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Druhá svetová vojna aj očami filmu
Každoročne si 8. mája pripomína-

me výročie ukončenia 2. svetovej vojny 
v Európe. Aj keď uplynulo už 67 rokov 
od jej ukončenia, druhá svetová vojna 
navždy zostane jedným z najtemnejších 
miest v spomienkach ľudí. Nie je už veľa 
tých, ktorí môžu na udalosti spomínať 
ako priami účastníci. O to dôležitejšie 
je, všetky hrôzy vojny predávať ďalej 
po generáciách, hovoriť o nich deťom, 
vnúčatám. Aby odkaz vojny nezostal 
v zabudnutí, ale plynul v čase spolu s po-
tomkami účastníkov. 

Ľudia, ktorí skrývali židovské rodiny, 
bojovali proti fašistickému útlaku, ne-
podvolili sa. Dnes sa v médiách o týchto 
ľuďoch veľmi nehovorí. 

Jediný druh umenia, ktorý túto tému 
stále nevyčerpal je zdá sa film. České 
a  slovenské diela ako Nickyho rodi-
na, Nedodržaný sľub, Lidice, Protektor, 
Obchod na Korze, ale aj množstvo 
zahraničných filmov sa stále vracajú 
k 2. svetovej vojne, pretože v príbehoch 
obyčajných ľudí vidia scenáristi, ale aj re-
žiséri hrdinské činy, ktoré zažiaria nielen 
v skutočnom živote, ale aj na filmovom 
plátne. A podľa návštevnosti kín je jas-
né, že tieto filmy majú obľubu aj u di-
vákov. Filmu vo veľkej miere ďakujeme, 
že tieto udalosti pripomína nielen nám 
dospelým, ale poučí aj deti. Vo filme sa 
deti dozvedia o hrdinských činoch, ale aj 
o smutných osudoch ľudí z druhej sve-
tovej vojny. Príkladom je film Nickyho 
rodina, ktorý navštívili deti zo Základnej 
školy v  Starej Turej. Film o  tom, ako 
príklad jedného človeka i po 70 rokoch 
dokáže inšpirovať ľudí a meniť dnešný 
svet... Väčšina detí bola filmom očarená. 

Deti pochopili, aká ťažká bola minulosť 
ich národa a že na tieto udalosti netreba 
zabúdať. A uvedomili si aj to, že nieke-

dy ten, kto zachráni jeden ľudský život, 
zachráni celý svet.

Lívia Boorová
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Program ku dňu matiek
13. máj, 15.00 h., DKJ

Výstava paličkovanej 
čipky
12. – 19. máj, DK Javorina

Na koho to slovo padne
15. máj, 18.00 h., DKJ
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Aktivity MO SRZ na Dubníku I. a Dubníku II.
1. máj - 15. máj, pozvánky v čísle

Podjavorinská 50ka
12. máj, štart od 7.00 h pri MsÚ, KST Stará Turá

turnaj o Majstra SR v basketbale, ml. žiačky
25. - 27. máj, športová hala na štadióne

Vo vnútri čísla
Pietna spomienka na oslobodenie mesta str. 3
Monitorovanie vozidiel TS ST str. 3
Veľkonočný remeselnícky trh str. 4
Vzácna návšteva z Kunovíc  str. 5
Predplavecká príprava MŠ   str. 6
Z centra voľného času a ZŠ str. 7
Novinky z DK Javorina str. 8
Matričné okienko, jubilanti str. 9
Ako sa zrodil Dubník   str. 12
MS vo Wu-shu str. 15
Úspechy hasičov z DHZ Topolecká str. 16
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 19. 4. 2012 sa uskutočnilo 

XV. zasadnutie MsZ, ktoré otvoril 
o 15.00 h primátor mesta Ing. Ján 
Kišš. V úvodnej časti zasadnutia 
navrhol primátor mesta na základe 
požiadavky predsedu komisie pre 
financie, rozpočet a majetok mes-
ta Ing. Neráda zmenu programu 
rokovania. Z rokovania sa vypus-
tili návrhy ôsmych novelizovaných 
všeobecne záväzných nariadení, 
ktoré budú prerokované na mimo-
riadnom zasadnutí MsZ, dňa 7. 6. 
2012. Dôvodom bol nedostatok času 
na ich preštudovanie vo finančnej 
komisii, bez ohľadu na to, že boli 
odsúhlasené v príslušných odbor-
ných komisiách. Primátor mesta 
adresoval predsedovi komisie pre 
financie, rozpočet a majetok mes-
ta Ing. Nerádovi kritiku pre jeho 
prílišnú ambicióznosť. Od začiat-
ku volebného obdobia je vnímaná 
snaha poslanca Ing. Neráda ovládať 
všetko v meste, čo by nebolo na zá-
vadu, pokiaľ by to bolo v prospech 
mesta. Organizácie mesta sú riadené 
cez komisiu pre financie, teda cez 
jedného človeka. Doteraz neprestali 
z jeho strany tlaky na zmenu orga-
nizačnej štruktúry a výmenu ľudí, 
ktorí nepracujú podľa jeho predstáv. 
Presádzanie osobných zámerov, ide 
cez jednotlivé komisie, dozorné 
rady a  väčšinu zastupiteľstva pod 
jeho kuratelou. Na druhej strane sa 
primátor mesta vyslovil, že si váži 

jeho snahu pomôcť mestu i spolo-
čenským organizáciám sponzorský-
mi príspevkami.

Primátor zároveň informoval 
poslancov o jednostrannom ukon-
čení dohody o spolupráci v tomto 
volebnom období zo strany poslan-
cov za SDKÚ. Poslanci prerokovali 
a vzali na vedomie Správu z kontroly 
plnenia uznesení prijatých na XIV. 
zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania o majetko-
vých záležitostiach MsZ schválilo:

a) návrh:
•	 dodatku č. 1 k  dohode o  jed-

norazovej náhrade za užívanie 
nehnuteľnosti NN prípojka 1138  
Brezina,

•	 kúpnej zmluvy medzi J. 
Michalcom, bytom Stará Turá 
a mestom Stará Turá,

•	 odpredaja pozemku spoločnosti 
Chirana – Prema Energetika, s. r. 
o., Stará Turá,

•	 zmluvy o  budúcej kúpnej 
zmluve medzi spoločnos-
ťou STAVOKOMPLET, s. r. o. 
a mestom Stará Turá,

b) žiadosť:
•	 Ľ. Roháčka a manželky Dariny, 

bytom Stará Turá, o  zriadenie 
vecného bremena,

•	 Ľ. Roháčka a manželky Dariny, 
bytom Stará Turá, o odkúpenie 
časti pozemku,

•	 Základnej školy, Stará Turá o vy-
danie súhlasu s prestavbou pavi-

lónu špeciálnych učební na MŠ,
•	 BELVE, s. r. o., Stará Turá o zria-

denie vecného bremena,
•	 Patrika Párovského, bytom Stará 

Turá, o odkúpenie pozemku,
•	 Zity Martišovej, bytom Stará Turá, 

o zriadenie vecného bremena,
•	 Ingrid Držíkovej a Ing. Ľuboslava 

Držíka, bytom Stará Turá, o od-
kúpenie pozemku.

