
2
0

1
207 Cena 0,19 € | ročník XIX www.staratura.sk

ZABUDNUTÉ DETI
Na ulici ich stretávame
a akože ich nepoznáme.
Odkláňajú od nás hlavy.

A my? ...nečakáme na pozdravy.

Pohľadmi sa nestretneme, 
tváre majú zahalené,

v kapucniach ich skrývajú,
keď kolo nás kráčajú.

Strachujú sa stretu očí
a cez piercingy na obočí

boja sa, že prečítame, 
čo v nich majú napísané.

Že pre rodičov príťaž boli,
lásky mali ako soli,

nikto na nich nemá čas,
miesto tepla - chlad a mráz.

Nedal im svet to, čo chceli
a biť sa o to nevedeli.

A tak siahli po náhrade,
po tom, čo je dneska všade.

Najskôr lacné cigarety,
potom bongá, jointy, fety.

A z detí sa stávajú
tiene, čo nič nemajú.

Do detského rozmaru
sa však zákernosti vkrádajú

a ich životným motívom 
už nie je škola, láska, dom.

Iba jedno v mysli majú:
Kto zoženie, kde si dajú.

Počas dňa sa flákajú
a rodičia ich strácajú.

Blicovanie, zatĺkanie,
krádeže a vyhrážanie. 

Zlé sú dni a zle sa spáva,
keď z života sa peklo stáva.

Nepíšem o cudzích deťoch,
ktoré žijú v iných svetoch.
Dotýkam sa našich detí, 

z ktorých si robíme smeti,

tým že toto prehliadame,
že sa o to nestaráme. 

„ Veď sa nás to netýka!“
- to je naša logika.

Je to pre nás pohodlné?
Keď sa to tak všetko zhrnie,

stačí hlavu otočiť
lebo oči prižmúriť.

Zlyhávame tuto všetci,
rodičia i politici.

Celý systém pomýlený.
Ako sme to nastavení?

Ako môžme dovoliť
nechať deťom ublížiť?
Ako môžme prehliadať
nechať deti fetovať?
Ako môžme slepí byť

a húliť im dovoliť.

Veď to nie sú vyvrheli. 
Len niečomu naleteli. 

A i keď o tom nechyrujú,
nás a pomoc potrebujú.

Tým, že to dnes s nimi vzdáme,
tak ich vlastne zabíjame.

Tým, že oči zavrieme,
stane sa, čo nechceme.

Je to ťažké spustiť krik
a niekoho obviniť.

Je to ťažké priznať vinu
a pohľadať prapríčinu.

Keď však niečo nespravíme,
svoje sily nespojíme,

verte, že sa nám to vráti. 
Každý raz niekoho stratí.

P.S.:  Začínajú sa prázdniny, pre deti dva najkrajšie mesiace 
v roku. Môžu byť úžasné, fantastické a neopakova-
teľné. Môžu však byť i iné. Za obidve alternatívy sme 
zodpovední my, dospeláci. Věra Tepličková
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pokračovanie na str. 3

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 7. 6. 2012  o 15.00 hod sa konalo XVII. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci prerokovali návrhy novelizovaných 

všeobecne záväzných nariadení mesta Stará Turá 
v úplnom znení mesta a zrušovacie návrhy.

Poslanci schválili nasledovné VZN mesta:
1. VZN č. 2/2012-Nar.  Postup pri poskytovaní 
finančného príspevku mestom Stará Turá na 
vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately

Toto VZN aktualizuje pôvodné nariadenie 
a to v § 2 znenie bodu 3 v súlade so zákonom 
o životnom minime č. 601/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a v § 5 znenie bodu 2 a 5 
v súlade s platným VZN o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Stará Turá.
2. VZN č. 4/2012-Nar.  O používaní zábavnej 
pyrotechniky

Toto všeobecne záväzné nariadenie k zabez-
pečeniu verejného poriadku ustanovuje činnosti, 
ktorých vykonávanie pri používaní zábavnej py-
rotechniky v meste Stará Turá je zakázané, alebo 
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 
Na základe poslaneckého návrhu bola zrušená 
výnimka zo zákazu používania zábavnej pyro-
techniky počas Vianočných sviatkov.

Nariadenie si nedáva za cieľ upravovať predaj 
zábavnej pyrotechniky, alebo určovať spôsobilosť 
osôb používajúcich zábavnú pyrotechniku, nakoľ-
ko táto právna úprava je výkonom štátnej správy.
3. VZN č. 7/2012-Nar.  O určení školského ob-
vodu a spoločných školských  obvodov
 Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej 
školy na Ul. Hurbanovej č. 128/25 v Starej Turej. 
Mesto Stará Turá súhlasilo so zriadením spo-
ločných školských obvodov s nasledovnými ob-
cami: Hrašné, Vaďovce, Hrachovište, Višňové 
a Poriadie.

Na základe dohôd o spoločnom školskom ob-
vode a v súlade so smernicou MŠ SR č. 10/2010-
R z 28. augusta 2008, ktorou sa určuje postup 
úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov 

základnej školy a základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
budú mať títo žiaci nárok na preplatenie cestov-
ných nákladov spojených s návštevou základnej 
školy.
4.  VZN č. 9/2012-Nar. o poskytovaní finanč-
ného príspevku pre narodené dieťa
 Príspevok pre narodené dieťa je dávka, ktorú 
mesto poskytuje dobrovoľne a občan na ňu nemá 
právny nárok,  na konanie vo veci príspevku pre 
narodené dieťa sa nevzťahuje zákon o správnom 
konaní. Finančný príspevok pre narodené dieťa 
je dobrovoľná jednorazová sociálna pomoc rodi-
nám, ako jeden z produktov sociálneho programu 
mesta Stará Turá, vo výške 100 EUR. O finančný 
príspevok pre narodené dieťa s trvalým pobytom 
v meste Stará Turá môže požiadať rodič, alebo 
osoba, ktorej bolo dieťa po narodení zverené 
právoplatným rozhodnutím súdu do náhradnej 
starostlivosti, a to za nasledovných podmienok:
a) Dieťa žiadateľa má v meste Stará Turá trvalý
 pobyt (je obyvateľom mesta).
b) Žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti žiad-
 ny záväzok voči mestu po lehote splatnosti 
 alebo po lehote plnenia.
c) Žiadateľ musí zabezpečovať sústavnú a dô-
 slednú starostlivosť o zdravie, výživu a vše-
 stranný vývoj svojim maloletým deťom, čo 
 dokladuje čestným vyhlásením. 
d) Finančný príspevok môže byť priznaný na
 každé narodené dieťa iba raz.´
5.  VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní sociál-
nych služieb a výške úhrady za sociálne služby

Prijatím tohto VZN dochádza k zmene stano-
venia minimálnej výšky úhrady za sociálne služby 
vo výške minimálne 50 % ekonomicky oprávne-
ných nákladov na poskytovanú sociálnu službu, 
a to v zmysle zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociál-
nych službách. Toto VZN osobitne rieši výšku 
úhrady za  poskytovanú terénnu opatrovateľskú 
službu a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu v zariadení opatrovateľskej služby /ZOS/.
Týmto všeobecne záväzným nariadením  sa upra-
vuje pôsobnosť mesta  Stará Turá vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľ-
 skú službu a sociálnu  službu poskytovanú v 
 zariadení opatrovateľskej služby /ďalej len 
 ZOS/,
b)  poskytovania opatrovateľskej, odľahčovacej
 služby a sociálnej služby v ZOS,
c) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskyto-
 vanie uvedených sociálnych služieb,
d) stanovenia výšky úhrady za donášku stravy 
 do domácnosti fyzickej osoby na území mesta
 a miestnych častí, ktorá má ťažké zdravotné  
 postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav alebo
 dovŕšila dôchodkový vek.
Navrhovaná účinnosť tohto VZN od 1.7.2012 je 
podmienená výsledkom schvaľovania zmien zá-
konnej úpravy v NR SR, predložených na júnové 
rokovanie.

Schválené boli návrhy na zrušenie:
- VZN č. 14/2006-Nar. o poplatku za znečisťo-
vanie ovzdušia  malým zdrojom znečisťovania,
- VZN č. 10/2011 – Nar. o podmienkach preda-
ja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a trhový poriadok,
- VZN č. 4/2008 – Nar. o výške príspevku zákon-
ného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu ná-
kladov v školách a školských zariadeniach mesta 
Stará Turá,
- VZN č. 5/2008 – Nar. o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky,
- VZN č. 6/2006 – Nar. o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V závere rokovania poslanci schválili návrh 
členov komisie pre vyhodnotenie výberového 
konania formou prieskumu trhu na výber do-
dávateľa za účelom kúpy novostavby nájomného 
BD s 14 b. j.

 Mgr. Ľubica Klimáčková

Máme tu opäť cenzúru?
V minulom čísle Staroturanského spravodaj-

cu ma zaujal fakt, ako rýchlo dokázal reagovať 
autor článku s názvom „Nedá sa nereagovať“ - 
v tomto prípade primátor mesta - na článok po-
slanca M. Neráda. Nemienim sa na stránkach 
tohto periodika venovať obsahu primátorovho 
príspevku. I keď jednou vetou chcem povedať, že 
je to znôška hlúpostí s kombináciou virtuálnych 
domnienok. Ide mi skôr o poukázanie na to, že re-
akcia primátora na článok poslanca M. Neráda je 
uverejnená naraz v tom istom čísle Spravodajcu. 
Je až neuveriteľné, ako sa niekto dokáže vyjadro-
vať k tomu, resp. reagovať na to, čo ešte poriadne 
ani neprešlo redakčnou radou, čo je ešte v podobe 
rukopisu. Silne mi to pripomína kontrolu a ob-
medzovanie informácií. Inými slovami cenzúru. 
Pre tých, ktorým tento pojem vyprchal z mysle by 
som rád pripomenul, že jej vykonávateľom je cen-
zor. Vo všeobecnosti platí, že je to figúrka, ktorá 
v mene niečich (svojich?) úzkostlivo chránených 
záujmov cenzuruje to, čo sa jej nehodí a dopĺňa 
to, čo sa jej hodí. Jedinou výbavou cenzora je pre-
hľadávanie, sliedenie a snorenie v miestach, kam 
človek s normálnou mentálnou výbavou ani len 
nenazrie. 

 Pre cenzora je prirodzené, že aj keď nie je 

členom redakčnej rady, nárokuje si na ovplyv-
ňovanie obsahu pripravovaného čísla. Nie je pre 
neho zábranou, aby čítal príspevky ešte v podobe 
rukopisov. Naopak, je pre neho úplne normálne, 
že toto zneužíva ako svoju metódu pri názorovom 
strete v podobe príspevkov, napr. tzv. „reakcií na 
reakcie“. Ideálny  cenzor sa však od toho bežného 
líši pridanou hodnotou. Jeho  príspevky  („reakcie 
na reakcie“)  sú také rýchle, že sa objavujú v tom 
istom čísle periodika, v akom je zmienka napr. 
o ňom samotnom. To všetko v záujme jeho ko-
nečnej a absolútnej pravdy...

Ak máme uveriť vysvetleniu primátora, že 
uverejnenie jeho príspevku, t.j. reakcia na člá-
nok poslanca M. Neráda v  tom istom čísle 
Spravodajcu je v poriadku, pretože on musí mať 
„prehľad“ nad tým, čo sa deje aj v Spravodajcovi, 
potom prosím uverte aj mne, že zhoda charakte-
ristík cenzora, popísaná v tomto príspevku s ko-
naním autora článku „Nedá sa mi nereagovať“ je 
tiež len zhodou náhod.

PharmDr. Leopold Barszcz, poslanec MsZ

Vážený pán poslanec,
redakčná rada Staroturianskeho spravodajcu 

neskúma pravdivosť či nepravdivosť informácií 

uverejnených v článkoch prispievateľov. Ak sa 
však vyskytne informácia, ktorá priamo poukazu-
je na prácu redakčnej rady, sme nútení na takýto 
príspevok reagovať.

Vaša definícia cenzúry, ktorú ponúkate či-
tateľom, je podľa nášho názoru značne skresle-
ná. Podľa etického kódexu novinára, ktorý prijal 
Slovenský syndikát novinárov, sa cenzúrou rozu-
mie, citujeme: „...obmedzenie, potlačenie alebo 
nezverejnenie informácie, obrazu, či záznamu, 
ak k nemu došlo z politických, obchodných či 
osobných dôvodov.“ Príspevok Ing. Neráda sme 
uverejnili celý, bez obmedzení či potlačení nie-
ktorých jeho častí, čiže k cenzúre podľa nášho 
názoru nedošlo.

Odvolávate sa na to, že primátor reagoval na 
spomínaný príspevok Ing. Neráda v tom istom 
čísle Staroturianskeho spravodajcu. Je povin-
nosťou redakčnej rady, aby primátora, ako šta-
tutárneho zástupcu mesta, o príspevkoch, ktoré 
sa priamo týkajú jeho osoby, informovala. Ako 
podobný príklad môžeme uviesť, že žiadny za-
mestnanec by si nedovolil vo firemnom časopise 
uverejniť podobný príspevok na adresu svojho 
zamestnávateľa – majiteľa firmy, bez toho, aby 
ho o tom informoval. To, že sme uverejnili pri-
mátorovu reakciu v jednom čísle s príspevkom 
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Vysvätenie novej 
časti cintorína

Nestáva sa často, že sa mô-
žeme stať svedkami udalosti, aká 
sa odohrala v  piatok 15. júna na 
mestskom cintoríne v Starej Turej. 
Staroturianske cirkevné zbory 
v  spolupráci s mestom a Domom 
smútku Stará Turá zorganizovali 
slávnostné vysvätenie novej časti 
cintorína.

Výstavba novej časti cintorína 
prebiehala v  rokoch 2008 a 2009. 
Celkové náklady tejto investičnej 
akcie predstavovali objem 345 tis. 
eur a  výstavba bola financovaná 
v  plnej výške z  vlastných zdrojov 
mesta. V roku 2009 boli po skončení 
realizácie vytvorené hrobové miesta 

pre 194 jednovrstvových hrobov res-
pektíve 388 dvojvrstvových hrobov. 
Rozšírenie cintorína vytvára mož-
nosť vytvorenia približne 1860 hro-
bových miest v prvej etape. Stavba 
bola skolaudovaná ešte v roku 2010, 
kapacitne však až do tohto roku 
postačovali miesta v  staršej časti 
cintorína.

