiči a v Kostolnom. V r. 1912 - 1913 absolvoval 
jednoročnú školu pri 13. honvédskom (pešom) pluku v Bratislave, dosiahol 
hodnosť kadeta. Do 1. svetovej vojny bol mobilizovaný 1.8.1914. Bol ľahko 
zranený na pravej ruke (pamätníci vravia, že pri podávaní ruky vždy mu 
zavadzal nevystretý a ťažko ovládateľný malíček). Do zajatia padol 6.2.1915 
pri Lutovisku a bol v táboroch v Petropavlovsku, v Tjumeni a v Kurgane. 
V ruských légiách slúžil od 12.7.1917 do 18.10.1920 pri 7. Tatranskom pluku 
frontovej služby a pri technickej službe pri železničnom oddelení v Rusku. 
Osobne sa zúčastnil bojov pri ústupe z Ukrajiny a vojenského ťaženia proti 
boľševikom na Sibíri. Dosiahol hodnosť nadporučíka. Bol vyznamenaný 
československým vojnovým krížom, revolučnou československou a spo-
jeneckou medailou.

Dňa 15. januára 1921 si podal prihlášku do československého žandárstva 
a  28.10.1921, po absolvovaní informačného kurzu v Prahe, bol zaradený do 
veliteľského odd. v Turčianskom Svätom Martine, od 22.5.1922 do 1.8.1925 
je menovaný ako jeho veliteľ. Potom bol veliteľom žand. doplňovacieho 
oddelenia v Bratislave. Dňa 5.12.1926 bol povýšený do hodnosti majora. 
Od 15.8.1930 bol menovaný za veliteľa žand. oddelenia v Bratislave. Neskôr 
slúžil v Rimavskej Sobote a na ďalších miestach Slovenska.

Štefan Slezák bol ilegálne činný od 1.4.1939 do 10 5. 1945. Bol zapojený 
na čsl. spravodajskú skupinu v Istanbule (1943 – 45). Podával cenné správy 
vojensko – politického rázu. Spolupracoval pri preprave osôb cez hranice 
a taktiež pri príprave úteku gen. Eliáša.

Ako vyšší štábny dôstojník na Hlavnom veliteľstve žandárstva 
v Bratislave, už od r.  1939 spolupracoval s poprednými činiteľmi odbo-
jového hnutia. Bol napojený na vojenskú odboj. skupinu Obrana národa 
a na občiansku odbojovú skupinu Flóra so spravodajským poslaním, bol 
signatárom jej memoranda. Svojou spravodajskou činnosťou včas hatil 

pripravované zákroky proti odboju. Pracoval s odhodlaním a v širokom 
spektre. Po r. 1941, po udaní, že organizuje v četníctve odboj, bol presunu-
tý do Banskej Bystrice, kde svoju činnosť vystupňoval. Pre odboj získaval 
príslušníkov žandárstva, dodával informácie do Londýna. Od apríla r.1944 
pripravoval Slovenské národné povstanie s gen. J. Golianom. V povstaní 
pôsobil ako prednosta bezpečnostného odboru pri Povereníctve vnútra. 
Po potlačení SNP v západnej časti Slovenského Rudohoria (Sihľa, Hronec, 
Dobroč) so svojou skupinou robil sabotáže a bojové akcie až do príchodu 
rumunských vojsk vo februári 1945. Potom odišiel do Košíc, kde nastúpil 
službu ako veliteľ Národnej bezpečnosti. Po oslobodení bol plukovníkom 
ZNB. R. 1946 bol vyznamenaný Radom SNP 1. triedy.

Pochovaný je v Bratislave.

Dovoľte, aby som Vážených čitateľov ešte zoznámil s jednou drama-
tickou príhodou. Prof. Vladimír Úradníček mi svojho krstného otca opísal 
v nasledovnom pútavom zážitku. Udialo sa to v dobe tesne po potlačení po-
vstania, v ktorýchsi priestoroch Slovenského Rudohoria. 

Štefan Slezák prechodne sa tu skrýval  v jednom zachovalom vidieckom, 
momentálne  vyľudnenom dome, ktorých tu, v okolitých lazníckych  sadoch, 
bolo neúrekom. Mal vtedy pocit akejsi relatívnej bezpečnosti. Okolnosti však 
chceli, aby opak bol pravdou. V pohode jedného z posledných slnečných od-
poludní tej jesene pracoval v priestrannej miestnosti bytu, sediac za stolom. 
Z otvoreného okna ho na chrbát   občasne ovial závan sviežeho lazníckeho 
vzduchu. Práve v týchto okamihoch hrubo a osudovo podcenil svoju bezpeč-
nosť. V zamyslení, v oslabenej  ostražitosti odrazu pobadal, že znenazdajky 
oproti nemu z druhej strany miestnosti mieri na neho nemecký samopalník 
a čosi hundre! Našťastie v nešťastí, zrejme bol tam  sám. Stál v dverách izby, 
za ktorou pokračoval byt a tieto už dlhšie roztvorené akoby priam privo-
lali takúto návštevu. Chtiac-nechtiac tušene začal zdvíhať ruky nad hlavu 
a myšlienky sebazáchovy sa mu neuveriteľne, akoby rýchlosťou blesku, začali 
preháňať mysľou. Riešení sa neponúkalo veľa! Nuž chytil sa bez znaku za-
váhania divadelného triku! Mimikou tváre smerom k samopalníkovi akoby 
upozorňoval niekoho, ktorý môže byť v chodbe za jeho chrbtom, že treba mu 
pomôcť, treba konať. Náš hrdina mal šťastie. Vojak na túto lesť reagoval a v 
obave, že je zozadu niekým ohrozovaný, na okamih stihol sa otočiť, preveriť 
situáciu. To už Štefan Slezák neváhal  uskutočniť záver plánu svojej záchrany. 
V okamihu vyskakuje oknom stavania do sadu a stráca sa samopalníkovi 
neuveriteľne rýchlo  medzi stromami!

Gustáv Rumánek

Usilovné včielky
S príchodom nového škol-

ského roka nám na dvere klope 
pani jeseň s jej sladkými darmi, 
ktoré nám vo svojej farebnej bo-
hatosti ponúka.