Poslanci vzali na vedomie 
„Informáciu o  aktuálnom hos-
podárení mesta“ ako i  stanovisko 
hlavnej kontrolórky k záverečnému 
účtu mesta. Celoročné hospodá-
renie mesta schválili poslanci bez 
výhrad. Zároveň schválili uspo-
riadanie schodku rozpočtu v sume 
765 962 €, a to nasledovne:
•	 65 962 € z  rezervného fondu 

mesta,
•	 700 000 € z  návratného zdroja 

financovania.
Poslanci vzali na vedomie 

vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
mesta Stará Turá za rok 2011 ako 
i  jeho príspevkových organizácií 
DK Javorina a Technických služieb. 
Ďalej prerokovali a vzali na vedo-
mie informácie o plnení hospodár-
skeho plánu dcérskych spoločností 
LESOTUR, s. r. o., TECHNOTUR, 
s. r. o. a  Regionálnej vodárenskej 
spoločnosti AQUATUR, a. s. Kým 
prvé dve spoločnosti dosiahli za rok 
2011 zisk, spoločnosť AQUATUR 
dosiahla v roku 2011 účtovný hos-

podársky výsledok stratu vo výške 
4 264,30 €. MsZ uložilo Mestskému 
úradu požiadať spoločnosť PreVAK, 
s. r. o., Stará Turá o písomné stano-
visko k  viacnásobnému zvýšeniu 
cien vody a predloženie výsledkov 
hospodárenia.

Prerokovaná bola i informácia 
o plnení hospodárskeho plánu spo-
ločnosti Mestský športový areál, s. 
r. o. V tejto spoločnosti má mesto 
podiel vo výške 18.62 %, majorit-
ným spoločníkom je EUR-MED, 
a.s. Spoločnosť každoročne vykazu-
je stratu. Nakoľko dosiahnutá strata 
spoločnosti za predchádzajúce ob-
dobie presiahla 10 % základného 
imania spoločnosti, je nevyhnutné 
túto riešiť. Preto konateľ spoloč-
nosti Ing. Nerád navrhol mestu 
možnosti vykrytia podielu straty za 
mesto. O návrhoch sa bude rokovať 
v Komisii pre šport a mládež a vý-
sledky rokovania budú predložené 
na nasledujúce zasadnutie MsZ.

V ďalšej časti zasadnutia poslan-
ci vzali na vedomie materiál „Postup 
hodnotenia a aktualizácie PHSR na 
roky 2007 až 2013 – menovanie pra-
covnej skupiny a monitorovacieho 
výboru“. Schválené boli nasledovné 
materiály:
•	 Návrh cenníka a trhového poriad-

ku XXI. Ročníka Staroturianskeho 
jarmoku konaného v dňoch 22. – 
23.júna 2012,

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna 

organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zve-
ľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 1. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2012.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 

k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidel-
ne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•	  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi,

•	  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov,

•	  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIA
•	  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•	  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•	  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•	  celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•	  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne  v súvislosti s po-
žiadavkami projektu,      

•	  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•	  financie budú záujemcom poukázané naraz.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
•	 všetci záujemcovia o program a podporu majú 

možnosť informovať sa u koordinátora pro-

jektu a  v informačnej 
kancelárii mesta,

•	 záujemcovia o finanč-
nú podporu spracujú 
projekt a  pošlú ho na 
adresu koordinátora 
projektu,

•	 správna rada rozhodne 
o udelení grantu,

•	 s predkladateľmi schválených grantov sa uza-
vrie zmluva,

•	 po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
18.05.2012
Trvanie projektu: 1.06.2012 – 30.09.2012
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2012

Bližšie informácie k vypracovaniu a poda-
niu žiadostí o grant dostanete u koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

pokračovanie na str. 3

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2012
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•	 Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine m. p. o. 
DK Javorina Stará Turá,

•	 Návrh dodatku č. 4 k zriaďovacej listine m. p. o. 
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá,

•	 návrhy na rozpočtové opatrenie č. 3 - 5,
•	 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta 

Stará Turá č. 1/2012 – Nar. Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta Stará Turá,

•	 Návrh komisií pre výberové konania,
•	 Návrh na určenie členov komisie pre výber do-

dávateľa stavby „Prestavba pavilónu špeciálnych 
učební“,

•	 Návrh na schválenie dotácií športovým klubom 
mesta na 1. polrok 2012.

V záverečnej časti rokovania poslanci vzali na 
vedomie materiál Informácia o štúdii výstavby by-
tových domov na Hlubockého ul. v Starej Turej. 
Schválený bol návrh zmeny v obsadení komisií 

MsZ. Členstva v  odborných komisiách MsZ sa 
vzdali: Ing. Radoslav Krivčík – komisia pre finan-
cie, rozpočet a majetok mesta, Stanislav Slamka – 
komisia pre mládež a šport. Zároveň MsZ schválilo 
nových členov, a to Ing. Jaromíra Ješka do komisie 
pre financie, rozpočet a majetok mesta a Ing Emíliu 
Mikitovú do komisie pre životné prostredie.

MsZ prerokovalo informáciu o situácii v sta-
ve stredného odborného školstva v Trenčianskom 
kraji a návrhoch TSK na zmenu v sieti SOŠ ako 
i informáciu o dosiahnutých výsledkoch SOŠ Stará 
Turá v školskom roku 2010/2011, kedy sa škola 
umiestnila v kategóriách SOŠ v súťažiach a olym-
piádach na 1. mieste v Trenčianskom kraji a v ka-
tegórii všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja 
na 11. mieste. MsZ žiada vedenie TSK dôsledne 
prehodnotiť a zohľadniť výsledky jednotlivých SOŠ 
v okrese Nové Mesto nad Váhom pri riešení návr-
hov na zmeny v sieti stredných odborných škôl.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Monitorovanie vozidiel Technických služieb
Vážení spoluobčania nášho mesta, aj toto ces-

tou Vás chceme oboznámiť s novou možnosťou ako 
získať ďalšie informácie o činnosti Technických slu-
žieb St. Turá, a to konkrétne o systéme monitorova-
nia vozidiel pomocou GPS. Uvedeným systémom 
je už možné sledovať tieto vozidlá:

1. MAN Bobr – vozidlo na vývoz TKO (tuhý 
komunálny odpad), NM-788BM

2. LIAZ Bobr – vozidlo na vývoz TKO (tuhý 
komunálny odpad), NM-654AD

3. AVIA – elektrikárska plošina, NM-206AE
4. MULTIKARA typ M26, NM-025BC
5. MULTIKARA TREMO, NM-ZOO1
6. TRAKTOR JOHN DEER, NM-068AD
7. ISEKI - Kosačka 

Krátke predstavenie jednotlivých vozidiel, 
ich využitie:

Vozidlá č. 1 a č. 2 tvoria hlavnú činnosť Tech. 
služieb, slúžia pri zvoze odpadu – Stará Turá a oko-
lie, Moravské Lieskové, Dolné Sŕnie a Bzince pod 
Javorinou. 