Slávnostné zahájenie vysvätenia 
sa uskutočnilo v priestoroch domu 
smútku. Krátku reč si pripravil fa-
rár rímsko-katolíckej cirkvi Mgr. 
Marián Díreš, zborový farár evan-
jelickej cirkvi Mgr. Radoslav Vařák 
a  primátor mesta Ing. Ján Kišš. 
Báseň od Milana Rúfusa prednies-

la členka Zboru pre občianske zá-
ležitosti, pani Marta Adamusová. 
Neskôr sa všetci prítomní presunu-
li do novej časti cintorína, kde oba-
ja predstavitelia staroturianskych 
cirkví slávnostne vysvätili zem, do 

ktorej budú pochovávaní naši zo-
snulí občania. Celý slávnostný akt 
bol veľmi príjemný a pre všetkých 
prítomných to bola určite výnimoč-
ná udalosť, ktorú si budú ešte dlho 
pamätať.  Lívia Boorová

Zamyslenie pri príležitosti vysvätenia cintorína...
Keď človek prichádza do rokov, akosi častej-

šie chodí na cintoríny, na hroby svojich predkov, 
odprevádza na poslednej ceste svojich rovesníkov, 
priateľov a sleduje na týchto smutných stretnu-
tiach tváre, ktorých dlho nevidel a rozmýšľa nad 
tým ako veľmi zostárli.

Nedávno som bol na pohrebe vo svojej rod-
nej dedine a upútalo ma tam vo výveske motto, 
ktoré som zachytil pri odprevádzaní zosnulého 
iba úchytkom.

Až po nejakej chvíli som si uvedomil, čo tam 
bolo napísané a začal som pri smútočnom obrade 
premýšľať o podstate tohto motta.

„Vy, ktorí vstupujete do tohto územia vedzte, 
že aj my sme boli takí, ako ste teraz Vy a vedzte, že 
aj Vy budete raz takí, akí sme teraz my“...

To územie cintorína by malo byť každému 
z nás, ktorí žijeme, posvätné. Tak ako sme mali 
za svojho života radi poriadok okolo nás, aby sme 

dôstojne žili, tak by mal byť poriadok aj na mieste 
nášho posledného odpočinku.  Tieto miesta mu-
sia byť nielen posvätné, ale aj dôstojné. Tak ako 
nás charakterizoval doterajší život, tak dôstojné 
by malo byť i miesto posledného odpočinku.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti osobnú spo-
mienku...svojho času som bol na návšteve u ro-
diny v USA, no a práve v tom období som mal 
myšlienku vybudovať nový cintorín, lebo sa nám 
začal zapĺňať starý a bolo treba riešiť budovanie 
nového. Veľmi pozorne som si všímal ako to majú 
budované a zariadené tam...dokonca tak, že rodi-
na si zo mňa až robila posmech, keď sme cestovali 
okolo cintorínov.

Áno, je to iná krajina, ale k cintorínom majú 
zvláštny vzťah a asi aj peniaze...byť u nich po-
chovaný a  uložený na cintoríne, nie je lacná 
záležitosť, ale cintoríny sú veľmi dobre udržia-
vané....žiadne veľké náhrobky a vysoké obrubní-

ky. Väčšinou sa pochováva do trávy, jednoduchá 
údržba a náhrobné kamene zoradené v  jednej 
línii, takže pozostalí nemajú starosti s prepad-
nutými obrubníkmi, polámanými mramorovými 
platňami...takže im ubudlo finančných starostí.

Preto na novom cintoríne je aj možnosť po-
chovávania do trávy. Zvyky sa veľmi ťažko me-
nia, ale presadil som pri projekte aj tento variant 
a občania si môžu vybrať aj tak, aby nezaťažovali 
finančne svojich potomkov....

Záverom chcem vysloviť prianie, aby sme sa 
my, ktorí sme „pred bránou“ a máme možnosť 
vchádzať na tieto tiché miesta, miesta spomienok, 
správali, ako sa na žijúceho človeka patrí.

Aby sme si vážili toto miesto, lebo aj my tu 
skončíme a určite by sa nám nepáčilo, keby sa 
tí, ktorým ešte nenastal čas, správali na našom 
hrobe nedôstojne.

Ing. Ján Kišš

Ocenenie pre darcov krvi
Darovať bezplatne tú najvzácnej-

šiu tekutinu sa v dnešnom, na penia-
zoch založenom, svete cení omnoho 
viac ako v minulosti. Darcov krvi ni-
kdy nie je dosť a tých, ktorí sa roz-
hodnú ju darovať si všetci vážime. 
Mesto Stará Turá sa môže popýšiť 
veľkým počtom pravidelných darcov. 
Presvedčili sme sa o tom aj 6. júna, 
v Dome kultúry Javorina, kedy pri-
šlo darovať krv na výzvu národnej 
transfúznej stanice 42 ľudí.

Organizácia Červeného kríža 
oceňuje po celom Slovensku tých, 

ktorí krv odovzdávajú pravidelne 
bez nároku na príspevok formou 
plakety profesora MUDr. Jana 
Janského.

Vo štvrtok 14. júna boli v priesto-
roch obradnej siene Mestského 
úradu v Trenčíne ocenení Zlatými 
a Diamantovými Janského plaketami 
aj občania Starej Turej.

Diamantová Janského plaketa 
sa u žien udeľuje pri 60 bezplatných 
odberoch krvi a u mužov pri 80 od-
beroch krvi. Toto vzácne ocenenie 
dobrosrdečnosti a  ochoty pomá-

hať iným ľuďom si domov odniesli 
Alena Tučková a Vladimír Žabka. 
Zlatú Janského plaketu získavajú 
darkyne – ženy za 30 bezplatných 
odberov a  darcovia – muži za 40 

odberov. Držiteľmi Zlatého Janskéj 
plakety sa stali Janka Trúsiková 
a Pavel Žák. Všetkým darcom patrí 
naše veľké ďakujem.

Lívia Boorová

Ing. Neráda, nezakazuje žiadny zákon ani etický novinársky kódex. 
Bolo by tomu tak iba vtedy, ak by bol príspevok Ing. Neráda postúpený 

redakcii ako Právo na odpoveď podľa Zákona č. 167/2008 o periodickej 
tlači a agentúrnom spravodajstve, kedy nie je možné k Právu na odpoveď 
pripájať stanoviská redakcie či iných subjektov. Náležitosti práva na odpo-
veď podľa tohto zákona však neboli naplnené, takže redakcia mala právo 
pripojiť príspevok primátora.

Redakčná rada

pokračovanie zo str. 2

Ocenení darcovia. Zľava: Janka Trúsiková, Vladimír Žabka, Alena Tučková
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Cesta nie je ihrisko
Jedno májové popoludnie sa 

sídliskom na Hurbanovej uli-
ci ozýval spev detí. Nebola to 
žiadna „ľudovka“, ale pesnička 
„Dopravný strážnik“. V mater-
skej škole sa zišli rodičia, deti 
a pani učiteľky, ktoré zorganizo-
vali dopravno-športové hry na 
podporu vzájomných vzťahov 
rodič – dieťa – učiteľ a na upev-
nenie si vedomostí z dopravnej 
výchovy. Cieľom celého nášho 
projektu bolo správnou motivá-
ciou a zaujímavými aktivitami 
viesť deti a  rodičov k  bezpeč-
nosti na cestách, čo sa prejaví 
v znížení počtu dopravných ne-
hôd zapríčinených deťmi. Počas 
plnenia jednotlivých disciplín si 

deti jazdou na kolobežke prak-
ticky opakovali zásady bezpeč-
ného správania sa, používaním 
bezpečnostných viest sme ich 
viedli k  starostlivosti o  svoje 
zdravie a k tomu, aby neohrozo-
vali zdravie iných – „Vidieť a byť 
videný“. Poznávali sme doprav-
né značky pre chodcov, cyklistov 
a motoristov. Poslednou úlohou 
bolo spoločne s maminou ale-
bo tatinom nakresliť kriedou na 
chodník dopravný prostriedok 
podľa svojho výberu. Za splne-
nie všetkých úloh čakala deti 
sladká medaila a pre nás „dospe-
lákov“ dobrý pocit, že aj my sme 
prispeli k zvýšeniu bezpečnosti 
detí v cestnej premávke. 

Ďakujeme Nadácii ŽIVOT 
za finančný príspevok na za-
kúpenie edukačného materiá-
lu (dopravné značky, semafor), 
ktorý bude využívaný pri roz-

víjaní dopravného povedomia 
u detí predškolského veku.

L. Rumíšková, A. Gašparíková, 
MŠ Stará Turá

Novinky od Martiny 
Monošovej

S p i s o v at e ľ k a  M a r t i n a 
Monošová, rod. Rumánková (1972) 
nie je našim spoluobčanom úplne 
neznáma a to nielen preto, že je naša 
rodáčka a mnohí ju od detstva po-
znajú osobne, ale aj vďaka svojej li-
terárnej tvorbe.

Vo svojich knihách sa zaoberá 
predovšetkým osudmi a príbehmi 
žien a preto, logicky, sú jej knihy ur-
čené predovšetkým ženám. V prvej 
polovici tohto roku jej vyšli dve 
ďalšie knihy: vo vydavateľstve Ikar 
koncom marca štvrtý román Zlodeji 
bozkov a  v máji vo vydavateľstve 
Marenčin reedícia jej debutového 
príbehu o  opérkach z  anglického 
prostredia Lásky o piatej.

Prezentácia Zlodejov bozkov sa 
konala dňa 23. mája 2012 v kníhku-
pectve Panta Rhei na Poštovej ulici 
v Bratislave. Keďže vyšla v rámci edí-
cie Príbehy z kabelky, bola uvedená 

do života spolu s ostanými piatimi 
knihami, ktoré v tejto edícii Ikar od 
začiatku vydal. Akciu moderoval 
a autorky spovedal šarmatný Dado 
Nagy a „krstnými mamami“ edície 
sa stali herečka Táňa Pauhofová 
a  moderátoky Iveta Malachovská 
so Soňou Müllerovou.

Lásky o piatej vyšli po prvýkrát 
v r. 2005 v pomerne malom náklade, 
ktorý zmizol z pultov kníhkupectiev. 
Preto sa vydavateľstvo Marenčin 
rozhodlo knihu vydať znovu, a to vo 
vylepšenej verzii. Dňa 6. júna 2012 
sa v Divalde a.ha konala prezentácia 
tohto diela a akcia sa niesla v komor-
nom duchu literárneho večera. Jeho 
téma bola kreatívne ženské osobnosti. 
Prítomní hostia sa počas klasického 
priebehu uvádzania knihy do života 
mohli bližšie zoznámiť nielen s au-
torkou knihy, ale aj s významnými 
ženskými osobnosťami, ktoré majú 

v rámci svojej pôsobnosti viacvrs-
tvový záber a ktoré si spisovateľka 
práve kvôli tejto ich mnohostran-
nosti pre svoju prezentáciu vybrala.

Spisovateľka a  filozofka Etela 
Farkašová bola „krstnou mamou“ 
knihy pri jej prvom vydaní. V krát-
kosti knižku znovu predstavila a ne-
opomenula ani fakt, že v Láskach 
o piatej sa téma opérstva v sloven-
skej literatúre objavila ako prvá.

Stálica našej divadelnej a  fil-
movej scény (jubilujúca) Božidara 
Turzonovová na seba vzala úlohu 
„krstnej mamy“ aktuálneho vyda-
nia. Zdôverila sa, ktorí autori kníh 
ju facsinujú a aké (nielen) ženské 
postavy ju zaujali v literatúre alebo 
na scéne.

Speváčka Beáta Dubasová, ktorá 
je známa aj originálnymi módnymi 
kreáciami vo svojich hudobných 
začiatkoch, tiež dostala možnosť 
porozprávať o svojich obľúbených 
knihách. Podujatiu udávala tón roz-
hlasová redaktorka, príjemná mo-
derátorka a  neposlednom rade aj 
spisovateľka Ivica Ruttkayová.

Martina Monošová momentál-
ne žije a pracuje v Pezinku. Doteraz 

jej vyšli knihy: Lásky o piatej (2005; 
vyd. Marenčin, 2012, príbeh z pros-
tredia opérok v Anglicku), Anglické 
prebúdzania (vyd. Petrus, 2006, 
voľné pokračovanie príbehu mla-
dej opatrovateľky), Klišé (vyd. Ikar, 
2010, netradičný trojpohľad na 
manželskú neveru) a Zlodeji boz-
kov (vyd. Ikar, 2012, príbeh o hľa-
daní vlastnej cesty i ceny).

Hana Darina Kuchárová

K tomuto oznamu dovoľte pri-
pojiť žiadosť určenú našim čitate-
ľom. Pani Božidara Turzonovová 
v rozhovore pánovi Rumánkovi o.i. 
uviedla, že asi v r.1946, keď bývali 
v Bratislave, mali pomocníčku v do-
mácnosti slečnu Aničku, ktorá pochá-
dzala zo Starej Turej. Ďalej k tejto 
letmej spomienke pripojila, že o koľ-
kosi rokov neskôr Aničkina dcéra 
predávala v Trenčíne koberce. A ešte 
k upresneniu, otec pani Božidary pí-
sal sa ako Ing. Turcunov! 

Vážení čitatelia, skúste byť pre 
tento prípad detektívmi a zistiť, kto-
rá to bola tá naša Anička!

Ďakujeme, redakcia časopisu! 

Prezentácia Lásky o piatej (zľava: Etela Farkašová, Martina 
Monošová, Božidara Turzonovová, Beáta Dubasová)

Prezentácia Zlodejov bozkov: autorky edície Príbehy z kabelky a „krstné 
mamy“ (zľava: Sára Navarová, Silvia Kocselanská, Táňa Pauhofová, 

Marika Studeničová, Iveta Malachovská, Adriana Macháčová, 
Martina Monošová, Soňa Müllerová, Silvia Havelková)
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Prameň „Kyselej 
vody“ nevyschol

V piatok 25. mája sa uskutočnilo stretnutie pri prameni „Kyselej vody“, 
ktorá kedysi vyvierala v Pavúkech jarku za kopcom Drahy v krásnom údolí 
potoka tečúceho východne od Paprade asi 400 metrov od jeho vyústenia 
do rybníka Bánov (Dubník II.). O tomto prameni písal profesor Ondrášik 
v Staroturianskom spravodajcovi č. 11/2011. Zloženie vody v prameni sa 
približovalo hodnotám minerálnych vôd. 

Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta, Ing. Ján Kišš; Ing. Janka Vráblová 
a Ján Koštial z  technických služieb mesta; geológovia, profesor Rudolf 
Ondrášik a docent Vojtech Gajdoš a Ing. Gustáv Rumánek, ktorý stretnu-
tie inicioval. Jedným z tých, ktorí si prameň pamätajú v pôvodnom stave, 
je Pavol Durec z Drgoňovej Doliny. Ten prítomným ako očitý svedok opísal 
ako prameň vyzeral, keď sa do tejto časti lesíka chodil hrávať ako dieťa. Dnes 
je prameň zanesený špinou, vybagrovaním a osadením betónových skruží  
tu došlo k zriedeniu pôvodnej minerálnej vody s obyčajnou podzemnou 
vodou. Voda po úprave prameňa stratila svoje pôvodné vlastnosti.