V MŠ na Hurbanovej ulici 
v 5. triede“ Usilovných včielok“ 
máme zvykom, začínať každý 
deň zdravým tanierikom. Je vždy 
naplnený zdravým ovocím, kto-
rým nás sponzorsky pravidelne 
zásobujú naši milí rodičia.

Mesiac september začal nie-
len zdravo, ale i sladko, od 19. 9. 
– do 23. 9. 2011 spoločensko – 
zdravým týždňom, v  ktorom 
sa deti vekuprimerane, zážit-
kovým učením oboznamovali 
so spoločenským stolovaním 
a prestieraním k rôznym, pre ne 

zaujímavým udalostiam, ako bol 
narodeninový, morský, karneva-
lový, svadobný či prírodovedný 
deň. A pretože k spoločenským 
udalostiam patrí i pohostenie, 
každý z týchto tematických dní 

nám mamičky z  našej triedy 
obohatili chutnými ovocnými 
koláčmi, ktoré nám s ochotou 
piekli.

Aby sme svet detských 
predstáv obohatili čo najviac, 
tematické dni v MŠ sme zavŕši-
li ukážkou svadby, ktorú sme 
spolu s deťmi formou hry reálne 

pripravili a uskutočnili. Deti ani 
pani učiteľky s našou pani upra-
tovačkou Ludkou nezabudli na 
spoločenské oblečenie, koláče, či 
svadobný pochod a rozprávka sa 
mohla začať...

Na šťastnom konci na-
šej rozprávky však nezazvonil 
zvonec, pretože detská fantá-
zia je nekonečná a naše aktivi-
ty s deťmi budú určite i naďalej 
pokračovať...

Touto cestou chceme poďa-
kovať našim rodičom za ich ak-
tívnu spoluprácu. Veľká vďaka 
patrí i hotelu Lipa za zapožiča-
nie rôznych dekorácií a všetkým, 
ktorí s ochotou pomohli a pod-
porili nás.

Erika Mlynárová, Bc. Adriana Bunová

Učiteľky 5. triedy MŠ Stará Turá
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SUSEDIA – Bodová sukňa (16. časť)

Ej, ako by sa zatvárili naši najlepší 
a najvychytenejší módni návrhári, keby 
sa na nich obrátila niektorá naša model-
ka či celebrita s požiadavkou, že by chcela 
vyjsť na javisko alebo na predvádzacie 
mólo v bodovej sukni. Nie v bodkovanej, 
ale v bodovej. 

Chvalabohu, takáto objednávka je 
dnes nemožná, lebo ani jedna súčasná 
celebritka sa nemôže pamätať na dobu 
bodov.

Zato naša tetka Kača a s ňou aj os-
tatní jej kopaničiarski vrstovníci (roves-
níci), sa dobre pamätala. A kedy to bolo 
tá doba bodová?

Nuž hneď po vojne, po tej druhej, na 
ktorú sa pamätajú už len sedemdesiatnici 
a starší. Inak povedané, na body sa pre-
dávalo to, čoho bol nedostatok, čo bolo 
na prídel. Obchody boli po vojne prázd-
ne, fabriky boli rozbité alebo prerobené 
na výrobu zbraní, zahraničný obchod ne-
fungoval. Aby sa aj z toho mála, čo bolo, 
dostalo každému alebo aspoň viacerým, 
vymyslel niekto takzvané „body“. 

Body boli rôznofarebné lístky. Inú 
farbu mali lístky na potraviny, inú na 
mydlo, aj plienky a textil mali svoje body. 
Lístky – body vydávali ľuďom úradníci na 
obecnom dome. Miestny národný výbor 
sa kopaničiarom ešte do úst nezmestil.

Obchodníci z lístkov potom odstri-
hovali malé štvorčeky – body, na ktorých 
bolo napísané množstvo tovaru, ktoré si 
zákazník môže kúpiť. Môže, ale aj ne-
musí, lebo mať body ešte neznamenalo 
tovar aj dostať. Najprv bolo treba zistiť, 
či cukor, mydlo a pančuchy v obchode 
majú, potom sa bolo treba postaviť do 
radu a niekoľko hodín si odstáť a až po-
tom...Niekedy sa ušlo všetkým, inokedy, 
a to dosť často, mnohí odchádzali domov 
len s bodmi – bez tovaru.

Kým sa kopaničiari dozvedeli, že 
nejaký tovar do toho či oného obchodu 
dostali, a kým sa v čase i nečase v snehu 
i v blate dotrepali do mesta, ktoré vtedy 
ešte mestom ani nebolo, veru často sa 
stávalo práve im, že sa vracali do svojich 
chalúpok s prázdnymi rukami.

Tetka Zuzka mala šťastie. Namiesto 
aby na Bielu sobotu pékla a chystala na 
velkonočné svátky, celé dopolunnie pre-
stála u Baťu, aby dzjéčaci kúpila niečo na 
nohy. Dostala modré plátenné sandálky – 
aké boli, také brala, bez ohľadu na veľkosť 
a vzor. Dzjéča ich znosilo, aj keď trochu 
tlačili, šak celú cestu išla bosá, až pred 
školu si ich natáhla na nohy. 

Menej šťastia mala suseda Kača. 
Každému sa želovala: Ty moje hepy rostú 
jak z vody, zo šeckého vyróstli, otrhané sú 

jak lipy a kúpit sa ništ nedá.“ Nepomohli 
ani body. Zbytočne si odstála v rade pred 
Vesnou – obchodom s textilom. Alebo sa 
kartún a barchet na sukne minul, alebo 
dnes dávali len kanafas na periny. Keď už 
niekoľko dní takto nemilobohu zmárnila 
a jej dzjéčence už chodzili takrečeno holú 
ricú, prejavila svoju zlosť svojským spô-
sobom. Vzala nožnice a prídelové lístky 
rozstrihala. Z fogaša strhla starú sukňu, 
v ktorej robievala tie najšpinavšie roboty, 
líčila alebo šklbala husi a na takúto „pará-
du“ pedantne ponašívala ústrižky bodov. 
A takto vznikla bodová sukňa. Dievčence 
len bojazlivo pozerali, čo mamka robí, 
neopovážili sa ani ceknúť. 