Vozidlo č. 3 – elektrikárska plošina, využívaná 
prevažne pri údržbe mestského mobiliáru – ako 
oprava verejného osvetlenia, rozhlasu, kamerových 
systémov, pri orezoch stromov, vešanie vianočnej 
výzdoby, vlajková výzdoba atď.

Vozidlo č. 4 – MULTICARA M26, je vozidlo 
využívané na zimnú údržbu (radlica a posyp vozo-
viek). V lete slúži na zvoz drobného odpadu – malé 
košíky, rôzny materiál na stavebné práce... (troj-
stranný sklápač), vozidlo je využívané tam, kde sa 
nedostane veľká technika.

Vozidlo č. 5 - MULTICARA TREMO, je 

vozidlo využívané počas leta na čistenie ciest 
a chodníkov, v zime sa využíva na zimnú údržbu 
(odhŕňanie a posyp chodníkov). 

Traktor č. 6 – JOHN DEER, je využívaný 
v zime na údržbu miestnych častí. V letnom čase 
sa využíva k drviacemu a osievaciemu vozu SEKO 
(drvenie a zber konárov, osievanie a príprava hliny 
na výsadbu v meste). Tento rok by mala k uvedené-
mu traktoru pribudnúť aj kosa na kosenie krajníc 
a priekop. 

Kosačka č. 7 – ISEKI, je najviac využívaná ko-
sačka so samo zberom do koša a s možnosťou vy-
sýpania nakoseného odpadu na traktorovú vlečku 
pomocou hydrauliky. Nie je potrebný ďalší pracov-
ník na nahadzovanie pokosenej trávy. Kosačka je 
využívaná na všetky väčšie plochy trávnikov okolo 
činžiakov a bytoviek.

Uvedené vozidlá boli 
vybrané na monitorovanie, 
aby bolo možné nahliad-
nuť do viacerých oblastí 
prác TS. Prostredníctvom 

webovej stránky technických služieb (www.tsst.sk) 
je už teraz možné sledovať jednotlivé vozidlá a ich 
činnosť. Prihlásenie je v pravom stĺpci (kliknúť na 
logo WEBDISPEČINK). Automaticky budete pre-
smerovaní na monitoring vozidiel, treba si vybrať 
značku vozidla, ktoré chcete vidieť a v dolnom ľa-
vom okne sa zobrazí informácia o uvedenom vo-
zidle, jeho poloha na mape a rôzne ďalšie údaje. 
V prípade nejasností alebo problémov s prihláse-
ním kontaktujte adresu: doprava@tsst.sk – vedúci 
dopravy TS, Martin Ozimý.

Ozimý, TSST

Spomienka na oslobodenie mesta
Každoročne sa na začiatku apríla stretávame pri 

hroboch 36 vojakov rumunskej armády, ktorí polo-
žili životy v našom meste v Kvetnú nedeľu, 8. apríla 
1945. Títo mladí muži boli poslednými obeťami 2. 
svetovej vojny v našom meste a ticho odpočívajú 
na staroturianskom cintoríne. 

Tohtoročná spomienka na oslobodenie mesta 
sa uskutočnila 5. apríla a zúčastnil sa jej aj veľvysla-
nec Rumunska v Bratislave, jeho excelencia Florin 
Vodita. Spomienku otvorila dychová hudba Domu 
kultúry Javorina smútočným chorálom. Podujatia 
sa v hojnom počte zúčastnili aj žiaci Základnej ško-

ly v Starej Turej. Za všetkých žiakov sa k prítomným 
básňou prihovoril Martin Sadloň. Krátkou rečou 
sa prihovorila aj jeho excelencia, veľvyslanec, kto-
rý príjemne prekvapil veľmi dobrou slovenčinou. 
Padlých hrdinov si prišli uctiť aj primátor mesta 
Ing.  Ján Kišš, zástupkyňa primátora Mgr.  Soňa 
Krištofíková, poslanec NR SR Bc. Dušan Bublavý, 
členovia Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov Stará Turá, ale aj množstvo občanov Starej 
Turej.

Lívia Boorová

Mesto Stará Turá
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení za-
stúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, 
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta 

riaditeľa(ky) 
Centra voľného času, 
Ul. M. R. Štefánika č. 355, 

916 01 Stará Turá 
s termínom nástupu 

1. 9. 2012

Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vzdelanie požadované-

ho smeru podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovu-
jú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• absolvovanie prípravy vedúcich peda-

gogických zamestnancov (možnosť do-
plniť po vymenovaní),

• znalosť legislatívy školského zariadenia 
s právnou subjektivitou,

• osobnostné a morálne predpoklady,

• komunikačné a organizačné schopnosti,

• základná znalosť problematiky riade-
nia a ekonomiky,

• znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového 

konania,

• štruktúrovaný životopis,

• overené kópie dokladov o kvalifikácii,

• výpis z registra trestov (nie starší ako 
3 mesiace),

• návrh koncepcie rozvoja CVČ,

• písomný súhlas uchádzača so spraco-
vaním osobných údajov na účely výbe-
rového konania.

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré ne-
budú obsahovať požadované doklady, ne-
budú vo výberovom konaní akceptované. 
Pre rozhodovanie o víťazovi výberového 
konania sú všetky vyššie uvedené predpo-
klady a požiadavky rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ 
CVČ“ je možné podať osobne na sek-
retariáte MsÚ alebo zasielať na adre-
su: Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 
01 Stará Turá najneskôr do 15. mája 
2012 do 15.00 hodiny.

V Starej Turej dňa 4. 4. 2012

 Ing. Ján K I Š Š
 primátor mesta

pokračovanie zo str. 2
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Mesto Stará Turá
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpené 
primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle § 
4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie miesta 

riaditeľa(ky) 
Základnej školy, 

Ul. Hurbanova č. 128/25,, 
916 01 Stará Turá 

s termínom nástupu 1. 9. 2012

Predpoklady na výkon kariérovej pozí-
cie riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zá-
kona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

požadovaného študijného odboru pre prí-
slušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ 
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrad-

nej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• znalosť školskej legislatívy,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, komunikačné a organizačné 

schopnosti,
• absolvovanie prípravy vedúcich pedago-

gických zamestnancov (možnosť doplniť 
po vymenovaní),

• znalosť práce s PC,
• oboznámenie sa s aktuálnou víziou školy.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 

3 mesiace),
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy 

v súlade s aktuálnou víziou školy,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním 

jeho osobných údajov na účely výberového 
konania.

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú vo 
výberovom konaní akceptované. Pre rozhodo-
vanie o víťazovi výberového konania sú všet-
ky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky 
rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ ZŠ“ je 
možné podať osobne na sekretariáte MsÚ 
alebo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ul. 
SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá najneskôr do 
15. mája 2012 do 15.00 hodiny.