Stretnutie prebiehalo v družnej debate ako navrátiť tento prameň do 
takého stavu, aby sa opäť vrátili vode pôvodné vlastnosti, ktoré jej zabez-
pečovali zaradenie do minerálnych vôd. Všetci zainteresovaní by boli radi, 
ak by voda opäť slúžila ľuďom, ktorí by si tu mohli zdarma nabrať zdravej 
čistej vody. Žiaľ, finančná situácia je v súčasnosti zložitá a na väčšie úpravy 
sa ťažko hľadajú peniaze. Profesor Ondrášik navrhol do času aspoň od-
čerpanie veľkého množstvo vody, ktorá tu vyteká, vyčistenie dňa prameňa 
a upevnenie betónových skruží, ktoré zasahujú do prameňa. Prameňu by 
to mohlo prinavrátiť staré vlastnosti vody.  Lívia Boorová

Stretnutie s podnikateľmi
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v súčasnosti vo zvý-

šenej miere venuje problematike stredného odborného školstva. Informácie, 
ktoré boli zverejnené, vyvolali mnohé diskusie. Vo verejnosti rezonuje hlav-
ne téma zlučovania a rušenia stredných odborných škôl. Napriek tomu, že 
mesto Stará Turá nie je zriaďovateľom Strednej odbornej školy, má záujem, 
aby bola zachovaná. K podpore školy sa na stretnutí, ktoré zorganizoval 
primátor mesta Stará Turá dňa 31. mája v Dome kultúry Javorina Stará 
Turá, pridali aj pozvaní podnikatelia zo Starej Turej.

Riaditeľ strednej odbornej školy, Ing. Milan Duroška, prítomných na 
stretnutí informoval o fungovaní školy, o jej smerovaní, úspechoch jej žia-
kov. Stredná odborná škola v Starej Turej je už niekoľko rokov vyhlásená 
za najlepšiu strednú odbornú školu v Trenčianskom samosprávnom kraji, 
vyhrali celoslovenské kolo súťaže ZENIT, medzinárodnú súťaž ENERSOL, 
žiaci sú úspešní na rôznych súťažiach a výstavách.

Na stretnutí sa prezentovala aj riaditeľka Domu kultúry Javorina, kto-
rá pripravuje takmer všetky kultúrne akcie v meste a jednotlivé športové 
kluby mesta, ktoré zápasia s finančnými problémami a takisto potrebujú 
nielen pomoc mesta, ale aj sponzorov. Mesto Stará Turá zriadilo v rozpočte 
samostatný grantový systém, prostredníctvom ktorého rozdeľuje peniaze 
športovým klubom. Pre rozdeľovanie využíva kombináciu kvantitatívnych 
a kvalitatívnych ukazovateľov. Do grantového systému môžu vložiť finančné 
prostriedky aj podnikatelia a fyzické osoby, formou sponzorského daru. Na 
záver stretnutia odovzdal Ing. Ján Hodermarský, riaditeľ firmy Sevotech, 
s. r. o., primátorovi mesta finančný dar vo výške 1 000 €. Tento dar bude 
použitý na navýšenie finančných prostriedkov v grantovom systéme pre 
šport. Veríme, že stretnutie bolo účelné a predstavitelia mesta a podnikatelia 
nájdu spoločnú reč, ktorá zabezpečí fungovanie školstva, kultúry a športu 
v meste Stará Turá. Lívia Boorová

Čo nové v ZUŠ?
MFF 2012

Jún je čas otepľovania, začiatok prázdnin a taktiež začiatok všetkých 
festivalov a osláv, ktoré k letu neodmysliteľne patria. Dňa 14.6.-17.6.2012 
sa uskutočnil Medzinárodný folklórny festival na Myjave. Patrí medzi tie 
najobľúbenejšie na západnom Slovensku. Myjava je nám blízka a som 
pevne presvedčená, že veľa ľudí, ktorí patria medzi nadšencov folklór-
nych akcií sa už tejto akcie nemohli dočkať. Naše dve staroturianske 
kapely sa rozhodli prihlásiť do súťaže v mestečku MY-A-VY, aby ukázali, 
čo vlastne v tej ZUŠ robia, a že majú záujem rozvíjať sa. Ako zástupca 
kapiel môžem prehlásiť, že sme boli nadšení a veľmi sme sa tešili, ba 
dokonca sme sa už nemohli dočkať a obsedieť na mieste. Veríme, že 
v sobotňajší večer príde na tento náš, dalo by sa povedať, spontánny 
nápad veľa veľa Staroturiancov.

Sťahovanie základnej umeleckej školy Stará Turá
Sťahovanie prebiehalo viac ako dva týždne a učitelia teraz usilovne 

pracujú na tom, aby ich triedy boli pre žiakov čo najlepšie zariadené 
a aby sa v nich cítili najpríjemnejšie ako sa dá, pretože vtedy sa človek 
dokáže naučiť oveľa viac. Tak isto sa sťahuje aj ĽH TURANČEK a Malý 
Turanček. Dáva nám to dosť práce, ale aj napriek všetkému neklesáme na 
duchu a tešíme sa i keď z oveľa menších, ale aspoň vynovených priestorov. 
Momentálne sme boli zaneprázdnení cvičením na Myjavské folklórne 
slávnosti a taktiež na Staroturiansky jarmok, ktorý sa konal v dňoch 22. 
a 23. júna. V talóne sme si pre občanov Starej Turej pripravili prekvapenie 
a príjemný kultúrny zážitok. M. Adásková

Rozprávkový deň detí
Čo všetko deťom k šťastiu treba? Slnko a modrý kúsok neba...

a keď sa k tomu pridalo veľa-
-veľa lásky, pozornosti a  dobrej 
nálady, rozprávková oslava sviat-
ku všetkých detí na 1. stupni našej 
základnej školy nemohla byť iná 
ako vydarená.

Karnevalovo vyzdobený 
a hudbou znejúci školský dvor na 
Komenského ulici sa hneď zrána 
zaplnil pestrofarebnými maskami, 
ktoré si deti vypožičali, či vyrobili 
za pomoci svojich rodičov alebo 
aj sami. Nechýbali tradičné prin-
cezné, šašovia, víly, čerti, kovboji, 
rôzne zvieratká, ale aj veľké množ-
stvo nových, s veľkou tvorivosťou 
a nápaditosťou pripravených ma-
siek. Prehliadnuť sa nedal hokejo-
vý brankár Laco, strom obsypaný 
zrelými čerešňami a na všetkých sa 
usmievajúci veselý šarkan.  Masky 
sa predvádzali, tancovali a zabáva-

li, až kým porota nevybrala a ne-
vyhodnotila tie najkrajšie z nich.

V druhej časti zábavného 
predpoludnia sa deti mohli ocitnúť 
priamo medzi rozprávkovými hr-
dinami  a spolu s nimi si vyskúšať 
svoju šikovnosť, obratnosť a rých-
losť. Sami si vyberali, či sa zahrajú 
na Popolušku preberajúcu hrach, 
Popolvára, ktorý musí premôcť 
trojhlavého draka, Valibuka pre-
nášajúceho skaly, Marušku, ktorá 
zbiera jahody pre macochu a mno-
ho ďalších zábavných hier. Úspešní 
rozprávkoví hrdinovia boli odme-
ňovaní drobnou sladkosťou.

Radosť, pohoda a usmiate tvá-
re detí boli odmenou pre všetky 
pani učiteľky, ktoré rozprávkové 
predpoludnie s  láskou pre deti 
pripravili.

Mgr. Viera Biesiková   
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Čo je nové v ZŠ
Čas, kedy leto preberá žezlo vlád nad zemou, slnko ukazuje 

svoju silu a statočne bojuje s búrkovými mrakmi, vtedy, keď 
rok ponáhľa do polovice, vtedy pre nás, školákov, prichádza čas 
bilancovania desaťmesačnej práce. Skôr, ako zazvoní školský 
zvonček posledný raz pred prázdninami, nás čakal každoroč-
ný júnový finiš. Vlastne tento jún bol pre školu mimoriadny. 
Skončilo sa volebné obdobie riaditeľky školy a preto bolo vy-
písané výberové konanie na toto miesto. Novou riaditeľkou ZŠ 
Stará Turá sa stala Mgr. Jana Koštialová. Úprimne jej blahože-
lám a želám veľa úspechov v tejto náročnej práci.

Ale poďme od začiatku. 1. jún každoročne patrí deťom. 
1.stupeň si ho užil dokonale – karnevalom a zábavným dopo-
ludním na školskom ihrisku. Deti sa nahrali a natešili dosýta. 
Množstvo masiek dokazuje, že táto akcia je medzi deťmi čoraz 
viac obľúbená. Pre starších žiakov mal detský parlament pod 
vedením CVČ a v spoluprácou so ZŠ športový deň v špor-
tovom areáli. Žiaľ táto akcia sa kvôli počasiu neuskutočnila. 

3.6. sa členovia divadelného krúžku zúčastnili na Ceste 
rozprávkovým lesom. Premenili sa na rozprávkové bytosti 
a zabávali návštevníkov tejto krásnej akcie.

6. jún bol dňom, na ktorý sa tešili predovšetkým naši 

Tradičné remeslá medzi deťmi
Dom kultúry Javorina prostred-

níctvom svojho žiadateľa (stredis-
ka cezhraničnej spolupráce) v roku 
2011 pripravil projekt „Remeslá 
našich predkov deťom“. Projekt bol 
realizovaný cez Nadáciu ŽIVOT 
z programu malých komunitných 
grantov. Hlavným partnerom pro-
jektu bola Základná škola v Starej 
Turej. Organizátor projektu prišiel 
s  myšlienkou znovuoživenia tra-
dičných a polozabudnutých reme-
siel medzi deti s cieľom nadviazať na 
bohaté remeselné zručnosti našich 
predkov. 

Deti pod vedením skúsených 
lektorov prenikli do tajov troch vy-

braných remesiel; spoznali krásy 
drevorezby, pletenia z prútia a ple-
tenia z pedigu. Malá rezbárska škola 
vítala malých rezbárov každý týždeň 
v období od februára do júna 2012. 
Počas tohto obdobia sa pod šikov-
nými rukami malých umelcov me-
nili beztvaré kusy dreva a získavali 
celkom inú podobu. Prácu odborne 
viedli lektori Mgr. Ján Tomeš a pán 
Ján Tinka. Malá rezbárska škola 
priamo nadviazala na svoju pred-
chodkyňu z roku 1919. 

V priestoroch základnej školy 
sa 24. apríla pod vedením lektorky 
Ing. Aleny Šeďovej uskutočnil veľ-
mi úspešný kurz pletenia z pedigu. 

Pedig sa používa na výrobu nábytku, 
košíkov, ba dokonca i hudobných 
nástrojov. Techniku pletenia žiačky 
úspešne zvládli, každá absolventka si 
z kurzu odniesla vlastnoručne uple-
tený košík. Úroveň kurzu pozitívne 
zhodnotila i Mgr. Jana Koštialová.

Pletenie z prútia sa realizovalo 
v  príhodnom čase Veľkonočných 
sviatkov v rámci podujatia Vítanie 
jari. Mladí záujemcovia sa naučili 
pliesť korbáče a zároveň boli pou-
čení o výbere správneho prútia na 
upletenie výrobku. Pletenie a  ná-
zorné ukážky sa uskutočnili vďa-
ka majstrovi košíkárovi Ing. Jánovi 
Zemanovi. 

Na realizáciu celého projektu 
bolo vyčlenených 108 €. Finančné 
prostriedky sa použili na nákup vy-
braných materiálov a surovín. 

Cieľ projektu sa podľa uspo-
riadateľov podarilo úspešne napl-
niť. Deti získali zručnosť a prax pri 
tvorbe svojich výrobkov. Taktiež boli 
motivované výsledkami svojej čin-
nosti. Schopnosť vytvárať a vážiť si 
vlastné (v tomto prípade hmotné) 
hodnoty je ďalším prínosom kurzu. 
V neposlednom rade projekt nad-
viazal na duchovné a kultúrne de-
dičstvo, ktoré sa v minulosti dedilo 
z generácie na generáciu aj prostred-
níctvom remeselných zručností. 

Mgr. Juraj Krištofík, manažér 
strediska cezhraničnej spolupráce

Výtvarníci zo 
ZUŠ Stará Turá 
opäť úspešní!

Veľvyslanectvo kubánskej republiky na Slovensku 
a Spoločnosť priateľov Kuby, usporiadalo 19.5.2012 
slávnostné odovzdávanie cien celoslovenskej výtvarno-
-literárnej súťaže: Naši národní buditelia Ľudovít Štúr 
a José Martí. Komisia súťaže zložená z profesionálov 
z oblasti umenia a literatúry vyhodnotila práce 235 
detí z 21 zapojených základných a základných umelec-
kých škôl. Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej pod vedením Mgr. Miroslavy 
Lacovej, dosahujú každoročne na tejto súťaži popredné umiestnenia. Aj v tomto, už 
9. ročníku môžeme poblahoželať Kristíne Knapovej k hlavnej cene veľvyslankyne, 
Michaele Benianovej za 2. miesto v druhej kategórii kresby a Simone Žáčkovej za 
3. miesto v tretej kategórii grafiky.  Za vynikajúce, vystavené práce udelili diplomy: 
Terezke Vandlíkovej, Tamare Hoštákovej, Michaele Alušicovej, Martine Skaličanovej, 
Margaréte Biesikovej, Romanovi Písečnému, Jánovi Martákovi, Petre Sadloňovej, 
Petre Chudíkovej, Dobroslave Pribišovej, Karolíne Benianovej, Vanese Otáhalovej, 
Daniele Hrinovej, Michaele Hanákovej a Ivane Janigovej. Ceny úspešným výtvar-
níkom odovzdala veľvyslankyňa kubánskej republiky na Slovensku, Loipa Sánchez 
Lorenzo a na počesť priateľstva medzi národmi odovzdala deťom tortu s kubánskou 
vlajkou. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov. ZUŠ Stará Turá

Sté výročie 
úmrtia Jozefa 
Hollého

V sobotu, dňa 16.6.2012 
Obecný úrad v  Moravskom 
Lieskovom usporiadal spo-
mienkovú slávnosť pri príle-
žitosti stého výročia úmrtia 
slovenského dramatika a evan-
jelického a.v. kňaza Jozefa 
Hollého. Početní prítomní pri-
vítali medzi sebou vzácnych 
hostí, ako nášho prezidenta 
Ivana Gašparoviča, či známe-
ho divadelného a televízneho 
herca Josefa Abrháma, ktorý je 
vnukom Jozefa Hollého, ktoré-
ho manželka bola staroturianka 
Anna Urbančíková. Pripájame 
jeho vlastnoručné venovanie 
čitateľom nášho časopisu. Na 
obrázku s manželkou Libušou 
Šafránkovou. G. Rumánek

Slávnosti na Javorine sa blížia!
Každoročne je posledná júlová nedeľa venovaná na Veľkej Javorine spo-

ločným stretnutiam Čechov a Slovákov. Aj tento rok sa 29. júla uskutočnia 
na najvyššej hore Bielych Karpát Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, 
ktoré nám pripomínajú spoločne strávené roky v jednom štáte, spoločnú 
minulosť, spoločné priateľstvo. Susedské vzťahy oboch štátov nám aj dnes 
môže závidieť celá Európa. 