„Šak já im ukážem, šak já im dám 
bodov!“ zastrájala sa potichu i nahlas, 
„Ty, stará, neblázni, šak ta namudušu za-
vrú. Ked nyje do Ilavy, tak do blázninca 
istotne“, upozornil svoju polovičku strý-
ko Juro ráno, keď sa Kača pristrojila do 
bodovej sukne a chystala sa ísť na úrad. 
Ale Kača nedbala na jeho varovanie. Ba 
nedbala ani na začudované pohľady ľudí, 
ktorých stretala cestou. Na úrade si to 
zamierila rovno do predsedovej kancelá-
rie. Darmo ju akási naondulovaná slečna 
zastavovala, že tam nemôže, lebo pán /
vtedy ešte boli páni/ predseda tam má 
poradu s okresnými funkcionármi.

„No to sa mi akurát hodzí, nech šet-
ci vidzá, jak nás body oblékajú. A jak sa 
im moja sukna bude lúbic, já im ju tam 
móžem aj nechat.“ A je pravda pravdú-
ca, že tetka Kača vybehla z kancelárie len 
v spodnici. Slečna bežala za ňou s bo-
dovou sukňou v ruke. Čo sa odohralo 
v predsedovej kancelárií, nevieme, neboli 
sme pri tom a tí, čo tam boli, sa veru ne-
chválili. Tetku nezavreli, ako jej predpo-
vedal muž. Predavačka vytiahla pre ňu 
spod pulta neveľký balíček, vraj jej to 
posielajú z obecného úradu.

„A povedali vám prečo a  začo? 
A prečo tu nestojí v rade ani jeden z tých 
pánov, ani ich paničky? To body sú len 
pre takých sprostých ludzí jako som prí-
klanne já alebo títo, čo stáli predemnú?“ 
Vytiahla peňaženku plnú rozstrihaných 
bodov a neodpustila si ďalšiu poznám-
ku: „A mohli to veru aj zaplacit, keď už 
zarídzili, aby som nechodzila po svete 
v bodovej sukni.“

Pre informáciu tých, čo sa už na dobu 
bodov nepamätajú: tetkine dzjéčence 
dostali nové sukénky z takzvaného slo-
venského barchetu. Nebola to ani vlna 
ani bavlna, ale pravá slovenská drevená 
buničina, ktorá sa pri praní rozpadala. 

Alžbeta Cibulková

Svadobný deň v hoteli Lipa
V hoteli Lipa sa 16. októbra uskutočnil ďalší 

Svadobný deň. Toto podujatie je každý rok výnimoč-
né bielou očarujúcou atmosférou, ktorá nadchne dušu 
každého vydajachtivého dievčaťa. Na svoje si tu však 
prídu aj dievčatá, ktoré sa chystajú na stužkovú slávnosť 
alebo ples, či muži, ktorí radi ochutnávajú sladké torty 
a obdivujú krásu slovenských žien.

Na tohtoročnom svadobnom dni sa prezentovali 
jednotlivé firmy, ktoré pečú svadobné torty, poskytu-
jú fotoslužby, ponúkajú spodnú bielizeň, bižutériu či 
kabelky. V priestoroch kongresovej sály bolo na sto-
loch možné vidieť hneď niekoľko svadobných prestie-
raní a celý hotel bol ozdobený rôznymi slávnostnými 
dekoráciami.

Keďže každá nevesta chce byť vo svoj svadobný deň 
krásna, nechýbala tu ani prezentácia svadobného a spo-
ločenského líčenia, účesy a vlasový styling a nechtový 
dizajn. Vo večerných hodinách bola pre návštevníkov 
pripravená módna prehliadka spoločenských a svadob-
ných šiat. Prehliadka bola veľmi úspešná a šaty si tu 
nevybrali len nádejné nevesty, ale aj dievčatá, ktoré sa 
chystajú na stužkovú slávnosť či tie, ktoré si plánujú na 
nadchádzajúcu sezónu ples. Návštevníkov bolo aj tento 
rok veľa, okrem Staroturancov sme tu stretli aj dievčatá 
z Myjavy či Nového Mesta nad Váhom.

Atmosféra svadobného dňa bola naozaj úžasná a aj 
na tomto podujatí sme sa mohli opäť presvedčiť, že 
najkrajšie dievčatá sú práve tie z nášho kopaničiarske-
ho regiónu.

Lívia Boorová
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Futbalisti pred koncom 
jesennej časti

Mužstvá Mestského futbalového klubu odohrali ďalšie kolá jesennej 
časti a potvrdili vzostup formy. Mladší žiaci pokračujú vo veľmi dob-
rých výkonoch, ktoré potvrdili výsledkami, veľmi dobrou hrou a hlavne 
bojovnosťou. V zápase s Novou Dubnicou, Papradnom, Trenčianskymi 
Stankovcami a s Lednickým Rovným opäť neprehrali a držia krok s po-
prednými mužstvami. Starší žiaci, ako dvojička mladších žiakov, sa tešili 
z dôležitého víťazstva s mužstvom Trenčianskych Stankoviec, keď po veľmi 
dobrom výkone i napriek tomu, že prehrávali už v 1. minúte 0:1, dokázali 
zvíťaziť 3:1. I napriek tesným prehrám s Novou Dubnicou, Papradnom 
a Lednickým Rovným je vidieť, že mužstvo sa buduje a ide správnou ces-
tou. Dorastencom vyšiel vstup do súťaže, ale zbytočne strácajú body hlavne 
doma. Veľmi dobrý výkon podali v zápase s Chynoranmi. I napriek veľmi 
nepriaznivému vývoju zápasu, keď prehrávali 3:0, bojovnosťou dotiahli zá-
pas do víťazného konca a zvíťazili 3:4. V ďalších zápasoch ale prehrali doma 
s Trenčianskou Turnou 1:2 i napriek trvalému tlaku a s Brvnišťom 4:3 po 
dobrom výkone. V 11. kole podali bojovný výkon s Plevníkom a vyhrali 
zaslúžene 7:1, keď sa hattrickom podieľal na víťazstve Matúš Majtás, ktorý 
už nastúpil aj za „A“ mužstvo. Sklamaním je vystúpenie nášho „B“ mužstva, 
ktoré hrá zápasy v Kostolnom. S Myjavou „B“ získalo cenný bod pri remíze 
0:0. Bezgólovou remízou skončil zápas v Moravskom Lieskovom, ktoré je 
taktiež ohrozené. Vysoká prehra v Pobedíme 5:1 sa odzrkadlila aj v domá-
com derby zápase s Hrašným, keď mužstvo opäť nestrelilo gól a prehralo 
0:1. Hlavnou príčinou slabých výsledkov je nedostatočný tréningový proces 
celého mužstva. „B“ mužstvu určite prospeje spoločná zimná príprava. „A“ 
mužstvo preverili družstvá, ktorým sa tiež nedarí. Naši potvrdili zlepšujúcu 
sa formu, postupne porazili doma Tuchyňu 2:0 a v derby zápase Čachtice 
4:0. V Ilave zvíťazili 1:3. Sklamali hrou a disciplínou vo Veľkých Uherciach, 
keď prehrali vysoko 4:1. V tomto zápase dostali 7 žltých kariet, čo svedčí 
o slabej disciplíne. V posledných zápasoch ich preveria mužstvá z vrchnej 
časti tabuľky a tu sa ukáže skutočná sila mužstva, ktorému stále chýbajú 
zranení hráči J. Jaroš, P. Magula a F. Durec.