V Starej Turej dňa 4. 4. 2012

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Veľkonočný trh
Tohtoročná zima bola naozaj dlhá 

a mrazivá. Nejeden z nás by sa s ňou veľmi 
rád rozlúčil o niečo skôr ako si to sama zima 
naplánovala. Keďže to nešlo v skutočnos-
ti, urobili sme to aspoň symbolicky. Mesto 
Stará Turá sa so zimou oficiálne rozlúčilo 
30. marca v rámci tradičného vítania jari 
spojeného s vynášaním Moreny. Podujatie 
zorganizoval Dom kultúry Javorina v spo-
lupráci s mestom.

Toto príjemné podujatie opäť oživil veľ-
konočný remeselnícky trh, ktorý priviedol 
na námestie slobody hneď niekoľko zau-
jímavých remeselníkov. V stánkoch bolo 
možné kúpiť veľkonočné dekorácie, kraslice, 
bižutériu, keramiku, patchwork, drevárske 
výrobky či medovinu. Majster kováč nakul 
prípadným  záujemcom aj domáce pracovné 
nástroje. 

V programe na námestí vystúpili deti 
zo základnej umeleckej školy s folklórnym 
pásmom spojeným s vítaním jari a topením 
zapálenej Moreny. Svoj talent predviedli aj 
deti zo základnej školy a niekoľko šikovných 
spevákov z hudobného odboru základnej 
umeleckej školy. 

Tohtoročný veľkonočný trh bol rozšíre-
ný hneď o niekoľko sprievodných akcií. Na 
námestí sa uskutočnila súťaž v pletení kor-
báčov. Súťažiaci to nemali ľahké, súťažilo sa 
na čas, ale aj o kvalitné prevedenie. Hlavný 
rozhodca, pán Grambál, chlapcom ukázal 
ako majú korbáč správne upliesť. Víťazom 
sa nakoniec stal Vladko Pilát, ktorý uplietol 
korbáč v najkratšom čase a v najlepšej kva-
lite. Ostatní súťažiaci si domov odnášali prí-
jemný pocit, že sa naučili niečo nové a tiež 
vlastnoručne upletený korbáč.

 V Dome kultúry Javorina bola pre náv-
števníkov pripravená výstava výšiviek sta-
rých materí a  veľkonočného stolovania. 
O prípravu tradičného stolovania sa opäť po-

starala rodina Durcová, ktorým veľmi pek-
ne ďakujeme. Moderné stolovanie pripravili 
žiaci Súkromnej hotelovej akadémie v Starej 
Turej. Rodičia s deťmi sa mohli zapojiť do 
tvorivých dielní, vytvárali sa tu rôzne veľ-
konočné dekorácie a pre najmenších pripra-
vili program mamičky z materského centra 
Žabka. Svoju prácu v stredisku cezhraničnej 
spolupráce predvádzali aj tkáčky, rezbári či 
píšťalkár. V rámci marca – mesiaca knihy 
sa v priestoroch domu kultúry konala burza 
kníh a časopisov, ktorá bola hneď na prvý-
krát veľmi úspešná. 

Opäť je potrebné sa za túto vydarenú 
akciu poďakovať dvom najdôležitejším oso-
bám, ktoré celý veľkonočný trh a sprievodné 
akcie pripravili. Riaditeľka Domu kultúry 
Javorina Evka Adámková a Julka Bublavá 
sa opäť raz postarali, aby tento deň bol vý-
nimočný a priniesol do nášho mesta nie-
len trochu tradičnej kultúry, ale aj zábavy 
a dobrej nálady. Ďakujeme tiež šikovným 
pracovníčkam knižnice, rodine Durcovej, 
technickým službám mesta a všetkým, kto-
rí sa zaslúžili, aby bolo toto podujatie opäť 
výnimočné.  Lívia Boorová
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Vzácna návšteva z Kunovíc
V sobotu 17. marca sa po 

dlhšej dobe opäť stretli se-
niori zo Starej Turej zo se-
niormi z  partnerského mesta 
Kunovice. Našich kunovických 
priateľov sprevádzala aj staros-
tka mesta Kunovice, Mgr. Ivana 
Majíčková. Tieto stretnutia bý-
vajú vždy veľmi milé a priateľské. 
Seniori z oboch strán hraníc si 
za pár rokov vybudovali množ-
stvo úprimných priateľstiev, 
a preto sú tieto stretnutia o to 
srdečnejšie.

Všetkých prítomných pri-
vítala v  jedálni Strednej od-
bornej školy v  Starej Turej 
zástupkyňa primátora, Mgr. 
Soňa Krištofíková. Spolu s pred-
sedníčkou Jednoty dôchodcov 
Slovenska v  Starej Turej, Ing. 
Evou Tomisou a  predsedom 
Klubu dôchodcov, Emilom 
Madrom, pripravili pre hostí 
príjemný program. Prítomným 
sa predviedol folklórny súbor 

Čančatá, s básňou vystúpili žiaci 
základnej školy a vrchol progra-
mu patril ženám z Jednoty dô-
chodcov, ktoré v krátkom pásme 
predviedli krásne piesne v sprie-
vode harmoniky Ing. Tomisovej. 
Seniorom sa prihovorila aj 
starostka Kunovíc, predseda 
Jednoty dôchodcov z Kunovíc, 
predsedníčka JDS v Starej Turej 
a  zástupkyňa primátora Starej 
Turej. Starostka Kunovíc po-
zvala všetkých prítomných na 
Jízdu králů, ktorá sa uskutoční 
v Kunoviciach v dňoch 18. až 20. 
mája 2012.

Po príjemnom kultúrnom 
programe pokračovala v priesto-
roch jedálne uvoľnená zábava, 
seniori tancovali, spievali a uží-
vali si spoločné chvíle. Neskôr 
sa nedali zahanbiť ani „tetičky“ 
z Kunovíc a tiež pridali pár prí-
jemným moravských pesničiek. 

Lívia Boorová

Riaditeľstvo MŠ Stará Turá
oznamuje, že sa bude pravidel-
ne realizovať dezinfekcia pies-
kovísk podľa naplánovaného 
harmonogramu – od apríla do 
októbra. 

Zároveň upozorňujeme všet-
kých, ktorí sa v popoludňajších 
hodinách zdržujú so svojimi deť-
mi v areáli MŠ, aby na základe  
časového rozpisu dezinfekcie 
pieskovísk v stanovený deň ne-
púšťali svoje deti do piesku. 
Rozpis bude na internetovej 
stránke materskej školy, na in-
formačnej tabuli, na hlavných 
dverách na budove Materskej 
školy Stará Turá, na informač-

nej tabuli mestského úradu a na 
internetovej stránke mesta Stará 
Turá.