Podujatie sa rovnako ako každý rok začne položením kytíc k pamätníku 
česko-slovensko-moravskej vzájomnosti, ktorý od roku 1990 symbolizuje 
pevnú väzbu oboch národov. V pestrom kultúrnom programe sa vystrie-
dajú súbory z oboch strán hraníc. Z množstva účinkujúcich spomenieme 
folklórny súbor Kopaničiar, dychovú hudbu Šarovec, súbor Klenotnica 
či ľudovú hudbu Borovienka z Lančáru. Na Veľkú Javorinu sa aj tento 
rok môžete dostať prostredníctvom zabezpečenej autobusovej dopravy aj 
zo Starej Turej. Doprava bude zdarma a odchody autobusov sa dozviete 
z plagátov, z web stránky www.velkajavorina.com a z mestského rozhlasu. 
Finančné a organizačné zabezpečenie podujatia je veľmi náročné. Patronát 
nad Slávnosťami každý rok preberajú štyri kontaktné kraje – Juhomoravský, 
Zlínsky, Trenčiansky a Trnavský. S organizáciou a finančnou podporou 
pomáhajú aj jednotlivé obce a mestá z oboch strán hraníc a tiež sponzori, 
ktorým chceme aj touto cestou poďakovať. Zostáva nám už len dúfať, že 
v tomto roku bude s organizátormi spolupracovať aj počasie a podujatie 
bude mať zdarný priebeh a poteší množstvo návštevníkov.

Lívia Boorová

pokračovanie na str. 7
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice mája 
2012 do polovice júna 2012?
•	  Na piatok 1. 6. sme v spolupráci so ZUŠ, MŠ 

a ZŠ pripravili k MDD program Deťom pre 
radosť. Dvojhodinový program na Námestí 
slobody bol vyplnený šikovnosťou a  pohy-
bom malých a mladých staroturanov a vďačné 
publikum tvorené prevažne rodičmi a starými 
rodičmi malých i väčších účinkujúcich sa tešilo 
spolu so svojimi deťmi. K úžasnej atmosfére na 
námestí prispelo i počasie, finančné príspevky 
našich podnikateľov a tiež pomoc Technických 
služieb, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

•	 V piatok 8. 6. sa uskutočnil ďalší ročník 
Podjavorinských ľahkoatletických hier mlá-
deže. Na staroturianskom štadióne sme priví-
tali zástupcov z 5 škôl, a i keď prišli o 2 školy 
menej, tak sa jednalo takmer o 140 preteká-
rov. Tak ako každý rok súťažili v 8 disciplínach. 
Staroturianska škola vyslala veľmi dobrý tým, 
ktorý sa počas celých pretekov ťahal v tesnom 
závese za favoritom pretekov – Brezovou pod 
Bradlom. Tá bola nakoniec diskvalifikovaná za 
porušenie pravidiel, a tak na 1. miesto skonči-
la a pohár si zaslúžila ZŠ Stará Turá. Okrem 
súťaže škôl však deti zastupovali i samých 
seba a staroturania sa môžu pochváliť tými-
to úspechmi:
1. miesta:

S. Košarišťanová (beh 300 m – 0:49:80)
T. Moravčíková  (beh 600 m – 1:58:00, 

rekord od r. 2000)
N. Košťál (hod kriketkou – 59,70 m)
R. Martinčičová (hod kriketkou – 42,58 m)
D. Málková (skok do výšky – 137 cm)
J. Jankovič (skok do výšky – 152 cm)

2. miesta:
S. Košarišťanová (beh 60 m – 9,08)
R. Hargaš (beh 60 m – 8,61)
D. Malková (beh 60 m – 8,96)
M. Mikéska (beh 300 m – 0:48,29)
R. Hornáček (beh 600 m – 1:52,02)
O. Čmelo (beh 800 m – 2:31)
K. Klčová (ml. žiačky skok do diaľky – 358 cm)
J. Rubaninská (st. žiačky sk. do diaľky – 391 cm)
K. Klčová (skok do výšky – 125 cm)

M. Dolnák (skok do výšky – 149 cm)
3. miesta:

A. Chudíková (ml. žiačky beh 300 m – 0:55:40)
R. Hargaš (beh 300 m- 0:49:64)
A. Redajová (st. žiačky beh 300 m – 0:52:16)
S. Majtásová (beh 600 – 2:14)
D. Zuchová (ml. žiačky hod kriketkou – 33,68 m)
J. Jurík (hod kriketkou – 55,23 m)
M. Skaličanová (st. žiačky hod kriketk. – 38,84)
V. Beláková (skok do výšky – 120 cm)
A. Michalec (skok do výšky – 130 cm)

Víťazom zablahoželal a ceny odovzdal primá-
tor mesta. Poďakovanie za kvalitný priebeh hier 
patrí predovšetkým rozhodcom, chlapom, ktorí 
si každoročne na toto podujatie zoberú dovolen-
ku a venujú sa mladým atlétom, ale napr. i Katke 
Klčovej, ktorá je už roky našou kvalitnou hlása-
teľkou, pani učiteľke Dunajčíkovej za organizačnú 
pomoc, technickým službách za pomoc v areáli 
štadióna a prepravu žineniek. Treba spomenúť 
i tých, ktorí sa podieľali na organizácii i finančne. 
Je to predovšetkým Nadácia ŽIVOT a hotel Lipa 
(občerstvenie pre účastníkov).

Malá poznámočka v závere: Pri porovná-
vaní výsledkov s výsledkami z minulých rokov 
vychádza najavo, že takmer všetky disciplíny 
zostávajú výkonovo na rovnakej úrovni, okrem 
behu. Možno stojí za úvahu, prečo je tomu tak, 
keď počasie i podmienky na beh boli takmer ide-
álne. Začína sa prejavovať u detí sedavý spôsob 
života? Fajčenie? Nuž, kto vie?

•	 V pondelok 11. 6. sme v spolupráci s p. uči-
teľkou Holotovou zorganizovali pre asi 40 
siedmačiek Besedu s gynekológom. Takmer 
dve hodiny MUDr. Martin Krč informoval 
a odpovedal na všetečné otázky dievčat, a to 
zo všetkých oblastí ich zdravotného a intím-
neho života.

•	 V dňoch 7. a 15. 6. nás navštívili maličké deti 
z  MŠ a  zúčastnili sa výukového programu 
Zvieratká tety Janky. 

•	 V piatok 15. 6. pribudli do CVČ noví oby-
vatelia. Teda, aspoň na chvíľu. Deti priniesli 
svojich domácich miláčikov do súťaže Moje 
najmilšie zvieratko a snažili sa vybojovať čo 

najlepšie umiestnenie v tejto súťaži. Vzhľadom 
na vekové rozpätie detí v súťaži boli ocenené 
všetky deti.

•	 V utorok 19. 6. sme sa s deťmi z materskej školy 
preniesli v rámci ich karnevalu do rozprávky 
O medovníkovom domčeku, ktorá prebiehala 
tak trochu inak ako klasická rozprávka. Zlou 
tu totiž nebola Baba Jaga, ale nezbedníci Janko 
a Marienka. A ako to dopadlo? Spýtajte sa detí, 
ktoré plnili spolu s Jankom a Marienkou úlohy, 
riadne sa vytancovali a vypotili na slniečku.

Čo pripravujeme na júl 2012?
•	 Boj o prežitie (2. – 4. 7.) – dobrodružné 3 dni 

a 2 noci v CVČ pre deti do 12 rokov, ktoré na-
vštevovali v tomto školskom roku záujmové 
krúžky (celý školský rok!). 

•	 Prímestský tábor – pre deti od 7 (od ukon-
čeného prvého ročníka) – 12 rokov. Termín: 
9. – 13. 7. 2012 od 9.00 – 16.00 hod. 

•	 Prázdninová miniškola aerobiku pre začia-
točníkov - pre záujemcov od 15 do 30 rokov. 
Termín: 16. – 20. 7., každý deň od 9.30 hod. 
Poplatok: 10,- eur. V cene zahrnuté (60 minút 
cvičenia denne – aerobic, posilňovacie cviče-
nie, strečing, zapožičanie pomôcok). Treba sa 
nahlásiť vopred, a to do 4. 7. Prázdninová škola 
sa otvorí pri minimálnom počte cvičencov 8.

Riadna dovolenka zamestnancov 
CVČ je od 23. – 31. 7.2012.

Dovoľte, aby som sa s ukončením školského 
roka poďakovala všetkým rodičom a priaznivcom 
CVČ, ktorí nás v školskom roku 2011/12 podpo-
rovali a pomáhali nám. Najmä Mesto Stará Turá, 
staroturianske školy a organizácie mesta nám boli 
vždy dobrými a spoľahlivými partnermi. Písať 
o všetkých menovite, by asi zabralo veľa miesta, 
no predsa si neodpustím jedno špeciálne poďako-
vanie. Patrí pani riaditeľke ZŠ Aničke Chmurovej, 
ktorá v tomto roku končí vo funkcii riaditeľky. 
Spolupráca s ňou sa dá označiť jediným slovom 
– excelentná. Ďakujem jej za pomoc, častokrát 
za pochopenie a za osobné priateľstvo, ktoré si 
vážim a cením. Želám jej za seba a všetkých za-
mestnancov CVČ všetko dobré a nech si užíva 
zaslúženého odpočinku v plnom zdraví.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

šiestaci. Vtedy totiž pre nich pán 
Slamka spolu so svojimi priateľmi 
pripravil rafting na Dubníku. Bolo 
to dopoludnie plné zaujímavých 
hier a súťaží, na ktoré deti i dospelí 
istotne dlho nezabudnú.

Zo športových akcií treba spo-
menúť dve ľahkoatletické súťaže, 
kde sa naše deti v obidvoch prípa-
doch umiestnili na 2. mieste. Boli 
to Podjavorinské ľahkoatletické hry 
pre staršie deti a ľahkoatletiké hry 
pre 1. stupeň v Čachticiach. 

Všetci vieme, že tanečný odbor 
ZUŠ má v našom meste veľmi dobrú 
úroveň, a tak nikto nepochyboval, 
že ich vystúpenie pre spolužiakov 
bude výborné a aj naozaj bolo. Deti 
sa výborne zabávali a  prežili prí-
jemné chvíle. Výchovno-vyučovacie 
výsledky za druhý polrok školské-
ho roka 2011- 2012. Obdobie hod-

notenia je pre nás - učiteľov veľmi 
náročné. Chceme každého žiaka 
spravodlivo ohodnotiť. Chceme, 
aby výsledná známka ukázala sku-
točnosť. Teda nie je to len priemer 
známok zo žiackej knižky, ale aj 
jeho aktivita, vzťah žiaka k  pred-
metu, teda kým učiteľ zapíše kon-
coročnú známku do klasifikačného 
hárku, veľa nad ňou rozmýšľa. A ako 
to teda dopadlo? Na konci školské-
ho roka sme mali 708 žiakov, z toho 
341 dievčat. S vyznamenaním alebo 
samými jednotkami prospelo 400 
žiakov, prospelo veľmi dobre 153 
a 149 žiakov prospelo. Na druhom 
stupni neprospelo 8 žiakov. Na 1. 
stupni prospeli všetci. Žiaci, ktorí 
neprospeli, budú môcť svoju snahu 
o zlepšenie výsledkov dokázať kon-
com augusta na opravných skúškach. 
Verím, že všetci tieto skúšky spra-
via a postúpia do ďalšieho ročníka. 
Pravdaže, túto možnosť nemajú deti, 

ktoré majú viac ako 2 nedostatočné.
Okrem vyučovacích výsledkov 

sme hodnotili i správanie žiakov. Ich 
priestupky voči školskému poriadku 
sa opakujú. Vulgárne vyjadrovanie, 
nerešpektovanie príkazov učiteľov, 
ničenie školského majetku a mno-
ho iných priestupkov. Zdá sa mi, že 
naše deti sú vo vymýšľaní priestup-
kov čoraz vynaliezavejšie. Napríklad 
absencia: množstvo vymeškaných 
hodín priviedlo jedného žiaka až 
k štvorke zo správania. Smutné je, že 
niektorí rodičia podporujú vymeš-
kávanie školy svojich detí tak, že im 
dajú ospravedlnenku aj bez závažné-
ho dôvodu, len aby nemali problémy 
a neuvedomujú si, že v konečnom 
dôsledku svojmu dieťaťu nepomá-
hajú, len ho učia podvádzať. Podľa 
závažnosti priestupkov sme museli 
udeliť i 17 pokarhaní od triedneho 
učiteľa, 15 pokarhaní od riaditeľky 
školy, 13 znížených známok zo sprá-

vania na 2. stupeň, 4 známky zníže-
né na 3. stupeň, 1 na štvrtý stupeň.

V našej škole máme veľmi veľa 
detí, ktoré nám robia naozaj radosť. 
Dobre sa učia, reprezentujú svoju 
školu v  rôznych súťažiach, slušne 
sa správajú a jednoducho nám ro-
bia iba radosť. A preto sme udelili 
17 z nich pochvalu od riaditeľky ško-
ly a 8 pochvál od triedneho učiteľa.