Prehľad odohratých zápasov:
8. kolo muži:  Stará Turá – Tuchyňa   2:0 (2:0)

Domáce mužstvo nastúpilo s jasným cieľom zvíťaziť. Od začiatku zápa-
su zatlačili hostí do obrany. Úvodná strela Šimka minula bránu. V 8. min. 
kopal roh Strnátka a Strakova hlavička skončila v sieti – 1:0. O pár minút 
zaváhal v šanci Strnátka. V 32. min. vyšla kombinácia po osi Denk-Peterka, 
akciu zakončil Žák – 2:0. Druhý polčas bol veľmi opatrný z oboch strán. 
Domáci ohrozili Roháča, ale hlavička Peterku minula bránu. V 71. min. 
priamy kop Strnátku Roháč vyrazil. Hostia vystrelili na Oravca až v 74. min. 
Filom, ale ten nemusel zasahovať. V 76. min. strieľal z voleja Popelka, ale 
bránu netrafil. Bránu minula aj Peterkova strela z 85. min. Napriek slabšie-
mu výkonu Starej Turej v druhom polčase bolo víťazstvo MFK zaslúžené.
Rozhodoval: Prelec, 150 divákov. Hralo sa bez 
kariet. Stará Turá: Oravec – Arbecík, Antálek, 
Straka, Šimek, Strnátka, Denk, Žák, Popelka, 
Peterka, Tuka

muži B: 
 Moravské Lieskové – MFK Stará Turá „B“  0:0 
dorast: Chynorany – MFK Stará Turá  3:4 (1:1)
SŽ: MFK Stará Turá – Nová Dubnica 2:3
MŽ: MFK Stará Turá – Nová Dubnica 2:2

9. kolo muži: 
MFK Ilava – MFK Stará Turá  1:3 (0:3)

Naše mužstvo rozhodlo zápas už v prvom polčase, 
keď bolo lepšie po všetkých stránkach. Prvú strelu 
poslali domáci na Viskupa v 11. min., ale bez ohroze-
nia. V rozpätí piatich minút mali naši futbalisti 3 čisté 
šance, ktoré nevyužil Žák a Tuka. V 21. min. sa ale 
ujali vedenia, keď Štefík pekne uvoľnil Žáka, ktorý 
samostatný nájazd premenil  na 0:1. V 23. min. strelu 
Calpaša bezpečne kryl Viskup. V 25. min. ušiel po ľa-
vej strane Strnátka, nahral voľnému Peterkovi, ktorý zblízka zvýšil na 0:2. 
V 29. min. opäť Strnátka prihrával Žákovi, ktorý strelou z 18 m upravil na 
0:3. V 40. min. strelu Peterku domáci zblokovali na roh  a volej o minútu 
neskôr minul bránu. Do tretice nevyužil čistú šancu Peterka v 44.min., 
keď zblízka netrafil bránu. V druhom polčase sa hra vyrovnala, lebo naši 

hráči zjavne poľavili. Strela Peterku v 49. min. skončila nad brvnom. V 75. 
min. opäť aktívny Peterka preveril domáceho brankára, ktorý bol pozorný. 
Domácim sa predsa podarilo znížiť v 89. min., keď po chybe hostí premenil 
samostatný brejk Brokeš a stanovil na konečných 1:3. Zápas s prehľadom 
rozhodovala trojica rozhodcov Kasala, Hanek, Bežo. Jediné zaváhanie roz-
hodcov nastalo vo chvíli, keď sa lopta odrazila od domáceho hráča do autu, 
pričom túto skutočnosť rozhodcovia nepostrehli a domáce mužstvo vrátilo 
čestne loptu. Pekné gesto fair-play.
Stará Turá: Viskup – Antálek, Štefík, Straka, Tuka, Denk, Šimek, Žák, 
Strnátka, Pekník, Peterka, (Popelka, Tučka)

muži B: MFK Stará Turá„B“ – Myjava „B“  0:0
dorast:  MFK Stará Turá – Tr. Turná  1:2, gól: Bordák
SŽ: Papradno – MFK Stará Turá  2:0 (1:0)
MŽ: Papradno – MFK Stará Turá  2:0 (1:0)