Rozpis dezinfekcie
IV.MŠ 

MŠ Hurbanova 153
III. MŠ 

MŠ Hurbanova 142

20.4.2012 27.4.2012

18.5.2012 25.5.2012

22.6.2012 29.6.2012

20.7.2012 27.7.2012

24.8.2012 31.8.2012

21.9.2012 28.9.2012

19.10.2012 26.10.2012

Elena Sládková, riaditeľka MŠ

Odborárske okienko
ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá už 

tradične organizovala v  roku 2011 – po ročnej prestávke – 
STRETNUTIE DÔCHODCOV, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 
27., 28. a 29. 9. 2011. Po prvýkrát boli na stretnutie dôchodcov 
pozvaní všetci naši členovia – dôchodcovia, takže stretnutie sa 
už bude organizovať každé dva roky.

Dňa 27.9.2011 boli pozvaní dôchodcovia zo spoločnosti 
SENSUS Slovensko, a. s. – bývalý cech vodomerov, CHIRANA 
Medical, a. s. – bývalý cech III., z CHIRANA-PREMA Energetika, 
s. r. o. – bývalý závod 05, ďalej dôchodcovia z bývalého Z-07 – 
z dopravy, ÚSM, zásobovania a tiež dôchodcovia z JASEK – pre-
vádzky Nové Mesto nad Váhom.

Dňa 28.9.2011 boli pozvaní dôchodcovia zo spoločnos-
ti CHIRANA T. Injecta, a. s. – bývalý cech IV a VI (pozvánky 
zasielal terajší zamestnávateľ), z administratívy, zo spoločnosti 
CHIRASYS, s. r. o. a z EÚ Interiér. 

Dňa 29.9.2011 boli pozvaní dôchodcovia zo spoločnos-
tí ELSTER, s. r. o. – bývalý cech plynomerov, z  prevádzky 
ČASTKOVCE, CHIRANA T. Náradie – bývalá Nástrojáreň, 
JUSTUR, dôchodcovia z PREMARESS Plus, s. r. o. a  jedálne 
a tiež zo spoločnosti PREMATLAK, a. s. - z výroby tlakomerov. 
Celkom bolo pozvaných 865 dôchodcov.

Naši dôchodcovia sa veľmi radi stretávajú, niektorí – pokiaľ 
im to zdravotný stav a okolnosti dovolia, nevynechajú ani jedno 
stretnutie. Okrem chutného obedu, kultúrneho programu a prí-
hovoru zo strany predsedu našej odborovej organizácie p. Stískala, 
zástupcov zamestnávateľov a tiež zástupcov z radov dôchodcov, 
čakal aj tento rok všetkých pozvaných hostí malý darček. 

Touto formou oslovujeme našich dôchodcov, ktorí sa 
STRETNUTIA nemohli zúčastniť či už zo zdravotných alebo 
osobných dôvodov, aby si darček prišli prevziať na sekretariát 
ZZO OZ KOVO – v areáli CHIRANY, v budove SPOLDOMu 
osobne alebo prostredníctvom Vám blízkej osoby. Členský prí-
spevok je 3,00 € na rok. 

Veľmi obľúbené sú jednodňové zájazdy, ktoré už 
tradične organizujeme aj tento rok a to v termínoch:
13.6.2012 (streda)  poznávací zájazd (presné miesto ešte 

nie je určené, rada privítam podnety)
11.7.2012 (streda) termálne kúpalisko VINCOV LES

ODCHOD AUTOBUSU na obidva zájazdy je o 7.00 h spred 
administratívnej budovy CHIRANY. P O P L A T O K na každý 
zájazd je – 2,- EUR. Podmienkou účasti na zájazdoch je zapla-
tenie členského príspevku na rok 2012.
PRIHLASOVAŤ na zájazdy sa môžete osobne alebo pro-
stredníctvom druhej osoby na sekretariáte ZZO OZ KOVO – 
v SPOLDOMe. Pri prihlasovaní je potrebné zaplatiť poplatok. 
Telefonické informácie: 032-7752674, 0917629313

CHACHULOVÁ Viktória, sekretariát ZZO OZ KOVO 
pri CHIRANA-PREMA Stará Turá

Prosba MC Žabka
MC Žabka sa rozhodlo nielen robiť radosť našim návštevníkom, ale 
pomôcť tiež iným, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako my. V MC 
zbierame oblečenie a potreby pre deti, ženy a domácnosť (hračky, 
fľašky, potraviny, obliečky, návliečky, kuchynské potreby atď.), ktoré 
budeme neskôr rozdeľovať do krízových centier a pre sociálne slabšie 
rodiny. Zbierka bude trvať do konca mája 2012. Prosíme, aby ste nosili 
iba veci čisté, nepoškodené a zachovalé! Zároveň Vás prosíme, ak máte 
vo svojom okolí rodinu, ktorej by sme touto cestou dokázali pomôcť, 
kontaktujte nás! Všetky ostatné informácie Vám radi poskytneme na 
t.č. 0905148712. MC Žabka
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Predplavecká príprava 
detí z MŠ

Naša „Hravá a zdravá MŠ“ sa 
usiluje usporiadať činnosti detí tak, 
aby  ich život počas predprimárneho 
vzdelávania  bol radostný, zaujímavý 
a príťažlivý. Telesný a duševný roz-
voj osobnosti dieťaťa v tomto vývi-
novom období úzko súvisí. Pre dieťa 
je prirodzenejší pohyb ako pokoj 
a pri nedostatku pohybovej aktivity 
trpí. Dostatočné množstvo pohybu 
pomáha dieťaťu zbaviť sa psychofy-
zického napätia, utvárať stav telesnej 
a duševnej rovnováhy, teda celkovú 
pohodu organizmu.

V záujme zdravého vývinu 
detí MŠ pravidelne organizuje ak-
tivity športového charakteru, čím 
„PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA“ 
nepochybne je. Našim cieľom pred-
plaveckej prípravy 3. a 4. triedy MŠ 

Hurbanova Stará Turá v dňoch 12. 
- 16. marca 2012 na Myjave, bolo 
naučiť deti nebáť sa vody, namo-
čiť si tvár a hlavu, dýchať do vody, 
chôdza a beh vo vode, hry vo vod-
nom prostredí... V  týchto pohy-
bových činnostiach sa rozvíjala 
súčasne individualita i prosociálne 
správanie dieťaťa či nenahraditeľné 
vôľové vlastnosti. Na jednej strane sa 
nenápadne pestovalo sebaovládanie, 
sebahodnotenie, sebakontrola a se-
baregulácia správania a na druhej 
strane sa dieťa vychovávalo k trpez-
livosti a ohľaduplnosti ako aj úcte 
k druhým deťom. Deťom sa venoval 
inštruktor plávania p. Meleg, ktorý 
sa riadil heslom: „Ťažko na cvičis-
ku, ľahko na bojisku“, uvedomu-
júc si v prvom rade bezpečnosť 31 

päťročných detí. Vďaka jeho zmyslu 
pre fair-play nemali deti v posledný 
deň žiadny problém, s pomocou vý-
cvikových dosiek, preplávať nielen 
detský výcvikový bazén, ale i dospe-
lácky - hlboký.