Vážení čitatelia, dovoľte, aby 
som na záver môjho príspevku po-
ďakovala všetkým zamestnancom 
školy za ich statočnú prácu, za všet-
ko, čo pre školu spravili, že pracovali 
s plným nasadením a najlepšie, ako 
vedeli. Želám im, aby si cez dovo-
lenku oddýchli a nabrali veľa síl do 
budúceho školského roku. Rodičom 
a  deťom želám krásne prázdniny. 
Užite si voľné dni a prežite ich tak, 
ako si želáte. Nech sú to pre vás ne-
zabudnuteľné časy.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

pokračovanie zo str. 6
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PROGRAM KINA – Júl 2012

MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV Streda 4. júla, 1900 hod.
Dobrá spoločnosť, alebo len maska, za ktorú sa dá schovávať? Povrchnosť 
a faloš kontra neviditeľné pravdy, i tak možno skratkovito popísať príbeh 
Dominika, hlavného hrdinu snímky. Film získal na 19. ročníku Art Film Festu 
ocenenie Modrý anjel za najlepšiu réžiu. České titulky.
Vstupné: 2,- EUR 117 min. MP od 12 rokov

OSAMESLOSŤ PRVOČÍSEL Streda 11. júla, 1900 hod..
Prvočíslo je už vo svojej podstate osamelá vec: dá sa deliť len samo sebou 
alebo jednotkou a nehodí sa k žiadnemu inému prvočíslu. Alice a Mattia 
sa tiež pohybujú po vlastných osiach, každý so svojou vlastnou tragédiou. 
České titulky.
Vstupné: 2,- EUR 118 min. MP od 12 rokov

MODRÝ TIGER Streda 18. júla, 1900 hod.
ČR/SR/Nemecko – Malá Johanka je ústrednou postavou v mestečku, ktoré 
urgentne potrebuje revitalizáciu a prestavbu. Slizký kandidát na starostu 
Rýp mu však chce zasadiť vzhľad betónovo-sklenenej džungle. Na scénu 
prichádza tajomný modrý tiger, aby obmäkčoval srdcia a pozdvihol moc 
prírody nad nekalé zištné záujmy. Hrané scény striedajú animované vstupy.
Vstupné: 2,- EUR 90 min. MP od 12 rokov

NEVESTINEC Streda 25. júla, 1900 hod.
Obdobie veľkých sociálnych zmien na prelome 19. a 20. storočia postihlo 
aj slávne parížske nevestince. Svetu, v ktorom sa na jednej strane ponú-
kala krása a potešenie, zároveň však ukrýval bolesť a poníženie, hrozil 
zrazu zákaz existencie. Režisér vychádzal z dobovej sociologickej štúdie 
o “domoch lásky” a do popredia vysunul autentické príbehy dievčat plné 
rivality a zvláštneho priateľstva. České titulky.
Vstupné: 2,- EUR 122 min. MP od 15 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJEME autobusové zájazdy:

•  8. júla 2012 autobusový zájazd do ZOO Bratislava. Poplatok za do-
pravu: 9,50 EUR.

• 22. júla 2012 autobusový zájazd do zábavného parku 
Neusiedlersee. Na návštevníkov čaká 140 000 m2 hier a zábavy. 
Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- EUR.

• 5. augusta 2012 – výstava kvetov vo Věžkách na Morave – po-
platok za dopravu: 7,50 EUR

• 11. augusta 2012 – zábavný park Neusiedlersee (Rakúsko), po-
platok za dopravu + vstupné: 25,- EUR

• 18. augusta 2012 – Tropicarium Budapešť – Návštevníci okrem 
života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa, v ktorom kaž-
dú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky sa kľukatia nad lenivo 
odpočívajúcimi mississipskými aligátormi. Mimo toho, v Tropicariu je 
možné vidieť aj najväčšie morské akvárium v Strednej Európe, žraločie 
akvárium s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody, v ktorom 8 ks dvoj-
metrových žralokov a niekoľko stoviek rôznych druhov farebných rybiek 
spolunažíva v pokoji. Okrem obrovského akvária je tu možné zhliadnuť 
ešte aspoň 50 druhov iných ,,menších“ (5 - 40 000! litrových) akvárií 
a terárií. Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- EUR

• 25. augusta 2012 – výstava kvetov v Tullne (Rakúsko), poplatok za 
dopravu + vstupné: 25,- EUR

• 26. augusta 2012 – ZOO Lešná, poplatok za dopravu: 7,50 EUR

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 7763366, e-mail: dkstaratura@zoznam.sk. 

Prihlásených účastníkov zároveň prosíme o uhradenie zálohy vo výške 
50 %  poplatku  najneskôr 10 dní pred konaním zájazdu.

Country deň na Papradi presunutý!
Kultúrne podujatie Country deň Papraď, organizované 

Neffe, s. r. o. a Crazy shop, ktoré sa malo 

uskutočniť dna 30.6.2012 sa z organizačných 

dôvodov presúva na termín 1.9.2012!

Dom kultúry Javorina Stará Turá 
ponúka od 1.7.2012 do prenájmu 

nasledvoné priestory:

• prízemie - 62,1 m2

• 1. poschodie – miestnosť č. 82 (60,5 m2)
• 2. poschodie – miestnosť. č. 101 (22,7 m2), 

miestnosť č. 102 (55m2), miestnosť č. 119 (11,4 m2), 
miestnosť č. 120 (11,4 m2)

Bližšie informácie a podmienky prenájmu získate 
na sekretariáte DK Javorina, tel.: 032/7763366

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za  knižné dary, ktoré nám venovala 
p. Tomisová Eva: Zaniknutá „stará“ STARÁ TURÁ

Beletria Pažitná, Peggy: Deti môjho srdca • Mozerová, Sylvia: Motýlik 
• Ogino, Denisa: Sushi v dushi • Macháčová, Adriana: Žena vplyvného 
muža • Brendza, Boris: Všetko, čo chcem • Dedinská, Eva: Až na 
dno • Rákay, Anton: Ešte sa stretneme • Steelová, Daniele: Rodinné 
putá • Bréhatová, Caroline: Milovala som manipulátora Náučná 
literatúra Průcha, Jan: Dětská řeč a komunikace • Uhlík, Peter Pavel: 
S loptou ku kalokagatii Detská literatúra Laciková, Zdenka: Poviem 
ti rozprávku • Šebesta, Juraj: Venussha • Hlušíková, Marta: Neznášam, 
keď ma hladkajú po hlave • Beaumontová, Émilie: Obrázky z mesta 
• Rennisonová, Louise: Láska sa skladá z mnohých nohavíc Detská 
náučná literatúra Hardesty, Von: Lietanie • Deary, Terry: Surová doba 
kamenná • Poskitt, Kjartan: Zákerné kruhy a iné divoké

OZNAM: Z dôvodu čerpania dovolenky bude 
knižnica zatvorená od 23.7. – 3.8.2012.

P
O

ZV
Á

N
K

A Ing. Eva Tomisová 
v spolupráci s Domom kultúry 

Javorina Stará Turá Vás srdečne 
pozývajú na prezentáciu knihy: 

Zaniknutá „stará“ STARÁ TURÁ, 
v stredu 4. júla 2012 o 17.00 hod. do 

kaviarne Domu kultúry Javorina. 

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá 
organizujú „Remeslá 
našich predkov“ 
10. augusta 2012
od 1000 do 1800 hod.
na Námestí slobody v Starej Turej

Sprievodným podujatím  bude výstava „Kuchynské 
všeličo, alebo vybavenie kuchýň našich starých materí.“   

usporiadaná v DK Javorina. V prípade, že vlastníte 
a ste ochotní zapožičať rôzne kuchynské pomôcky 

a zariadenie, budeme Vám povďační. Termín preberania  
exponátov 6.-7.8.2012 na sekretariáte DK Javorina
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišla si bez slova a na rozlúčku 
nebol čas, ale spomienky na Teba 
zostanú v nás... Dňa 13.6.2012 
uplynulo 11 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamička a babička, 
Anna DOJČÁNOVÁ, rod. 
Jurdová.

S láskou spomínajú dcéra Soňa a nevesta 
Renáta s rodinami a ostatná rodina

Mal som Vás všetkých rád a chcel 
som ešte žiť, ale prišla chvíľa, keď 
som vás musel opustiť... Bolestný 
je pre nás tvoj odchod náhly, av-
šak v spomienkach ostaneš na-
vždy s nami. Dňa 11.7. 2012 
uplynie 1 rok, čo nás navždy 

opustil milovaný manžel, otec, brat, strýko, švagor, 
zať, synovec a bratranec, Pavol DOJČÁN.

•
Už navždy Ti prestali hviezdy 
svietiť a slnko hriať, len tí čo Ťa 
radi mali, neprestanú nikdy na 
Teba spomínať. Dňa 30.6.2012 
uplynul 1 rok, čo nás náhle a ne-
čakane, navždy opustila naša 
mamička a babička Helena 

HORNÁČKOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina

•
Dňa 30.6.2012 uplynulo 21 rokov, 
čo nás vo veku 71 rokov navždy 
opustil náš drahý otec, dedko 
a pradedko Ján DUREC. Kto 
ste ho poznali, spomínajte s nami. 

S láskou spomína 
syn, dcéra s manželom, 

nevesta, vnúčatá a pravnúčatá

•
Každý raz navždy skončí, tak je 
to písané. Dohorí jeho sviečka 
a ticho zostane. Dotĺklo tvoje 
srdce, odišlo do diali. Spomínať 
budú všetci, ktorí tu zostali. Dňa 
11.7.2012 si pripomenieme 5. vý-
ročie úmrtia nášho manžela, otca, 

starého otca, brata a švagra Jána ŽITNÉHO.
S láskou spomíname

„ Kto splatí mamička náš veľký dlh? 
Kiež kľudný spánok Ti dopraje Boh. 

Pre nás si trpela, pre nás si žila, 
nám teraz zostáva len spomienka tichá, 
za všetko ďakujeme, maminka milá.“

Dňa 3.7.2012 uplynie rok, čo ná-
hle dotĺklo milujúce srdce a bez 
slova rozlúčky nás opustila sta-
rostlivá a obetavá maminka, ba-
bička, sestra a príbuzná Emília 
Gajdošíková.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra a syn s rodinami, vnúčatká a ostatná rodina

•
Dňa 11.7.2012 
uplynie 10 ro-
kov, čo navždy 
dotĺklo srdce 
našej milovanej 
mamy, svokry, 
babičky a pra-

babičky Ľudmily ANTALOVEJ. Dňa 28.4.2012 
uplynulo 32 rokov od úmrtia nášho otca, dedka, 
pradedka a svokra Milana ANTALA.

S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Alena a syn Milan s rodinami

•
Dňa 12.7.2012 uplynie 8 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec 
a dedko Martin NEMEC.

S láskou a úctou spomína 
syn Vladimír a Jaroslav 

s rodinami a dcéra Ľudmila

•
Človek odchádza, ale všetko krás-
ne, čo nám dal, ostáva v nás. 
V týchto dňoch si pripomíname 
1. smutné výročie úmrtia Oľgy 
NEMCOVEJ. Tí, ktorí ste ju po-
znali a mali radi, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, ktorí dňa 1. júna 2012 
odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného 
manžela, otca a dedka Rudolfa KRIŠTOFA, ktorý 
nás navždy opustil 29.5.2012 vo veku 80 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim milovaným otcom, man-
želom a dedkom Jozefom 
HONZOM zo Starej Turej, ktorý 
nás opustil 14. mája 2012 vo veku 
70 rokov.

S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami

•
Ďakujeme všetkým príbuzným 
susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou milovanou ma-
mou, babičkou a prababičkou 
Máriou KÝŠKOVOU, ktorá nás 
navždy opustila 19. mája 2012 
vo veku 88 rokov.

Smútiaca rodina

Zároveň si pripomíname 21. vý-
ročie úmrtia nášho otca Martina 
KÝŠKU.

S láskou spomínajú dcéry Emília, 
Anka, syn Slávo a Ján s rodinami

•
Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli 
odprevadiť na poslednej ceste 
našu drahú mamu, babičku a pra-
babičku Ľudmilu DURCOVÚ, 
ktorá zomrela 28.5.2012 vo veku 
86 rokov. Všetkým ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaci syn, dcéra s manželom, 
nevesta, vnúčatá a pravnučky

Matričné okienko
Vítame bábätká
Dominika Zgurišová, Martin Chvíla, Jakub 
Chvíla, Dominik Danko, Jakub Palcút

Idú spoločným životom
Martin Buno zo Starej Turej a Daniela 
Pastorková z Hrašného, Ing. Ľuboš Cíbik 
z Nitry a Mgr. Eva Ammerová zo Starej Turej, 
Milan Kališ z Trenčína a Klaudia Stančíková 
zo Starej Turej, Marcel Orechovský zo Starej 
Turej a Michaela Chrenková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Anna Matyášová, Ing. Vladimír Belko, 
Michal Gavač, Ľudmila Durcová, Anna 
Koštialová, Rudolf Krištof, Helena Ježíková, 
Emília Alušicová, Pavel Papulák

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2012

Jozef Simon, Jozef Pavlička, Šimon Chudík, 
Danka Štarke, Ján Durec, Ivan Breštenský, 
Ing. Fedor Novomestský, Vlasta Držíková, 
Božena Kočí, Anna Klimáčková, Melánia 
Pechancová, Miroslav Držka, Božena 
Bunová, Ľudmila Žákovicová, Emilie 
Baslerová, Stanislav Krúpa, Mária Stachová, 
Alžbeta Horáková, Cyril Zbyvateľ, Ing. Milan 
Stančík, Emília Rojková, Anna Hvožďarová, 
Ľudmila Kučerová, Margita Vavrovičová, 
Emília Fráňová, Kamila Vrbová, Magdalena 
Urbánková, Gustáv Durec, Anna Mahrlová

Dňa 11.7.2012 o 19.00 h sa v kaviarni Domu kultúry 
Javorina v Starej Turej uskutoční prednáška zenového 

majstra Saajida Zandolini na tému: Nočná 
mora alebo raj na Zemi? Vstupné dobrovoľné.

Dňa 12. až 15.7.2012 sa budú konať v prekrásnom 
prostredí na Brestovom (Moravské Lieskové) očistné 
meditácie. Počas 4 – dňových meditácií máme 

možnosť hlbšie poznať samých seba a očistiť svoje vzťahy, 
pomocou rôznych techník, napr. energetických kruhov, 

rozhovorov z hĺbky srdca, očistných tancov. A to všetko 
pod vedením skúseného zenového majstra Saajida 

Zandolini. Cena meditácií vrátane stravy a ubytovania 
je 100 EUR. Prihlášky na tel. čísle 0904 99 36 99.
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Olympijský festival detí a mládeže na Slovensku
Dňa 24.5.2012 sa deti z Materskej školy 

v Starej Turej aktívne zapojili do V. ročníka 
celoslovenskej súťaže OFDMS „ O pohár 
prezidenta Slovenskej republiky.“ Cieľom 
festivalu je propagácia XXX. Olympiády 

v Londýne 2012, šírenie olympijských ide-
álov a hodnôt, propagácia športu smerom 
k verejnosti prostredníctvom detí a mládeže.

„OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK .“ 5-6 
ročné deti z obidvoch objektov MŠ plnili 
hlavné heslo športových hier „ Pohyb je náš 
kamarát, zašportujem si ja rád!“ 

Rozdelené do 4 družstiev, absolvovali 
tieto disciplíny:
•	  šprint na 20 m,
•	  skok do diaľky z miesta,
•	  preskakovanie olympijských kruhov,
•	  triafanie valcov s loptičkou,
•	  skákanie vo vreci,
•	  jazdu na kolobežke,
•	  preťahovanie lanom.

Individuálne hodnotenie najlepších do-

siahnutých časov bolo len informatívne, od-
menené potleskom. Všetci športovci sa tešili 
z diplomu a drobných odmien. Olympijskú 
medailu, ktorú zaslal organizátor OFDM 
trenčianskeho kraja, získala Zuzka Durcová, 
ktorá bola absolútnou víťazkou vo viacerých 
disciplínach.