10. kolo muži: MFK Stará Turá – OFK Čachtice  4:0 (2:0)
Úvod derby zápasu bol veľmi opatrný, lopta sa pohybovala v strede ih-

riska. Domáci išli do zápasu s jasným cieľom zvíťaziť a už prvá akcia bola 
zakončená gólom. V 10. min. sa domáci ujali vedenia po chybe Suchánka, 
ktorý zle odkopol loptu a Peterka do prázdnej brány z uhla strelil úvodný 
gól domácich 1:0. Strnátkovu strelu v 15. min. vyrazil brankár. V 17. min. 
zakombinoval Peterka so Strnátkom, ale vynikol brankár Suchánek, kto-
rý nohami vyrazil strelu Strnátku. Hostia vystrelili na bránku Viskupa až 
v 23. min., ale strela Trebatického šla vysoko nad a podobne aj Šimekova 
strela. V 38. min. zvýšil prízemnou strelou z 20 m Strnátka na 2:0. O mi-
nútu neskôr kopali hostia priamy kop a strela Trebatického iba tesne minula 
svoj cieľ. Aj druhý polčas začali domáci náporom a v 51. min. zvýšil hla-
vičkou Antálek na 3:0, keď dostal ideálnu prihrávku od Žáka. V 66. min. 
Žákova strela minula pravú tyč čachtickej brány. V 69. min. ušiel po pravej 
strane Peterka, nahral ideálne Pekníkovi, ktorého strela skončila na pravej 
tyči. V 72. min. zblízka neprekonal Suchánka Popelka a po ňom ani Peterka. 
V 79. min. zakombinovali dorastenci. Striedajúci Majtás, ktorý bol na ih-
risku len 2 minúty, peknou uličkou našiel voľného Popelku, ktorý zblízka 
prekonal gólmana Čachtíc – 4:0. V poslednej minúte odmietol šancu na 
piaty gól Pekník, ktorému ideálne nahral Popelka, ale brankár Čachtíc bol 
na mieste. Víťazstvo Starej Turej je plne zaslúžené a diváci videli atraktívny 
futbal celých 90 min.
Góly: 10. Peterka, 38. Strnátka, 51. Antálek, 79. Popelka ŽK: Strnátka - 
Poláčik, Ďuriš ČK: Ďuriš Rozhodoval: Černej, 150 divákov 
Stará Turá: Viskup – Antálek, Štefík, Arbecík, Tuka, Denk, Šimek, Žák, 
Strnátka, Pekník, Peterka (Popelka, Baranovič, Majtás)

muži B:  Pobedím – MFK Stará Turá „B“  5:1
dorast:  Brvnište – MFK Stará Turá  4:3 (3:0), góly: Szekfu 2, Valenčík
SŽ:  MFK Stará Turá – Tr. Stankovce  3:1 (1:1), góly: Petkov 2, Borek
MŽ:  MFK Stará Turá – Tr. Stankovce  3:1 (1:1) 

góly: Klimáček 2, Andrášik

11. kolo muži: Veľké Uherce - MFK Stará Turá  4:1 (2:0)
Mužstvo Starej Turej začalo zápas veľmi opatrne, domáci mali miernu 

prevahu, ktorú zužitkovali v druhej polovici prvého polčasu. V 25. min. 
fauloval zbytočne Arbecík a z priameho kopu domáci hlavičkovali do brv-
na, k odrazenej lopte sa dostal úplne voľný Kováč a otvoril skóre 1:0. 

Zápas SŽ Tr  Stankovce: V zápase starších žiakov s mužstvom 
Tr. Stankoviec strieľa gól na 2:1 Borek

Zápas MŽ Tr. Stankovce:
Andrášik bojuje o loptu 

v zápase s Tr. Stankovcami 
a  strelil druhý gól
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V 29. min.. opäť zbytočný faul Straku, po ktorom nasledoval priamy kop. 
Viskup musel zasahoval, lopta sa ale odrazila opäť od brvna a úplne voľ-
ný Kováč zvýšil na 2:0. V 33. min. strieľal Strnátka vysoko nad domácu 
bránu. V 36. min. priamy kop Viskup bezpečne vyrazil a ďalšia strela išla 
nad bránu. V 39. min. urobil obrovskú chybu stopér Straka, keď netrafil 
čistú loptu, ku ktorej sa dostal opäť aktívny Kováč, ale samostatný nájazd 
na hattrick nevyužil. V 45. min. našiel pred 16- kou Žák voľného Strnátku, 
ale jeho strela išla opäť nad. V druhom polčase si to Strnátka vynahradil, 
keď v 50. min. dostal presnú nahrávku od Šimeka a nájazdom znížil na 2:1. 
V 60. min. urobili naši hráči opäť chybu v obrane a po nahrávke domácich 
do pokutového územia si Denk nešťastne strelil vlastný gól 3:1. V 70. min. 
naše mužstvo znížilo, ale postranný rozhodca dvihol zástavku pre údajné 
postavenie mimo hry, ktoré s určitosťou nebolo. V 75. min. opäť po chybe 
obrany a striedaní hostí sa k lopte dostal pred Viskupa úplne voľný Maxa 
a zvýšil na 4:1. V 90. min. mohol zvýšiť domáci Poliak po chybe brankára 

Viskupa, ktorý mu loptu hodil priamo na kopačky, ale ten nájazd nevyužil. 
Zaslúžené víťazstvo domáceho mužstva. Naši hráči boli nedisciplinovaní a v 
tomto zápase dostali 7 žltých kariet. V ďalšom kole bude mužstvu chýbať 
pre 4 ŽK Žák, Strnátka a Denk. Rozhodcovia majú podiel na kartách, ale 
s tým sa musí vysporiadať každý športovec.
Stará Turá: Viskup – Antálek, Arbecík, Straka, Tuka, Denk, Šimek, Žák, 
Strnátka, Pekník, Peterka, (Popelka, Štefík)

muži B: Stará Turá„B“ – Hrašné  0:1 (0:1)
dorast:  MFK Stará Turá – Plevník  7:1 

góly: Majtas 3, Valenčík 2, Nikodém 2
SŽ: Lednické Rovné – MFK Stará Turá  2:1 (0:1), gól: Uhlík
MŽ: Lednické Rovné – MFK Stará Turá  0:1 (0:0), gól: Andrášik

Ing. Ján Hodermarský

Aj Stará Turá má svojho zástupcu v Autocrosse

Možno ste o autocrosse veľa nepočuli, 
ale už od roku 2008 funguje neďaleko Starej 
Turej na Poriadí Hobby Auto Cross Team 
pod vedením Vladimíra Pražienku. Cieľom 
tohto zoskupenia autokrosových nadšencov 
je dostať autokros do širšieho povedomia 
verejnosti a  zabezpečiť jeho rozširovanie. 
Ak si myslíte, že autokros je nebezpečný 
šport a holdujú mu najmä takzvaní cestní 
piráti, mýlite sa. Chlapci z ACT Poriadie 
sú v  prvom rade zástancami bezpečnosti 
na cestách. Podľa ich filozofie sa práve na 
uzavretom, bezpečnom okruhu môžete zdo-
konaliť a vyskúšať si svoje jazdecké zručnosti 
aj v problémových situáciách. Tak sa môžete 

vyhnúť neočakávaným situáciám, ktoré sa 
môžu vyskytnúť v bežnej premávke. 