Za ich úsilie v  posledný deň 
predplaveckej prípravy p. inštruk-

tor deti odmenil sladkou medailou, 
diplomom a hračkou. S pokrikom 
„ŠPORTU ZDAR“ sa deti po päť-
dňovom výcvikovom maratóne 
šťastné a spokojné lúčili s plavárňou 
v Myjave.

Dana Bahníková, uč. MŠ Stará Turá

Prvé narodeniny materského centra Žabka
Hovorí sa, že čas lieči, že raní aj haní, čas platí 

aj tratí. A to, ako čas neuveriteľne letí, to pozná 
najlepšie každý z nás. Vidíme to aj my, štyri ma-
mičky a zakladateľky materského centra (Miška, 
Adélka, Dáška a Veronika), pretože naše spoloč-
né „dieťa“ oslavuje prvý rok od svojho založenia.

Na začiatku, ako to už býva, bola myšlien-
ka a nápad otvoriť materské centrum aj v našom 
meste. Rozdelili sme si úlohy a začali zisťovať 
všetky potrebné kroky k jeho založeniu. Prvým 
a najdôležitejším krokom bolo napísať stanovy 
a s nimi zaregistrovať naše centrum ako občian-
ske združenie na MVSR. To sa nám podarilo, 
a presne 1. apríla 2011 bolo Materské centrum 
- Žabka Stará Turá oficiálne zaregistrované na 
Ministerstve vnútra ako občianske združenie. 
A mohli nasledovať ďalšie kroky k samotnej re-
alizácii našich predstáv. Spoločnými silami sme 
vytvorili projekt, s ktorým sme vystúpili pred 
mestským zastupiteľstvom s nádejou o podporu 
pri získaní priestoru bývalých jaslí na Jiráskovej 
ulici. Našťastie všetko dobre dopadlo a zo zasad-
nutia sme odchádzali s prísľubom priestoru aj 
finančnou podporou na prenájom a časť energií.

1. mája sme prevzali priestor od správcovskej 
spoločnosti a plnenie nášho sna sa mohlo začať. 
Rekonštrukcia a všetky práce spojené s vytvore-
ním centra trvali štyri mesiace a odpracovalo sa 
651 hodín dobrovoľnej práce. 

Priestory bývalých jasličiek neboli používa-
né posledných dvadsať rokov, čo sa pochopiteľne 
odrazilo aj na ich vzhľade. Po odprataní všetkých 
nepotrebných vecí a  neporiadku prišli na rad 
murárske práce, úpravy a opravy elektroinštalá-
cie, maľovanie, úplná rekonštrukcia sociálnych 
zariadení, kladenie podláh, brúsenie a maľova-
nie okenných rámov, opravy schodiska, úpravy 
vstupnej chodby a veľa iných, nemenej dôležitých 
prác. Vďaka sponzorom a všetkým, ktorí sa nám 
rozhodli pomôcť (či už materiálne alebo vlastnou 
silou), sme splnili svoje predsavzatie a prvýkrát 
sme slávnostne otvorili  dvere do materského cen-
tra v nedeľu 4. septembra 2011. V tento krásny 
slnečný deň sa tu stretlo veľa detičiek a rodičov 
a my sme s obrovským šťastím a zadosťučinením 
sledovali ich radosť a úsmevy. 

Od 7. septembra je naša herňa pre deti otvo-
rená denne v dopoludňajších a v pondelky a stre-
dy aj v popoludňajších hodinách. Okrem herne 
ponúkame aj podpornú skupinu pre dojčiace a te-
hotné mamičky, pohybové cvičenie pre ženy, tvo-
rivé dielne a mnoho jednorazových aktivít a akcií 
(Kurz prvej pomoci zameraný na deti, Stretnutie 
s Mikulášom, Posedenie s pediatrom, Burza det-
ského oblečenia a potrieb, Karneval, Veľkonočné 
tvorivé dielne, Divadielko a mnoho iného). V na-
šom centre sú vítaní všetci rodičia s detičkami od 
nula do šesť rokov. Zatiaľ, čo sa Vaše deti budú 
hrať a spoznávať nových kamarátov, vy si u nás 
môžete príjemne posedieť pri šálke kávy alebo 
čaju, vybrať si z nespočetného množstva časopi-
sov rôzneho žánru alebo si požičať knihy z našej 
knižnice. Mamičky s najmenšími detičkami môžu 
využiť ohrádku z množstvom hračiek bezpečných 
aj pre bábätká, prebaliť svoje deti v prebaľovacom 
kútiku alebo nerušene nadojčiť/ nakŕmiť svoje 
dieťatko na pohodlnej sedačke v oddelenej miest-
nosti. Väčšie deti sa môžu do sýtosti vyblázniť na 
molitanovej zostave, v bazéniku s loptičkami, na 
šmykľavke, povoziť sa na motorkách, kresliť si, 

maľovať, zahrať sa s plastelínou, s legom, so skla-
dačkami, kockami a množstvom hračiek. Našim 
cieľom je, aby sa u nás všetci cítili príjemne a vždy 
sa k nám radi vracali. 

1. apríla 2012 sme spolu s Vami oslávili prvý 
rok od nášho založenia. Hlavným bodom progra-
mu bol karneval. Rodičov sme poprosili, aby svo-
jim detičkám vymysleli veselé masky a prišli sa za 
nami takto zabaviť. Pripravené bolo aj občerstve-
nie a spoločné hry pre všetkých. Detičky prišli 
v krásnych maskách a s dobrou náladou, a to bolo 
pre nás najväčším poďakovaním.

Od septembra do marca navštívilo Materské 
centrum Žabka spolu 656 detí. Aj preto veríme, 
že naša práca a úsilie nie je a ešte dlho nebude 
zbytočná. Touto cestou sa chceme aj my poďako-
vať všetkým, ktorí nás podporujú na našej ceste 
a snahe za zmysluplnými cieľmi. 

Prajeme si, aby aj ďalší rok bol aspoň tak 
úspešný ako ten prvý. A na tvárach Vašich detí 
prajeme zasa Vám vidieť iba radosť a úsmev, pre-
tože oni sú naša láska, naše naplnenie, zmysel, 
viera aj nádej. 

Bc. Veronika Dingová



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 5/2012  7

Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice marca 2011 do polovice apríla 2012?
•	 V piatok 23. 3. sa v CVČ stretlo 8 detí za účelom výroby Moreny, ktorá 

poslúžila o týždeň neskôr ako hlavná postava na Vítaní jari.
•	 Počas veľkonočných prázdnin prebehli v CVČ 2 tradičné turnaje: v šíp-

kach O veľkonočného zajaca a v stolnom futbale O veľkonočné vajíčko. 
Víťazom obidvoch turnajov sa stal Matúš Višňovský z 9.B. Blahoželáme.