Ceremoniál, ktorý zahájil „Olympiádu 
Hviezdičiek“, ale i ukončil, bol spojený so  
slávnostným nesením olympijskej zásta-
vy, horiacou fakľou, podfarbený piesňou 
„We are the champion´s“. Pevne dúfame, 
že športový zápal, s ktorým deti plnili dané 
disciplíny, ako i heslo „Pohyb je náš kamarát, 
zašportujem si ja rád!„ sa v nich zakorení na 
celý život a budú sa športu aktívne venovať.

A. Václavková

Cesta rozprávkovým lesom
V Starej Turej sa oslava MDD 

už roky spája s  akciou Cesta 
rozprávkovým lesom. Tradíciu 
založil Klub žien v  spoluprá-
ci s  Domom kultúry Javorina. 
Okrem dospelých organizáto-
rov sa na podujatí vždy podieľa-
li malí herci zo základnej školy. 
Za tie roky sa i z nich stali rodi-
čia a z pôvodných organizátorov 
starí rodičia. Tento rok štafetu 
organizácie prevzal Dom kultúry 
Javorina a Komisia pre školstvo 
a kultúru pri Mestskom zastu-
piteľstve Stará Turá. Personálne 
i materiálne bola akcia priprave-
ná, otáznik visel len nad priaz-
ňou počasia. Nedeľné ráno, 3. 
júna, veľmi presvedčivo nevy-
zeralo. Optimizmus a nadšenie 
organizátorov rozohnalo všetky 
mraky a akcia mohla začať. Aby 
to bola naozajstná cesta roz-
právkovým lesom so všetkými 

možnými nástrahami, rozhodli 
sme sa pripraviť dve trasy. Pre 
malé deti a  rodičov s kočíkmi 
jednoduchú trasu a pre  väčších 
šarvancov náročnejšiu priamo 
cez les. Na každom stanovišti, 
spolu ich bolo 15, čakali zbojní-
ci, vodné víly, šašovia, princez-
né, Karkulka s vĺčikom, ježibaby 
a ďalšie  bytosti, ktoré si odbehli 
z rozprávky, aby deti vtiahli do 
sveta, kde dobro víťazí nad zlom 
a láska nad nenávisťou.  Aj deti 
museli ukázať svoju šikovnosť 
a splniť  určitú úlohu, aby dostali 
drobnú odmenu. V závere  cesty 
snáď niektorých zmáhala i úna-
va, ale pri pohľade na perníkovú 
chalúpku a nazlostené ježibaby si 
rýchlo pospomínali na básničky 
či pesničky. Za sladký medovník 
to predsa  stálo. A keď úspeš-
ne splnili všetky úlohy, v  cieli 
ich čakala odmena v  podobe 

bublifuku alebo vymaľovánky 
a nielen to. Skákací hrad, ma-
ľovanie na tvár, detská zumba, 
rôzne súťaže, jazda na štvorkol-
ke či konskom záprahu. O dob-
rú zábavu sa postaral i  klaun 
Pepele. Cestou rozprávkovým 
lesom prešlo viac ako 300 detí, 
ktoré  mali k dispozícií množ-
stvo atrakcií vďaka sponzorom 
– firmám Sensus Slovensko, 
EUR-MED, PreVaK, Irish Pub, 

Elster. V závere chcem poďako-
vať všetkým zúčastneným, ktorí 
sa každý svojím dielom zaslúžili 
o zdarný priebeh akcie – Komisia 
pre školstvo a kultúru pri MsZ, 
kolektív učiteliek pod vedením 
Mgr. Chmurovej, divadelný krú-
žok Štvorlístok, dobrovoľníci, 
Súkromná hotelová akadémia, 
Technické služby a samozrejme 
všetci pracovníci Domu kultúry 
Javorina Stará Turá. Eva Adámková

Plameňáci 
súťažili

Dňa 2. júna 2012 sa v obci 
Krajné konalo jarné kolo mlá-
dežníckej hry Plameň, ktorého 
sa zúčastnili mladí hasiči z okre-
sov Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava, celkom deväť kolek-
tívov. Súťažilo sa v disciplínach 
požiarny útok CTIF, štafeta a po-
žiarny útok s vodou. Dobrovoľný 
hasičský zbor zo Starej Turej za-
pojil do tejto súťaže dve družstvá 
mladých hasičov. V  celkovom 

poradí obsadili starší chlapci 
tretie miesto a  mladší chlapci 
piate miesto. I keď sa chlapcom 
nepodarilo v tomto roku  obhájiť 
prvenstvo, v silnej konkurencii 
dobre obstáli. Nepochybne sa na 
výsledku odzrkadlila i príprava 

počas celého roka, na čom majú 
zásluhu najmä tréneri a zároveň 
vedúci kolektívov Peter Nemček 
a  Ján Benda. Práca s  deťmi je 
náročná a tá s mladými hasič-
mi obzvlášť, pretože sa musia 
naučiť ovládať techniku práce 

tak ako dospelí hasiči. V okre-
se Nové Mesto nad Váhom pra-
cuje len sedem Dobrovoľných 
hasičských zborov, ktoré sa ve-
nujú práci s deťmi. Naši mladí 
hasiči sa v  tomto roku zúčast-
nili súťaže v nových dresoch a s 
novými hadicami, na ktoré im 
finančne prispela nezisková mi-
movládna organizácia Nadácia 
ŽIVOT. I touto cestou členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Starej Turej vyslovujú poďako-
vanie Nadácii ŽIVOT a jej pred-
staviteľom za podporu  krúžku 
mladých hasičov. 

Ing. Michaela Lužná 
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Výročie operácie OVERLORD
MICHAL PAVLOVIČ 
* Stará Turá 4.12.1914, † Trenčín 28.11.1988

Minulomesačné výročie operácie OVERLORD, vylodenie 
Spojencov v Normandii, nám pripomenulo odbojové 
zásluhy Michala Pavloviča proti fašizmu na Západe.

Fakty a spomienky 
príbuzných

Náš občan, Michal Pavlovič, 
narodil sa v  Starej Turej dňa 
4.12.1914 rodičom Jozefovi (1873 
- 1915) a  Kataríne (1884 - 1960) 
Pavlovičovcom. Obaja boli podo-
moví obchodníci, hauzíranti. Ako 
dieťa skoro osirel, nakoľko mu otec, 
zranený na bojisku, zomrel pri 
ošetrovaní v  lazarete v Debrecíne 
na tamojšiu epidémiu týfusu. 
Dopresnime rodinne, že náš Michal 
bol bratom Jána Pavloviča (1911 - 
1992), známeho staroturianskeho 
záhradníka.

Michal Pavlovič už ako vojak, 
po Mníchovskom diktáte a po roz-
padnutí Republiky, na znak ne-
súhlasu, odchádza vtedy známou 
útekovou trasou, cez Balkán do 
Stredomoria. Osobne sa zúčastnil 
bojov československého exilového 
vojska, pod velením Rudolfa Viesta 
proti Wehrmachtu pri obsadzova-
ní južného Francúzska v  r.  1940. 
Nepotvrdené zdroje uvádzajú tiež 
jeho vojenské aktivity v  severnej 
Afrike, tieto však neboli  archívmi 
potvrdené, avšak v  rodine ostali 
ostatky jeho africkej vojenskej uni-
formy. Potom bol Michal Pavlovič 

presunutý na Britské 
ostrovy. V  rodine 
sa tiež ústne tra-
dovalo, že ktorý-
si jeho výcvik vo 
Veľkej Británii 
mal byť v  spoji-
tosti s  operáciou 
Anthropoid, s aten-
tátom na Reiharda 
Heydricha. Jeho 
ochorenie však 
všetko zmenilo. Dňa 
7.3.1943 bol povýšený 
do hodnosti slobodník. 
Bol vyznamenaný dňa 
7.3.1944 Československou 
pamätnou medailou so štít-
kom F a VB. Nie je potvrdené, že 
by sa zúčastnil pamätnej operácie 
OVERLORD, vyloďovania v  deň 
D, 6.6.1944, ako uvádzajú niektoré 
nepreverené zdroje. Nasadený ale 
bol pri dobíjaní strategického prí-
stavu Dunquerke v  severozápad-
nom Francúzsku v septembri 1944. 
Vtedy Spojenecké vojská rozširova-
li a upevňovali svoje územné pred-
mostia, vrátane dobitia dôležitých 
prístavov na Atlantickom pobreží. 
Dňa 20.4.1945 bol povýšený do 
hodnosti desiatnika.

Pri tejto spomienke na po-
diel Západných spojencov v  boji 
proti fašizmu využime príležitosť 
a  poinformujme našich čitateľov. 
Pripomeňme si, že vyloďovanie, 
ktoré sme si pripomenuli, nepripo-
menuli minulý mesiac, udialo sa 

tu na plážach medzi riekami 
Vire a Orne, ktoré si spo-

jenci operačne rozdelili 
a pomenovali ako pláž 

Utah, Omaha, Gold, 
Juno a  Sword. Na 
Gold a  Sword boli 
nasadené britské  
pešie jednotky, ako 
49. a 3. pešia diví-
zia. Tomuto kon-
tingentu tam velil 
generálporučík  M. 
C. Dempsey (1896 
- 1969), jeho vyšší 
velitelia boli gene-

rál Bernard „Monti“-
Montgomery (1887 

- 1979) a Dwight David 
„Ike“ Eisenhower, budúci 

34. americký prezident USA, 
republikán za Texas (1953). Len 
pre ilustráciu uveďme, že sa vylo-
dilo v Normandii 156 tisíc vojakov 
a  za cenu 10300 mŕtvych zdolali 
Hitlerom ospevovaný Atlantický val.

Michal Pavlovič strádania bo-
jov počnúc bojmi o Dunquerke bez 
vážnych zranení prežil. Na toto všet-
ko by sme ako občania tohto mesta, 
v rámci poznania vlastnej histórie, 
nemali zabúdať! I preto, v odstupe 
času, patrí sa jemu takýmto spôso-
bom tu poďakovať, spolu i ďalším 
našim rodákom o ktorých vieme, že 

bojovali  v zahraničí, ako  napr. to 
boli  Ambróz Vavrovič či Ján Valach.

PS.: Desiatnik Michal Pavlovič 
sa po skončení vojny vrátil do vlas-
ti a  mal prežil všetky peripetie, 
ktorým vtedajšie zriadenie „po-
častovalo“ tých, čo bojovali pro-
ti fašizmu na Západe. Oženil sa 
s Emíliou Huškovou (1929-1978), 
spolu vychovali a uviedli do živo-
ta tri deti: Jozefa (1949), Michala 
(1951) a Emíliu (1960). Rodina žila 
v Trenčíne a Michal pracoval u vä-
zenskej polície v Trenčíne a v Ilave. 
Bol nositeľom Československej pa-
mätnej medaile so štítkom F a VB, 
ako som uviedol a za svoju ďalšiu 
činnosť pre vlasť obdržal Michal 
Pavlovič ďalšie vyznamenania.

Gustáv Rumánek

Detská športová olympiáda
Rok 2012 je významný mnohými európskymi aj svetovými špor-

tovými podujatiami. Sú to nielen MS v hokeji, ME vo futbale, ale 
najmä veľký športový sviatok LOH v Londýne.

V duchu olympijskej myšlienky zorganizovala naša škola športo-
vú súťaž pre žiakov 1. stupňa pod názvom Detská športová olympiá-
da. Dňa 25.5.2012 sa stretlo 120 najlepších športovcov z jednotlivých 
tried na štadióne pri ZŠ na Hurbanovej ulici. Na športovú plochu 
sa športovci zoradili za zvukov olympijskej fanfáry a vypočuli si 
príhovor pani riaditeľky Mgr. A. Chmurovej. Potom zástupcovia 
z radov športovcov predniesli sľub o dodržiavaní pravidiel súťaženia 
v duchu  fair play a po úvodnej slávnosti začalo športové zápolenie  
v jednotlivých atletických disciplínach. 

Na základe niektorých výsledkov malých športovcov môžeme 
potvrdiť, že mnohé deti sú talentované a šport a súťaženie majú veľ-
mi radi. Na záver športového dňa si najlepší športovci pri slávnost-
nom odovzdávaní  na stupienkoch víťazov  prevzali krásne medaily. 
Okrem jednotlivcov bola tiež vyhodnotená aj najlepšia trieda. Tohto 
roku ňou bola 4. A, ktorá získala putovný pohár.

Medzi žiakov, ktorí dosiahli najlepšie  
športové výsledky patrili:

Z 1. ročníka Patrik Vávra, Zaira Gergelyová, z 2. ročníka Alex 
Kadlecaj, Martina Roháčková, z 3. ročníka Ján Záhora, Ella Glatzová, 
Natália Drobná a zo 4. ročníka Martin Žoldák, Eva Bunová a Natália 
Malková.

Na záver je potrebné poďakovať všetkým  vyučujúcim za prí-
pravu a výber najlepších športovcov, všetkým rozhodcom, orga-
nizátorom, menovite Mgr. S. Hanákovej, Mgr.  J.  Dunajčíkovej, 
Mgr. M. Denkovi a Mgr. J. Vrkočovej  a žiačkam z 9. ročníka, ktoré 
tiež prispeli k zdarnému priebehu športovej olympiády.

Mgr. Jana Vrkočová

Čo je KECY camp ?

KECY= C(K)onversational English Camp for Youth
je letný americko-slovenský konverzačný tábor 

zameraný na zážitkovú výučbu angličtiny
•  po doobedňajšom vyučovaní je pre teba pripravený 

nabitý program: hry, americké športy, súťaže, 
kreatívne dielne, hudba, večerné programy

•  angličtiny sa neboj  zvládneš to aj ty - v prípade 
potreby slovenský preklad zabezpečený

•  KECY je určený pre všetkých od 15 do 20 rokov

ORGANIZUJE Cirkev bratská Stará Turá 
v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas Žilina

CENA 130,- EUR zahŕňa dopravu, ubytovanie, plnú penziu 
a pitný režim, amerických lektorov, slovenských animátorov, 

študijné materiály, táborové tričká, zdravotný dozor.