Autokrosoví nadšenci z ACT Poriadie si 
svojpomocne doma upravujú staršie vyra-
dené autá podľa platných bezpečnostných 
predpisov pre automobilové športy. Od roku 
2009 sa zúčastňujú aktívne Hobby autokro-
sových závodov. Tím ACT Poriadie zastu-
puje zakladajúci člen Vladimír Pražienka 
z  Poriadia, Marek Klasovitý z  Poriadia 
a Staroturanec Andrej Radena. 

V tomto roku boli v  autokrose veľmi 
úspešní. Zúčastnili sa Záhoráckeho seriálu 
Mogul AutoCross 2011. Staroturanský prete-
kár Andrej Radena sa tomuto adrenalínové-

mu športu nevenuje dlho, no už stihol získal 
skvelé 1. miesto v  kategórií OPEN+2000 
a 8. miesto v kategórií D1 1600. 

Vladimír Pražienka obsadil v  Škoda-
cupe skvelé 1. miesto. V  kategórií 
OPEN+2000 skončil tretí a v kategórií D1 
1300 obsadil 8. miesto. Marek Klasovitý sa 
môže pochváliť 3. miestom v Škoda-cupe 
a 19. miestom v kategórií D1 1300. 

Ak patríte k motoristickým nadšencom 
a  máte radi adrenalín, možno bude au-
tokros tým správnym športom aj pre Vás. 
Viac o autokrose a chlapcoch z ACT Poriadie 
sa dozviete na ich internetovej stránke 
www.autocrossteam-poriadie.wbl.sk.

Lívia Boorová

PROSBA

Počas tohtoročných vianočných trhov by sme pre všetkých staroturancov 
chceli pripraviť v Dome kultúry Javorina VÝSTAVU BETLEHEMOV. Preto sa 
na Vás, našich drahých spoluobčanov, obraciame s prosbou o zapožičanie 
Vašich betlehemov. Drevený, papierový, keramický... alebo aj iný, každý pekný 
a zaujímavý betlehem môže urobiť radosť návštevníkom výstavy. Betlehemy 
samozrejme do Vianoc vrátime, aby mohli naďalej dotvárať teplo Vášho 
vianočného domova.

Ak by ste mohli Váš betlehem zapožičať, prosíme ozvite sa 
na t. č.: 746 16 15 alebo na mail: media@staratura.sk

INZERCIA

• PONÚKAM PEDIKÚRU vo vašom po-
hodlí domova. Služba je vhodná najmä 
pre starších a imobilných občanov. Ako 
prvá pedikérka v trenčianskom kraji 
mám povolenie prísť ku klientovi priamo 
domov. Kontakt: Iveta Majerčíková, 
0903 025 576, 032/743 50 21

• TEPOVANIE sedačiek, kobercov a poste-
lí, mobil: 0910 918 985, 0903 732 436

preteky v Lakšárskej Novej Vsi 25.6.2011, zľava Andrej Radena, Vladimír Pražienka a Marek Klasovitý

stupne víťazov z pretekov zo Senice 10.7.2011 
1. miesto Andrej Radena,2. miesto Vlado 

Pražienka, 3. miesto Ján Rehuš



14  Staroturiansky Spravodajca 11/2011 www.staratura.sk

Slovenská reprezentácia wushu na Czech open 2011
Dňa 24. septembra sa v Prahe 

konal tradičný medzinárodný 
wushu turnaj Czech open 2011, 
na ktorom sa pravidelne zúčast-
ňuje aj reprezentácia Slovenska 
zostavovaná Slovenskou 
Asociáciou Čínskeho Wushu. 
Nebolo tomu inak ani tento 
rok. Pod vedením reprezentač-
ného trénera Milana Surgoša 
vycestovali hájiť slovenské farby 
štyria reprezentanti SR: Martin 
Császár (Wu-shu centra Stará 
Turá), Peter Cuninka, Marián 

a Ondrej Susedkovci (Klub bo-
jových umení „Plachtiaci Orol“ 
). Zo siedmych štartov sa poda-
rilo vybojovať 5 medailí (1-2-2) 
a dve 4. miesta. 

Bronzový medailista z  ME 
v Tallinne 2011 Martin Császár 
obsadil v kategórii južná päsť 2. 
miesto a v kategórii krátka zbraň 
1.miesto. Svojimi výkonmi sa 
zaradil k najlepšie hodnoteným 
pretekárom súťaže. Výsledky sú 
o to cennejšie, že 16-ročný Peter 
Cuninka štartoval už v kategó-

rii seniori (získal 2. miesto) 
a  13-ročný Marián Susedka 
v junioroch (získal 2 x 3. miesto), 
čo len vystihuje formu a súčasné 
postavenie slovenského wushu 
v európskych súťažiach. Navyše, 
reprezentácia SR vo wushu je 
momentálne sužovaná zrane-
niami. Ako však vidno, máme 
talentovaných borcov, ktorí do-
konale zastúpili výpadok ďalších 
reprezentantov.

Talentov ale nikdy nie je 
dosť, preto pozývame všetkých 

záujemcov do najstaršieho 
wushu klubu na Slovensku s ve-
dúcim postavením v národnej 
asociácii, Wu-shu centra Stará 
Turá, kde momentálne pre-
bieha nábor detí do 12 rokov, 
dospelých a zdravotného cviče-
nia taiči. Viac na našej stránke 
www.wushustaratura.sk. 
Tešíme sa na vás!