•	 V týždni pred 22. 4. (Deň Zeme) sme sa pripojili k tým, ktorí čistili naše 
mesto a s deťmi sme zrealizovali niekoľko brigád, a to nielen v areáli CVČ. 
Deti nazberali niekoľko vriec odpadu.
Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo environmentálne oddelenie 
v CVČ i výtvarnú súťaž EKOPLAGÁT. Víťazkami sa stali žiačky 6.C Lucka 
Vaňová a Martina Caltíková. Symbolicky bola odmenená i celá trieda 
„nulťáčikov“, ktorí sa do súťaže zapojili zaujímavými dielkami. Zo všet-
kých prác vznikla v CVČ malá výstavka.
Ku Dňu Zeme sme v spolupráci s detským parlamentom pripravili i do-
obedňajší program pre predškolákov. Akcia sa uskutočnila v piatok 20. 
4. Takmer 70 detí pomáhalo domácim zvieratkám s poriadkom na dvore 
a plnili rôzne úlohy.

Čo pripravujeme na máj 2012?
•	 V pondelok 7. 5. sa môžu všetci školopovinní futbaloví nadšenci zúčastniť  

športovej súťaže „Kopanie jedenástok“. 
•	 Na sobotu 19. 5. pripravujeme výlet vlakom do Popradu, kde deti navští-

via AQUA CITY. Poplatok: 10,- eur. Kapacita je obmedzená. 

•	 Novinka: Oddelenie pohybových aktivít pripravuje pre deti ZŠ novú tra-
díciu športovej súťaže DETSKÝ TRIATLON a zisťuje záujem o tento typ 
športu. I napriek tomu, že akciu plánujeme až v mesiaci jún, už dnes sa 
môžete prihlásiť v CVČ. Súťaž bude určená pre deti (chlapci i dievčatá) 
II. stupňa ZŠ a bude organizovaná v dvoch kategóriách (žiaci 5., 6., 7. 
ročníka a žiaci 8. a 9. ročníka). Disciplíny: plávanie (ml. - 36 m, st. – 72 
m), jazda na bicykli (ml. -1200 m, st. – 2400 m) a beh (ml. 400 m a st. 
800 m). Podrobné informácie sa dozviete v CVČ.

Už myslíme na leto

a pripravujeme pre deti a mládež niekoľko prázdninových typov na 
vyplnenie voľného času:
•	 Boj o prežitie (2. – 4. 7.) – dobrodružné 3 dni a 2 noci v CVČ pre deti 

do 12 rokov, ktoré navštevovali v tomto školskom roku záujmové krúž-
ky (celý školský rok!). Symbolický poplatok: 1,- euro. Treba sa prihlásiť 
do 31. 5. Kapacita obmedzená, preto platí: „Kto prv príde, ten prv ....“

•	 Prímestský tábor  – pre deti od 7 (od ukončeného prvého ročníka) – 12 
rokov. Termín: 9. – 13. 7. 2012 od 9.00 – 16.00 hod.  Miesto: CVČ Stará 
Turá. Poplatok: 30 eur/týždeň (v cene sú zahrnuté: animátorské služby, 
5 x teplý obed a pitný režim, poistenie, materiál a pomôcky na aktivity, 

ceny do hier a súťaží, cestovné, vstupné na plaváreň). Program tábora 
je zameraný na aktívny oddych detí. Prihlášky a podrobné informácie 
získate v CVČ Stará Turá. Prihlásiť sa treba vopred najneskôr do 15. 6. 
2012. Kapacita tábora je obmedzená.

•	 Prázdninová miniškola aerobiku pre začiatočníkov  - 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 
cvičenie, strečing, zapožičanie pomôcok).  Treba sa nahlásiť vopred, a to 
do 30. 6. Prázdninová škola sa otvorí pri minimálnom počte cvičencov 8.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Čo je nové v ZŠ
Apríl ubehol veľmi rýchlo a ja 
vás opäť chcem informovať 
o tom, čo všetko sa udialo 
v našej škole. Prirodzene 
píšem iba o najdôležitejších 
udalostiach a aj tých je veľa. 
Veď všetci sa snažíme, aby sa 
škola stala pre deti miestom, 
kde rady chodia, veľa sa tu 
naučia a zažijú mnoho pekných 
zážitkov.

Jedným z  nich bola akcia, 
ktorú sme zorganizovali spoloč-
ne s  knižnicou pod názvom Noc 
s Andersenom. O noci plnej rozprá-
vok, súťaží a hier si môžete prečítať 
samostatný článok.

Žiaci 1. stupňa radi navštevujú 
Gazdovský dvor v Starej Myjave. Aj 
pred Veľkou nocou si tam zašli, aby 
videli, ako tieto sviatky jari prežívali 
naši predkovia.

Ďalšou významnou akciou, do 
ktorej sa zapájame spolu so stred-
nou školou je deň narcisov. Všetci 
vieme, že pomôcť potrebným je 
veľmi záslužný čin a  prináša ra-
dosť a  uspokojenie aj tomu, kto 
je darcom. Vidieť také množstvo 

ľudí, ktorí si v tento deň pripli žltý 
symbol ľudskosti bolo nádherné. 
Každoročne sa vyberá 6 hliadok do 
mesta, aby oslovilo dobrých ľudí 
a každoročne prinášajú v svojich po-
kladničkách viac peňazí. Tento rok 
to bolo viac ako 2 000 €. Ďakujeme 
všetkým, ktorí aj takto dokazujú, že 
dobrí ľudia ešte žijú.

16. a 17. 4. sa zišli rodičia našich 
detí a ich učitelia na rodičovských 
združeniach. Ďakujem všetkým 
rodičom, ktorí  prišli. Myslím si, že 
vzájomná komunikácia učiteľov s ro-
dičmi je naozaj dôležitá pri výchove 
detí. Pomáha riešiť problémy a zjed-
notiť sa pri výchove, čo je naozaj veľ-
mi dôležité. 16. 4. sa začal v plavárni 
v Starej Turej plavecký kurz žiakov  3. 
ročníka. Je naozaj výborné, že máme 
plaváreň v našom meste a nemusí-
me cestovať do Myjavy. 17.4. boli 
hneď dve akcie. V Bzinciach pod 
Javorinou súťažili naši žiaci v ume-
leckom prednese poézie a  prózy. 
Naši žiaci sa umiestnili takto: Sabina 
Stančíková, 3. ročník, 2. m., Simona 
Žáčková, 5. roč., 3. m. a Valentína 
Masárová, 6. roč., 3 .miesto.

Na Dubníku súťažili mladí zá-

chranári. Umiestnili sa na  4. mieste, 
ale teší nás, že v streľbe boli najlepší. 

V Trenčíne sa 23.4. stretli deti, 
ktoré súťažili v  umeleckom pred-
nese a  divadelných vystúpeniach 
v angličtine. O výsledkoch súťaže, 
ktorá má poetický názov Jazykový 
kvet, vám napíšem v ďalšom článku.