0908 188 510  (pracovné dni od 14:00,
 víkendy neobmedzene)

kecycampst@gmail.com

KECYcamp Stará Turá

www.ecst.webnode.sk

28. 7. – 4. 8. 2012
Rekreačné zariadenie Priedhorie, 
Pružina (www.pruzina.sk) 
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Vtáčik 
Separáčik

Na prvý stupeň  základnej školy 
priletel Vtáčik Separáčik, ktorý deti 
prvých a druhých ročníkov naučil se-
parovať odpad. Deti sa hneď zapojili 
a zo smetného koša roztriedili od-
pad do farebných košov, ktoré budú 
umiestnené v prvých a druhých roč-
níkov. Projekt zrealizovaný za podpo-
ry Nadácie ŽIVOT, bude pokračovať 
i v budúcom školskom roku, kedy 
Vtáčik priletí i do tretích a štvrtých 
ročníkov. Mgr. Soňa Kotrasová

37.ročník 
diaľkového pochodu  
„Podjavorinská 

päťdesiatka“
Klub slovenských turistov v  spolu-

práci s  mestom Stará Turá a  sponzormi 
PREMARES plus, s. r. o., Molitex, Krajné, 
vináreň Gažovič, Penzión Šport, usporia-
dal dňa 12.5.2012 - 37. ročník diaľkového 
pochodu „Podjavorinská päťdesiatka“, kto-
rý je zaradený v medzinárodnom kalendári 
„Internationaler Volkssportverband“ (IVV). 

Predpoveď počasia na sobotu nebo-
la priaznivá, preto usporiadatelia pocho-
du s  obavou očakávali  prvých turistov 
na prezentácii pred mestským úradom. 
Organizátori v 37. ročníku pripravili trasy 
s výstupom na Veľkú Javorinu zo Starej Turej 
cez Miškech salaš. Na Javorine sa preháňa-
li mraky, ale predpoveď so silným dažďom 
našťastie nevyšla.  Po prezentácii na kontro-
le pri lyžiarskej chate na Veľkej Javorine si 
účastníci pochodu mohli trochu oddýchnuť, 
nabrať sily na ďalšie kilometre. Zostupová 
trasa 20 km trasy viedla lyžiarskou značkou 
cez lazy do cieľa na štadión  v Starej Turej. 
Trasy na 30 a 50 km mali trasu predĺženú po-
chodom okolo Dibrovovho pamätníku cez 
Nárcie do cieľa na štadión  v Starej Turej. 
V penzióne Šport, kde bol cieľ akcie, účast-
níci za absolvovanie trasy dostali pamätný 
list a malé občerstvenie. 

Potešiteľné je, že naše trasy  zvládli turisti 
v širokom vekovom rozpätí. Obdiv zasluhu-
je nestor turistiky Starej Turej Ing. Dušan 
Hrnčířik,  ktorý sa pravidelne tohto poduja-

tia zúčastňuje. Ako organizátorov pochodu 
nás to veľmi potešilo a povzbudilo do ďalšej 
práce aktívne zapojiť širokú verejnosť, hlav-
ne ľudí z najbližšieho okolia, do aktívneho 
pohybu v prírode a ukázať im prostredníc-
tvom pripravených turistických trás krásu 
nášho podjavorinského kraja. 

Účasť na jednotlivých trasách 
bola nasledovná:
•	 50 km trasa –14 účastníkov
•	 20 km trasa – 60 účastníkov
•	 30 km trasa – 49 účastníkov
•	 10 km trasa – 13 účastníci
•	 67 km cyklotrasa – 19 účastníkov
•	 Celkove sa  pochodu zúčastnilo 155 

turistov.

Na záver chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave jednotli-
vých trás a pomohli zorganizovať pochod 
„Podjavorinská päťdesiatka“. Zvlášť chcem 
poďakovať sponzorom nášho podujatia: 

Mestu Stará Turá, PREMARES plus, s.r.o., 
Šport -Penzión,  Molitex - Krajné, vináreň 
Gažovič a autopotreby TRIO Jakubec, kto-
rí podporili túto akciu a pričinili sa o udr-
žanie tradície podjavorinského diaľkového 
pochodu.

Ing.Vlastimír Čepela

O
ZN

A
M

Lesotur s.r.o. týmto oznamuje občanom mesta Stará Turá a okolia, že 
palivové drevo a haluzinu je možné vyvážať v pracovné dni , t.j. 
v pondelok až piatok v čase od 7.00 hod. – 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 
hod. do 14.00 hod. Na vývoz dreva a haluziny v sobotu je však potrebné 
povolenie podpísané riaditeľom Lesoturu, ktoré bude k dispozícii 
v kancelárii Lesotur s.r.o. v Starej Turej. Lesotur s.r.o.

inzercia

• Tepovanie sedačiek, kobercov a postelí. 
Mobil: 0910 918 985, 0903 732 436

Už sú tu...
Vôňa jahôd v košíku,

sklovité čerešne,
príjemné teplo vonku,

ale aj burácajúci hrom
čo veští búrku,

potom obava z písomky
a je koniec školskej etapy
nadobúdania vedomostí,

oddýchnu si učitelia,
oddýchnu si žiaci,

vyprázdnia sa chodby škôl,
stíchne detská vrava,

do septembra dovidenia,
sú tu vytúžené  p r á z d n i n y.

Janka Trúsiková
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V Starej Turej sa hrala aj hádzaná (4. časť) 
Mužská hádzaná – venované zakladateľovi hádzanárskeho oddielu TJ PREMA Viktorovi Hojstričovi

Pôvodne som túto časť miniseriálu chcela začať úplne inak. Myslela som 
si, že hádzaná sa hrala v Starej Turej od r. 1962, a teda máme 50. výročie. Od 
pána Silvestra Mikloviča som však získala informácie, že hádzaná sa hrala 
v Starej Turej už od konca 50-tych rokov. Odporučil mi obrátiť sa na pána  
Ivana Hanáčka. Po rozhovore s ním som sa dozvedela toto:

„V roku 1958 som nastúpil do 1. ročníka Odborného učilišťa Presnej 
mechaniky. Mali sme športovo založených vychovávateľov, ktorí viedli 
k športu i nás učňov. Niektorí chlapci začali hrať basketbal pod vedením 
Tibora Lindtnera a ja s ďalšími učňami hádzanú. Náš tréner bol vychovávateľ 
Jozef Hranka. Hrali sme za mladší dorast. Učni 3. ročníka boli starší dorast. 
Takže sa tu hádzaná hrala i pred r. 1958. Zo staršieho dorastu si pamätám 
ešte týchto hráčov: Faltus, Vitek, Mihalík, Kögel....Moji spoluhráči boli 
Milan Pekník, Ivan Svinkásek, Ivan Kasan, Juraj Zavarský, Milan Dávid, 
Fero Dobiáš a Jozef Malina. Hrali sme krajskú súťaž, družstvá boli hlavne 
z okolia Trnavy: Cífer, Modra a ďalšie. Všetci naši súperi už boli zrejme na 
vyššej úrovni. S vyspelým družstvom  z Trnavy sme raz i vysoko  prehrali. 
Stalo sa, že  sme mali hrať tiež s chýrnym družstvom z Modry. Zo Starej 
Turej sme cestovali vlakom do Šenkvíc. Tam sme ale zmeškali autobus do 
Modry. Aby sme neprehrali kontumačne, celých 5 km sme utekali, aby sme 
prišli načas na zápas. Remizovali sme 10:10. Bol to náš veľký úspech, ale 
hráči a fanúšikovia Modry to videli inak. Keď sme sa v šatni prezliekali, 
zistili sme, že máme odrezané všetky gombíky na  nohaviciach. Hádzanú 
sme hrávali iba na vonkajšom ihrisku za dreveným dievčenským internátom 
OU. Teraz tam stojí budova bývalej priemyslovky.“

 Pán Viktor Hojstrič sa narodil  9.6.1940 v Košiciach. S hádzanou začal 
už tam a neskôr hrával v Dukle Nové  Mesto nad Váhom. V r. 1962  nastúpil 
pracovať do Presnej mechaniky v Starej Turej na odbor OTK (Odbor techn. 
kontroly). Mladý hádzanár mal záujem v hádzanej pokračovať, a preto ini-
cioval  založenie hádzanárskeho oddielu v Starej Turej. V r. 1963 sa mu to 
i podarilo. Skoro celé nasledujúce desaťročie bol tajomníkom oddielu, hrá-
čom  na poste stredného obrancu a rozohrávača, ale i brankárom. Neskôr 
sa stal i trénerom. Veľmi dôkladne viedol i kroniku hádzanárskeho oddielu.

V Jemnomechaniku z 8.5.1963 som našla tento článok pod názvom 
Hádzaná bola a bude....Citujem: „Po katastrofálnej prehre nášho novou-
tvoreného oddielu hádzanej s Duklou Nové Mesto n. V. v pomere 30:13 
bolo počuť veľa názorov, no zväčša kuvičích  hlasov. Vojaci z N. M. n. V. 
nám prišli ukázať dobrú hádzanú, ako tvrdo a rýchle sa má hrať. Na našich 
hráčoch bude, aby si z tejto nepríjemnej sprchy vzali ponaučenie a vyva-
rovali sa tých  zbytočných chýb, z ktorých padlo do našej siete 60 % gólov. 
Potešiteľná bola návšteva stretnutia (asi 250 ľudí), z čoho vidieť, že hádzaná 
by bola v Starej Turej obľúbeným športom, len netreba predom odsudzovať 
a hádzať flintu do žita.“

Od jesene 1963 hrali muži II. triedu Západoslovenského  kraja. Dňa 
27.10.1963 prvýkrát  zvíťazili doma nad silným súperom TJ Pedagóg Nitra 
16:15. Hrali títo hráči: Krištúfek,  Janíček, Hojstrič, Gaďourek, Mihalík, 
Balón, Druk, Kalina, Svinkásek a Kačic.

V r. 1963 sa uskutočnil I. ročník  „O putovný pohár Presnej mechaniky 
v hádzanej mužov“. Bol veľmi dobre organizovaný. Zúčastnili sa ho druž-
stvá Spartaku Myjava, Premy Stará Turá, víťazného Slovanu Piešťany a asi 
Dukly Nové Mesto n. V.

V rokoch 1963 a 1964 hrali hádzanú títo hráči: 
1. Viktor Hojstrič, nar. v Košiciach, stredný obranca, rozohrávač 

a brankár
2. Milan Kačic, nar. v N. Meste  n. V., dobrý strelec
3. Viliam Druk, nar. v Nitre, ľavé krídlo i spojka, dobrý strelec
4. František Borovec, nar. vo Veselí n. Mor., pravé krídlo
5. Jaroslav Kusenda, nar. v Gajaroch, brankár
6. Jozef Krištúfek, nar. v Cerovej, krídlo a spojka
7. Štefan Balon, nar. v Piešťanoch, výborný brankár, mal prezývku 

Ali-paša sultán
8. Ľudovít Lipovský, nar. v Šoporni, spojka a krídlo, výborný strelec
9. Ján Gyögy, nar. v Košiciach, pravé krídlo, odišiel do Slávie Košice

10. Milan Chnapko, odohral iba niekoľko zápasov
11. Ján Gaďourek, nar. v Piešťanoch, dobrý strelec
12. Gustáv Masár, nar. v Hrnčiarovciach, po zranení kolena zanechal 

aktívnu činnosť
13. Jozef Kalina, ľavé krídlo, výborný strelec
14. Jozef Janíček, hrával i českú hádzanú
15. Ján Mosnáček, zanechal hádzanú a hral už iba futbal
16. Ján Lučanský, prestúpil neskôr na futbal
17. Jozef Jurkovič, výborný strelec
18. František Schweitzer
a ďalší príležitostní hráči: Wágner, Špidlík, Španka, Chudý a Dugovič.

V januári 1964 sa hádzanári stretli, aby si rozobrali neuspokojivú do-
chádzku na tréningy a oboznámili sa s chystaným zájazdom do Gottwaldova 
na majstrovstvá sveta v hádzanej mužov. 7. marca sa výlet uskutočnil. Veľmi 
vtipne tento zájazd opísal v kronike  Viktor Hojstrič. Citujem: „Po prícho-
de do Gottwaldova sme väčšinou započali s nákupom tovaru dľa dispozíc 
manželiek ešte doma. Obdobne to bolo aj u slobodných, až na to, že na-
kupovali dľa vlastného uváženia. Videli sme dva zápasy Juhoslávia – USA 
a NSR – NDR.“

Dňa 9.4.1964 zohrali muži prípravný zápas so Spartakom Myjava a pre-
hrali 6:7. Terén bol neregulérny, pri driblovaní sa lopta neodrážala, všetci 
hráči to mali ťažké ako  i ženy pred nimi. Potom už nasledovali majstrov-
ské zápasy, prvý remizovali 8:8 so Senicou, s Partizánskym prehrali 14:23, 
s Hlohovcom 5:12, vyhrali nad Šaľou 13:12  a remizovali s Nitrou 9:9.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Po viťazstve nad Pedagógom Nitra 27.10.1963 
Stojaci zľava – Krištúfek, Hojstrič, Gaďourek, Mihalík, Kačic
V podrepe zľava – Janíček, Balon, Druk, Kalina, I. Svinkásek

Hádzanári OU Prema – mladší dorast v r. 1959 
Stojaci zľava – M. Pekník, F. Dobiáš, I. Kasan, M. Dávid, J. Malina

V podrepe zľava – I. Svinkásek, I. Hanáček, J. Zavarský

Odovzdávanie cien v I. roč. O putovný pohár Premy



14  Staroturiansky Spravodajca 7/2012 www.staratura.sk

Futbalový klub posilnili hráči zo Srbska
Mužstvo dorastencov MFK 

Stará Turá nás reprezentuje v  5. 
lige Sever. Vedenie klubu sa v tom-
to ročníku snažilo posilniť pozície 
trénerov, lebo je to najťažšia veko-
vá kategória. I napriek snahe klubu, 
výsledky a  prístup hráčov hlavne 
k  tréningom potvrdili, že väčšina 
športovcov vo veku 15 až 18 rokov 
je myšlienkami niekde inde a repre-
zentácia mesta a samotné výsledky 
ich vôbec nezaujímajú. Jarná časť 
začala úspešne sústredením, kto-
ré podporili rodičia v plnej miere. 
Sústredenia sa nezúčastnil len Denis 
Herák, ktorý  neskôr skončil s ak-

tívnou činnosťou.  Všetko nasved-
čovalo tomu, že nový tréner Mgr. 
Marián Valláš s asistentom Pavlom 
Zrínim dokážu presvedčiť týchto 
chlapcov, že musia byť hrdí na to, že 
reprezentujú naše mesto a zároveň 
vhodne využívajú voľný čas.  Počas 
jarnej časti ale  došlo k výpadkom na 
tréningových procesoch u Denisa 
Heráka, u  talentovaného Jakuba 
Nikodéma, Davida Čička, Romana 
Martinčiča, Olivera Kubíška a tak-
tiež aj u Ondreja Barana.  Vedenie 
klubu muselo  hľadať riešenie a v 
spolupráci so SOŠ sa ohlásili žiaci, 
študujúci na našej škole zo Srbska, 

ktorí prejavili záujem o reprezen-
táciu. Po takmer dvoch mesiacoch 
sa nám podarilo v  spolupráci so 
SFZ vybaviť registračné preukazy 
a chlapci sa v plnom rozsahu zapojili 
do prípravy a sú posilami v mužstve. 
Náš klub posilnil Vladimír Lumen, 
Róbert Kudron a  Pavel Bartko. 
Taktiež musíme vyzdvihnúť prácu aj 
kameramana Andreja Gaška, ktorý 
pochádza z tej istej krajiny.  Vedenie 
klubu praje chlapcom veľa úspechov 
v škole a taktiež úspešnú reprezen-
táciu nášho mesta.