Manažér Slovenskej Asociácie 
Čínskeho Wushu Eugen Császár

Naštartuj si autíčko
Vo svete detí dnes nekom-

promisne dominuje obrazov-
ka. Deti sa pomaly prestávajú 
hrať obyčajné hry vonku. Súťaž 
Naštartuj si autíčko je práve 
o tom, ako zmotivovať deti a ich 
rodičov, aby využili hračky, kto-
ré doma majú a šli si s nimi za-
súťažiť. Je to spoločenská akcia 
pre celú rodinu. V nedeľu 16.ok-
tóbra 2011 o 13.00 hod. v telo-
cvični ZŠ na Hurbanovej ulici sa 
uskutočnil druhý jesenný ročník 
súťaže v autíčkach na diaľkové 
ovládanie. Zorganizoval ho OZ 
Klub Pathfinder. Zúčastnilo sa 
celkom 13 súťažiacich. Mali sme 
možnosť vidieť pestrý výber áut. 
Tento jesenný ročník sme obo-
hatili o kategóriu rodič – dieťa. 
Rodičia však nenabrali odvahu 
súťažiť so svojimi deťmi a  tak 
veríme, že v jarnom kole, ktoré 
sa bude konať 18.3.2012 sa nám 
podarí vytvoriť aj tímy rodičov 
s deťmi. Súťaž sme vyhodnotili 
sladkými odmenami, diplomami 
a vecnými cenami.

Ďakujeme vedeniu ZŠ za po-
skytnutie priestorov telocvične 
a Nadácii Život za finančnú pod-
poru tohto projektu.

Za miestnych pathfinderov 
Horská včielka Majka Slamková

Výsledky z Czech open 2011

Deti formy 
bez zbrane 4. Ondrej Susedka

Juniori formy 
bez zbrane 3. Marián Susedka

Juniori formy 
so zbraňou 3. Marián Susedka

Muži 
južná päsť 2. Martin Császár

Muži 
severná päsť 2. Peter Cuninka

Muži 
krátke zbrane 3. Marián Susedka

Muži 
dlhé zbrane 4. Peter Cuninka

 Víťazi súťaže v kategórii HOBBY Čas

1. miesto Miroslav Sládek 0:48:241

2. miesto Matúš Kubovič 0:51:960

3. miesto Alex Michalčík 1:00:120

 Víťazi súťaže v kategórii PROFI Čas

1. miesto Peťo Tupý 0:36:199

2. miesto Adam Švrčič 0:39:702

3. miesto Lukáš Líška 0:42:539
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Hasičská súťaž pod Tatrami s účasťou 
Drgoňovej Doliny a Topoleckej

Tohtoročná sezóna dob-
rovoľných hasičov sa poma-
ličky končí. Chlapci z  DHZ 
Topolecká a  DHZ Drgoňova 
Dolina ešte stihli v októbri vy-
cestovať na súťaž dobrovoľných 
hasičov do ďalekých Žákoviec, 
okres Kežmarok. 15. októbra tu 
zorganizoval dobrovoľný hasič-
ský zbor Žákovce v spolupráci 
s  obecným úradom 5. ročník 
Slovenského superpohára. 

Jednotlivé hasičské družstvá 
sa nominovali na toto prestížne 
podujatie na základe výsledkov 
dosiahnutých v  regionálnych 

a  okresných hasičských ligách 
odkiaľ postupovali najlepší pod-
ľa postupového kľúča stanove-
ného organizátorom. V piatom 
ročníku sa predstavilo 39 druž-
stiev mužov a18 tímov žien. 
Súťažilo sa v  najatraktívnejšej 
disciplíne hasičského športu, 
ktorou je hasičský útok. Každé 
družstvo malo dva pokusy so 
športovými hadicami na sklop-
ný terč, štart bol na fotobunky. 

Po únavnej štvorhodinovej 
ceste sa naši hasiči o 10.00 hodi-
ne odprezentovali spolu s ostat-
nými súťažiacimi a potom čakali 

na svoj prvý pokus. Podmienky 
boli naozaj ťažké, pod Tatrami 
fúkal silný vietor a nízka teplo-
ta zapríčiňovala, že chlapci mali 
skrehnuté a  oslabené ruky aj 
nohy. Voda v kadi dosahovala 
tiež teplotu, za ktorú by sa ne-
hanbilo ani niektoré z  tatran-
ských plies. Prvý útok Drgoňovej 
Doliny skončil s výsledným ča-
som 15,05 s. Dobrovoľným ha-
sičom z  Topoleckej žiaľ prvý 
pokus nevyšiel. Kým sa na špor-
tovisku vystriedalo všetkých 39 
mužských a 18 ženských tímov, 
chlapci sa navzájom povzbudzo-
vali a verili, že druhý pokus vyj-
de podľa ich predstáv. Najlepší 
čas, 13,74 s. dosiahli pri prvom 
pokuse hasiči z Podvysokej. 

Až v poobedných hodinách 
sa naši hasiči dostali k druhému 
pokusu. Chlapci z  Drgoňovej 
Doliny stihli svoj druhý požiar-
ny útok za krásnych 15,79 s. Aj 
keď neprekonali svoj prvý po-
kus, patril tento čas k tým lepším 
v  súťaži. Dobrovoľný hasičský 
zbor z  Topoleckej využil svoj 

druhý pokus naplno a po ukáž-
kovom požiarnom útoku bol ich 
výsledný čas 15,55 s. 

Pri druhom pokuse sa už 
nikomu nepodarilo vylepšiť 
čas 13,74 s., ktorý v prvom kole 
dosiahli hasiči z  Podhoria. Tí 
sa stali celkovými víťazmi slo-
venského superpohára. Hasiči 
z  Drgoňovej Doliny obsadili 
konečné 21. miesto a  chlapci 
z Topoleckej pekné 29. miesto. 
Víťazkami medzi ženskými 
družstvami sa stali hasičky 
z DHZ Moškovce s výsledným 
časom 16,94 s.