Ing. Ján Hodermarský 
viceprezident klubu

Futbalový klub ukončil práce 
na tréningovom ihrisku

Mestský futbalový klub si stanovil v tomto 
ročníku niekoľko úloh a medzi hlavnými bolo 
aj vybudovanie ochranného oplotenia na tré-
ningovom ihrisku. I napriek problémom sa nám 
podarilo ukončiť tento proces a klub pevne verí, 
že ihrisko bude plne využité pre svoje potreby 
a  taktiež pre všetkých záujemcov.  Vytváranie 
podmienok a budovanie ihrísk je základom pre 
zabezpečovanie aktívneho športového vyžitia pre 
celú generáciu a je to výsledok a hodnotenie sa-
mého mesta, ktoré naši športovci reprezentujú. 
K tomu patrí aj jej údržba pozemkov a okolia. 
V  tejto oblasti máme čo napravovať a  aj to je 
námet pre športovú komisiu, ktorá by mala byť 
v tomto smere nápomocná. Jej  náplňou  je pred-
kladanie podkladov pre MsZ a vedenie mesta.

Touto cestou by som rád poďakoval všetkým, 
ktorí sa bezplatne podieľali  na prácach pri budo-
vaní oplotenia. Najviac nám pomohli v prvej fáze 
pán Petrovič z Lubiny a pán Podolan, ktorí zabez-
pečili vŕtacie práce. V druhej časti to bola spoloč-
nosť Stavokomplet, jej majiteľ pán Bachár a jeho 
zamestnanci, ktorí zabezpečili betonáž kovových 

tyčí. Poslednú fázu - montáž sietí zabezpečili 
Technické služby mesta Stará Turá v súčinnosti 
s riaditeľkou Ing. Vráblovou.  Práce organizoval 
výbor MFK a pomáhali samotní hráči „A“ muž-
stva na čele s kapitánom Ondrejom Peterkom. 
Poďakovanie patrí aj predsedovi PD Stará Turá 
Ing. Roháčkovi, ktorý zabezpečil pohnojenie 
hlavnej a  tréningovej plochy. Futbalový klub 
pevne verí, že naši poslanci sa  budú do budúcna 
vážne zaoberať vybudovaním ihriska s umelou 
trávou, ktorá je potrebná hlavne po skončení je-
sennej časti súťaže a celej jarnej prípravy.

V tomto období budeme spokojní s vybudo-
vaním nového zavlažovacieho systému na hlav-
nej ploche, ktoré by sa malo zrealizovať cestou 
Mestského športového areálu, s. r. o., do konca 
júla 2012 a zabezpečí sa oprava nefunkčného po-
trubia na tréningovom ihrisku, ktoré poškodili 
silné mrazy. Budem sa opakovať, ale šport ne-
môže fungovať bez podpory mesta, podnikateľov 
a v spolupráci s rodičmi.  Aj to je oblasť, v ktorej 
Stará Turá veľmi pokrivkáva. 

Ing. Ján Hodermarský, viceprezident klubu

Mladý bojovník
Deväť detí z Wu-shu centra Stará Turá sa 

zúčastnilo na juniorskej súťaži wushu, ktorá sa 
konala 27. mája v Trnave. Spomedzi 56 súťažia-
cich sa podarilo staroturianskym deťom získať 
9 medailových pozícií, a to 4 zlaté, 2 striebor-
né a 3 bronzové. Presné výsledky a viac fotiek 
nájdete na www.wushustaratura.sk.

Wushu centrum Stará Turá

Stolní tenisti na konci sezóny
Muži družstvo STK Stará Turá „A“

V 3. lige mužov Trenčianskeho kraja sa naše družstvo STK Stará Turá 
„A“ umiestnilo na konečnom 5. mieste v konkurencii 14 tímov. V posled-
nom kole si poradili s STK Prievidza 15:3 a prehrali s klubom Karpatia 
Prievidza 6:12. Naším najúspešnejším hráčom sa stal Michal Vrzala, len 
tesne za ním nasledujú Martin Babinec a Ľudovít Mikláš a ďalej Erik 
Malek a Martin Šramka. Menej ako 50% zápasov odohrali Jaroslav Dzuro 
a Miroslav Viselka.

Muži družstvo STK Stará Turá „B“
V 5. lige, ktorú organizuje Oblastný stolnotenisový zväz Trenčín si naše 

„B“ družstvo mužov vybojovalo vynikajúce 3. miesto spomedzi 12 tímov.  
V posledných kolách sme vyhrali s Chocholnou  – Velčice B16:2 a remizovali 
s víťazom súťaže Kubranom Trenčín D 9:9. V úspešnosti si najlepšie viedol 
Miroslav Viselka, ďalej nasledujú Jaroslav Dzuro, Martin Šramka, Ján 
Dvoran a menej ako 50% zápasov odohrali Miloš Podhradský a Ivan Staňo.  

Muži družstvo STK Stará Turá „C“
V 6. lige skončilo naše „C“ družstvo mužov na 9. mieste zo 14 tímov. 

V céčku dostávajú príležitosť zahrať si za mužov naši žiaci a získavajú tým 
cenné skúsenosti. Z mužov bol najúspešnejší Miloš Podhradský, ostatní 
odohrali menej ako 50% zápasov, z tých mal najlepšie výsledky Martin 
Šramka, ďalej Ivan Staňo a Milan Ukropec. Z detí mal najlepšiu úspešnosť 

Tomáš Dzuro, ďalej nasleduje Tomáš Vrzala, Lenka Dzurová, Nikolas 
Lukáč, Martin Medňanský, Filip Bajjani.

Žiaci družstvo STK Stará Turá „A“
V 1. lige skončilo naše „A“ družstvo žiakov Trenčianskeho kraja na 

8. mieste z 9 tímov.  Z detí mal najlepšiu úspešnosť Tomáš Dzuro a Tomáš 
Vrzala, ďalej nasleduje Lenka Dzurová, Nikolas Lukáč, Martin Medňanský, 
Filip Bajjani. STK Stará Turá

Zľava: Vladimír Lumen, Róbert 
Kudron a Pavel Bartko

družstvo STK Stará Turá „A“
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O titul Majsteriek
V dňoch 25. – 27. mája 2012 

organizoval Mestský basketbalo-
vý klub Stará Turá finálový turnaj 
o  Majstra Slovenskej republiky 
v basketbale mladších dievčat, na-
rodených v roku 1999 a mladších. 
Naše dievčatá ako obhajkyne titulu 
z minulého a predminulého roku 
mali veľmi ťažkú úlohu. Hovorí sa, 
že obhájiť je ťažšie ako prvýkrát zís-
kať. O  tomto ich malo presvedčiť 
zostávajúcich päť družstiev, ktoré 
sa na turnaj prebojovali. Z výcho-
du Slovenska k nám zavítali druž-
stvá BKM Bardejov a Juniorbasket 
Košice, zo stredu BK ŠKP 08 Banská 
Bystrica a BKŽ Levice, posledným 
z rodiny postupujúcich, samozrej-
me okrem nášho klubu MBK Stará 
Turá, to boli zo západu dievčatá 
BKM Junior UKF Nitry.

Pätnásť zápasov za tri dni systé-
mom každý z každým mal určiť ko-
nečné poradie na prvom až šiestom 
mieste v tejto kategórii pre basketba-
lovú sezónu 2011/2012. Naše druž-
stvo sa hneď na úvod presvedčilo, 
že súperky počas roka trénovali 
a budú „kúsať“. Ambiciózne druž-

stvo Juniorbasket Košice naše diev-
čatá riadne potrápilo. 

Marika Minárechová, trénerka 
MBK Stará Turá: „Veľmi nervózny 
začiatok, ktorý sa prejavoval na 
hráčkach až do polčasu nám veľmi 
zväzoval ruky, ale hlavne myseľ. 
Taktická porada cez polčas dievča-
tá trošku upokojila a začali si viac 
veriť. Dúfam, že herný prejav sa 
s každým zápasom bude len a len 
zlepšovať.“

Dievčatá vyhrali najtesnejším 
rozdielom 52:51 a  čakali na svoj 
druhý zápas dňa s  Levicami. Ten 
však prehrali 50:60 a nad obhajobou 
titulu sa začalo zahmlievať.

Opäť trénerka domáceho druž-
stva: „Úlohy zadané pred zápasom 
sa nám svojim ľahkovážnym prí-
stupom nedarilo naplniť. Zlyhanie 
v obranných činnostiach nás mrzí 
najviac. Dievčatá sa stále hľadajú, 
nemôžu nájsť svoj pokoj a to ich veľ-
mi zväzuje.“

O ničom ale ešte nebolo roz-
hodnuté. Všetko mohli napraviť 
sobotné zápasy. Prvý s  Banskou 
Bystricou naša trénerka okomen-

tovala takto: „Veľmi vyrovnaný zá-
pas, v prvej polovici viac bojovali 
súperi, v druhom polčase sme za-
meškané dobehli. V závere zápasu 
a v dvoch predĺženiach sa bojovalo 
o každý meter palubovky. Víťazstvo 
nám ušlo z dôvodu veľkého množ-
stva nepremenených akcií. V  sa-
mom závere mal šťastnejšiu ruku 
súper. Ďakujeme dievčatám za pek-
ný športový zážitok.“

V tomto zápase naše dievčatá 
zasa najtesnejším rozdielom 56:57 
po dvoch predĺženiach prehra-
li a  s obhajobou sa už mohli roz-
lúčiť. V  hre však ešte boli druhé 
alebo tretie miesto a o to sa naše 
mladé hráčky „pobili“ dokonale, 
keď Bardejovu oplatili štvorbodo-
vú prehru z  prípravného turnaja 
spred niekoľkých mesiacov a vyhrali 
59:44, pričom trénerka s asistentkou 
Erikou Nedorostovou hodnotili ten-
to zápas ako najlepší výkon našich 
dievčat na turnaji. Tímovou spolu-
prácou a sústredenou obranou síce 
nedokázali účinne odstaviť najlepšiu 
hráčku súpera Gajdošovú (30 bodov 
v zápase), basketbal však nie je hra 
o jednotlivcovi, toto dievčatá na roz-
diel od zápasu s Levicami pochopili 
a víťazstvo si plne zaslúžili.

Posledný zápas našich dievčat 
v nedeľu s Nitrou bol v podstate zá-
pas o medaily. Nitra na tretie miesto 
potrebovala vyhrať o viac ako 11 bo-
dov. Tento stav by naše hráčky vy-
radil z medailových pozícii. Únava 
zo sobotných veľmi ťažkých zápasov 
sa však podpísala na celom hernom 
prejave nášho družstva. Bola cítiť 
nervozita počas celej hry a tým sa 
dievčatá pripravili o víťazstvo. Výhra 
Nitry 53:45 jej však nepomoh-
la a naše dievčatá tak aj po prehre 
získali pekné tretie miesto vo veľmi 
silenej konkurencii. Rozhodli o tom 
vzájomné zápasy medzi našim druž-
stvom, Nitrou a Bardejovom, kde pri 
zhodnosti bodov rozhodovalo skóre 
zo vzájomných zápasov.
Konečné umiestnenie:
1. BKŽ Levice
2. BK ŠKP 08 B. Bystrica
3. MBK Stará Turá
4. BKM Junior UKF Nitra
5. BKM Bardejov
6. Juniorbasket Košice

Všetky výsledky, vyhodnote-
nie a fotografie na klubovom webe 
www.mbkstaratura.sk

MBK Stará Turá

Turancup 2012
MKK Stará Turá zorganizoval už 5. ročník me-

dzinárodného kolkárskeho turnaja TURANCUP. 
Populárne podujatie sa už tradične koná v  polo-
vici júna  v  priestoroch staroturianskej kolkárne. 
Tohtoročný TURANCUP bol pre veľký záujem pre-
dĺžený o ďalší deň, takže sa hral už od nedele 10. 6. do 
nedele 17. 6., v troch kategóriách súťažilo 120 hráčov 
zo slovenských aj českých klubov. 

Najviac zastúpenou kategóriou boli muži, kde 
štartovalo 81 hráčov. V silnej konkurencii kvalitných 
hráčov aj z extraligových súťaží zvíťazil Peter Nemček 
ml. novým rekordom kolkárne na 100 Hz v počte 493 
zvalených kolov. Druhú priečku obsadil Peter Marček 
z Vrútok (481), tretí skončil Petr Pevný z KK Vyškov 
(475).

V kategórii žien súťažilo 22 hráčok, z ktorých sa 
najlepšie darilo Zuzane Ančincovej z Otrokovic, so 
444 zvalenými kolmi vybojovala prvé miesto. Druhá 
skončila jej klubová spoluhráčka Zdenka Nováková 
(442) a  tretia domáca hráčka Starej Turej Zdenka 
Stejskalová (437). 

Dorastenecká kategória má každý rok viac účast-
níkov, tento rok sa o trofeje pobilo 17 mladých kol-
kárskych nádejí. Najlepší výkon zahral hráč Galanty 
Viktor Tyavoda (468), druhý skončil Viktor Fürsten 
z Trenčína (443), tretiu priečku obsadil domáci hráč 
Martin Dolnák so 442 kolkami. 

Kvalita zúčastnených hráčov i zvyšujúce sa vý-

kony poukazujú na to, že obnovenie tradície tur-
najov v  Starej Turej bolo dobrým rozhodnutím. 
Napriek tomu, že máme iba dvojdráhovú kolkáreň 
sme schopní zorganizovať turnaj na vysokej úrovni. 
TURANCUP si získal priazeň aj u hráčov, ktorí hrajú 
najvyššie súťaže na Slovensku i v Českej republike, 
radi sa k nám vracajú, čo je pre nás veľkým dôvodom 
na zorganizovanie ďalšieho ročníka. Zároveň si do-
volím v mene MKK Stará Turá i všetkých zúčastne-
ných hráčov a hráčok poďakovať rodine Hochelovej 
a dobrovoľníkom z radov klubu za prácu pri orga-
nizácii turnaja, bez ich obetavosti by TURANCUP 
nemohol fungovať.

Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2011/2012
pri objednaní celej fúry je doprava

do 25 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0908 183 658
prevádzka Bzince pod  Javorinou

VŔTANIE STUDNÍ
v komplikovaných terénoch

a v akomkoľvek podloží
 100% garancia vody

0907 419 020
www.vrtydp.sk