Chlapci boli možno smutní, 
že sa nedostali medzi 15 naj-
lepších družstiev, veríme však, 
že v budúcej sezóne si športové 
výsledky a náladu vylepšia. Veď 
odhodlanie a vytrvalosť, ktorá 
z oboch družstiev sršala aj počas 
tejto súťaže, jasne naznačuje, že 
naši hasiči sa v podobných sú-
ťažiach nestratia. Treba im po-
ďakovať za dobrú reprezentáciu 
nášho regiónu, i keď práve v tejto 
súťaži možno neboli dosiahnuté 
výsledky, ktoré si predsavzali. Už 
teraz sa všetci tešíme na ďalšiu 
hasičskú sezónu a Slovenský su-
perpohár 2012. Lívia Boorová

Pamätníkmi Bielych Karpát
Začiatkom októbra sa usku-

točnil už 16. ročník tradičného 
turistického pochodu k  parti-
zánskej nemocnici do Vetešovho 
jarku. Pochodu sa zúčastnilo 80 
predovšetkým mladých turistov. 
Prišli naši kamaráti z  Krásna 
nad Kysucou, Novej Dubnice, 
Sládkovičova, Galanty, Šale 
a Trnovca nad Váhom. Boli to 
naši kamaráti-fénixáci, ktorí vy-
užili ďalšiu z možností stretnúť 
sa na peknom podujatí. Ako sme 
si už za posledné roky zvykli, do-
mácim sa veľmi do hôr nechce. 
Aj tentoraz sme ich spočítali na 
jednej ruke. Asi to bolo spôsobe-
né aj počasím, ktoré nám tento 
rok veľmi neprialo. Po krásnom 
a dlhom babom lete sa ochladi-
lo a sem tam aj spŕchlo. Napriek 
tomu sa nám aj tento ročník 
vydaril.

Účastníkov sme naj-
prv zaviezli k  pamätníku 
U Klasovitých, kde sme si pri-
pomenuli udalosti z  meruô-
smych rokov 1848. Potom sme 

pokračovali k  vodnej nádrži 
Stará Myjava, kde bol oficiálny 
štart pochodu. Vystúpili sme 
na hrebeň Bielych Karpát a cez 
Kubíkov vrch sme sa dostali až 
k Dibrovovmu pamätníku, kde 
sme si pár slovami pripome-
nuli legendárneho partizánske-
ho  veliteľa. Odtiaľ sme, nám už 
známym lesným chodníkom, 
zostúpili do Vetešovho jarku, 
kde nás už čakali organizátori 
s  teplým čajom a  špekačkami. 
Každý účastník dostal pamätný 
list a odznak podujatia a verí-
me, že si odniesol aj kus dobrej 
nálady, ktorá tu panovala až do 
konca.

Už tradične naše podujatie 
podporila Nadácia ŽIVOT, piv-
nica p. Gažoviča a špekačky boli 
opäť od Premaressu a z mäsiar-
stva Gregor. Ďakujeme a veríme, 
že sedemnásty ročník na budúci 
rok podľa tradície bude slnečný.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix
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DOBRÚ NÁLADU ZAISTÍ: 

• FS Čančatá 
• harmonikár Paľko Bako

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

Všetci ste vítaní!
Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu 

Šanca pre váš región Nadácie Orange

P O N Ú K A M E :

• množstvo remeselných 
  ukážok a výrobkov

• tradičné domáce jedlá: 
  lokše, fánky, pampúšky,    
  langoše, guláš ...

Jesenný 
remeselnícky 

trh
Piatok 4. 11. 2011 
Sobota 5. 11. 2011 

v priestoroch Domu kultúry Javorina Stará Turá

10.00 - 18.00 hod.   TRH REMESIEL 
            + tvorivé dielne

NOVÁ PREDAJŇA 
STAVEBNÉHO MATERIÁLU
Ul. Jiráskova169, Stará Turá (pri Chirane -  bývalá MŠ)

UVÁDZACIA AKCIA – ZĽAVA DO 30%
LEPIDLÁ NA OBKLADY • ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY 

VÝROBKY NA SANÁCIU • SANAČNÉ OMIETKY 
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY • PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE 

HMOTY • PENETRÁCIA A IMPREGNÁCIA
tel.: 0903 888 543, 0323810920 sanova.h@gmail.com

Agentúra Trenčín

Znovu otvára svoju 
kanceláriu na Starej Turej
Nájdete nás na 2. poschodí v Dome 

služieb (oproti reštaurácii Salamander).
Navštívte nás a využite akciové zľavy.

Ing. Drobná Ľudmila, mobil: 0904 487 958 
email: drobnal@koop.sk

kalendáre, diáre 
novoročenky...

na rok 2012
Príďte si vybrať zo širokej ponuky

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

tel.: 032 / 776 4896
www.t-studio.sk

„ROZPRÁVKA VIANOC - 2011“
8. decembra 2011 o 17.00 hod.  Dom kultúry Javorina Stará Turá.

Umelecká a reklamná agentúra AMADE-POP a APH AGENCY, Občianske združenie EURÓPA DETÍ 
a MESTO STARÁ TURÁ Vás srdečne pozývajú na charitatívny vianočný galaprogram pre deti (zdravé, 

telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo sociálne slabších rodín).

Účinkujú:  Beáta DUBASOVÁ, Gabriela GUNČÍKOVÁ, Martin HARICH, Marcella MOLNÁROVÁ, 
sk. HEFA – Peter HEČKO a Miro FABIÁN, sk. NEVERBACK, žiaci ZUŠ Stará Turá 
(spevácky zbor, tanečná skupina, rocková skupina) a ďalší.

Program uvádzajú: detský kráľ MAJSTER „N“ a Miss SR Karin MAJTÁNOVÁ

VSTUPENKY ZA SYMBOLICKÚ CENU 4 EUR SÚ ŽREBOVATEĽNÉ!
NA VŠETKY DETI ČAKÁ MNOŽSTVO PREKVAPENÍ V PODOBE PESNIČIEK, SÚŤAŽÍ A KRÁSNYCH DARČEKOV.

Je to už 16. ročník, ktorý už má peknú tradíciu a mnohí diváci poznajú 
tento galaprogram z koprodukcie AMADE-POP a Slovenskej televízie. Autorom 
galaprogramu je režisér a spevák Peter Hečko, producentkou je riaditeľka 
umeleckej agentúry AMADE-POP Edita Kmeťová. Bude to veľká galaprehliadka 
detských i dospelých hviezd a hviezdičiek zo sveta profesionálnej 
i neprofesionálnej populárnej hudby, kde popri známych umelcoch dostanú 
príležitosť najmä talentované detské súbory a sólisti.

Príďte všetci, pretože ROZPRÁVKA VIANOC čaká na Vás!

Predpredaj vstupeniek: 
•  Dom kultúry Javorina Stará Turá 

ul. M.R. Štefánika 378 
tel.: 032/7763366

•  Stredisko cezhraničnej spolupráce – 
informačná kancelária pri OD BILLA 
tel.: 032/7763893

Teší sa na Vás umelecká a reklamná agentúra AMADE-POP