Všetci vieme, že planéta na kto-
rej žijeme, je čoraz viac chorá a mô-
žeme za to my ľudia. Veď stačí ísť na 
prechádzku do okolia nášho mes-
ta, po cestách, ktoré lemujú kopy 
smetí, čo vyhadzujú nezodpovední 
ľudia. Preto sme sa rozhodli, že ak 
máme niečo urobiť pre náš jediný 
domov vo vesmíre, tak na počesť 
Dňa Zeme vyčistíme s deťmi aspoň 
časť neporiadku, ktorí tu narobili 
nezodpovední ľudia. Ktovie, mož-
no aspoň niekoľko z nich, ak uvidí 
malé deti odpratávať ich odpad, sa 
aspoň trochu zahanbí a nabudúce 
nájde odpadkový kôš a zahodí doň 
papier alebo to, čo nechá na tráve 
jeho domáci miláčik.

Apríl je mesiacom odosielania 
prihlášok žiakov 8. a 9. roč. na stred-
né školy. S ich odoslaním sme čakali 
na výsledky Testovania 9, ktoré boli 
pre mnohé stredné školy hlavným 
kritériom pre prijatie. Všetko sme 
stihli a želáme našim žiakom, aby 

boli úspešní a aby ich prijali na nimi 
vybrané školy, aj keď niektorí z nich 
veľa preto neurobili. Mnohí si totiž 
myslia, že je predsa veľa škôl a me-
nej žiakov, a tak ich všade budú vítať 
s otvoreným náručím. Želám im, aby 
to tak bolo a neboli veľmi sklamaní.

30.4. sme pre našich žiakov pri-
pravili trocha folklóru. S programom 
Fidlikanti príde za nami náš rodák 
Jožko Lednický so svojimi priateľmi, 
aby nám svojou hudbou pripome-
nuli, akú nádhernú hudbu vedeli 
vytvoriť naši predkovia. Poslednou 
udalosťou, ktorú chcem opísať, je 
návšteva výstavy Gardénia v Nitre. 
120 žiakov školy si mohlo prezrieť 
výstavné stánky stredných škôl zo 
Slovenska a aj z Českej republiky. 
Videli úžasné výrobky stredoškolá-
kov, samozrejme sa všetci zastavili 
aj pri stánku SOŠ Stará Turá, kto-
rá má naozaj vysokú úroveň a naša 
škola má s ňou výbornú spoluprácu. 
Okrem toho všetkých návštevníkov 
očarilo množstvo kvetov, ktoré sme 
si mohli aj kúpiť. Mňa chytila za srd-
ce výstava bonsajov. Boli nádherné 
a najstarší z nich mal 110 rokov.

To je nateraz všetko. Želám vám 
krásnu jar.

Mgr. Anna Chmurová, 
riaditeľka ZŠ Stará Turá
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PROGRAM KINA – Máj 2012

MAMA GOGO Streda 2. mája, 1900 hod.
Island – nevážny film o vážnych veciach, o nevšímavosti ľudí, hlúposti 
a pretvárke. Príbeh ambiciózneho režiséra, ktorý práve dokončil film o ľu-
ďoch z domova dôchodcov. České titulky.
Vstupné: 2,- EUR 88 min. MP od 12 rokov

O BOHOCH A ĽUĎOCH Streda 9. mája, 1900 hod.
Francúzska dráma o vnútornom zápase a odvahe cisterciánskych mní-
chov čeliacich teroristickej hrozbe v Alžírsku v roku 1996. Prináša svedec-
tvo o radikálnej oddanosti mníchov a sile porozumenia medzi kresťanmi 
a moslimami. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 122 min. MP od 12 rokov

HAPPY FEET 2 Nedeľa 13. mája, 1700 hod.
Vraciame sa do Antarktídy, kde si tučniak Mumble pekne nažíva so svojou 
rodinkou. Problém nastáva, keď Erik prirúti obrovský ľadovec, kvôli ktoré-
mu prichádzajú tučniaky o prístup k potrave. To si vyžaduje prekonanie 
strachu či predsudkov a odhodlanie spojiť všetky zvieratká. Slov. dabing.
Vstupné: 2,20 EUR 111 min. Mládeži prístupný

LÓVE Streda 16. mája, 1900 hod.
ČR/SR – romantická dráma odohrávajúca sa na periférií veľkomesta 
a jeho devízou je silná autenticita prostredia. Hrajú: M. Nemtuda, J. Gogáľ, 
K .Svarinská, D. Cinkota, Tina...
Vstupné: 2,- EUR 90 min. MP od 15 rokov

KOCÚR V ČIŽMÁCH Streda 23. mája, 1700 hod.
USA – nebýval žiadne mačiatko, napriek tomu sa z Kocúra stala najpopu-
lárnejšia postava tejto ságy. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,- EUR 90 min. Mládeži prístupný

RODINA JE ZÁKLAD ŠTÁTU Streda 30. mája, 1900 hod.
ČR – keď vám horí pôda pod nohami, nie je nad rodinný výlet. Život Libora, 
úspešného manažéra finančného ústavu, sa obráti naruby po tom, ako 
sa zistia jeho finančné machinácie. Útek pred spravodlivosťou sa stane 
cestou hľadania stratených vzťahov.
Vstupné: 2,- EUR 100 min. MP od 12 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJEME autobusové zájazdy:

• 18. mája 2012 do Incheba Expo Arény Bratislava na muzikál Děti ráje. 
Účinkujú: Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Bořek Slezáček 
a mnoho ďalších skvelých hercov, spevákov a tanečníkov. Poplatok: 
35,- EUR.

• 26. mája 2012 do Divadla Hybernia Praha na muzikál Quasimodo – 
zvonár z katedrály Notre Dame. Romantický muzikál podľa námetu 
známeho Victora Huga Chrám matky božej v Paríži. Réžia: M. Kukučka. 
Hudba: P. Kaláb, J. Maxián, J. Prachař. Účinkujú: T. Trampl-C. Kassai, 
J. Korn – M. Vojtko, D. Kraus – T. Savka, R. Pavlovčinová – M. Procházková, 
R. Fišarová – V. Konečná, T. Trvalcová – K. Nývltová -  L. Molnárová. 
Poplatok: 32,- alebo 45,- EUR (záleží od výšky vstupeniek).

• 31. mája 2012  do Športovej haly Skalica na koncert slávneho armád-
neho súboru ALEXANDROVCI European tour 2012. Podľa oficiál-
nych informácií od vedenia súboru pôjde o posledné vystúpenie do roku 
2015. Opäť príde celý súbor s najlepšími ruskými spevákmi, sólistami, 
vynikajúcimi hudobníkmi i špičkovými tanečníkmi. Poplatok: 29,- 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.

Klub paličkovanej čipky Stará Turá pri príležitosti 5. výročia 
vzniku organizuje výstavu Krása čipky. Výstava bude 
otvorená v dňoch 12. – 19. mája 2012, v  pracovné dni 

10.00 – 18.00 hod. a cez víkend 14.00 -18.00 hod.

 Dom kultúry Javorina pripravuje rozšírenie Mestského múzea 
o expozíciu „Ako sme žili na prelome 19. a 20. storočia“.  

Prosíme občanov, ktorí vlastnia staré nepotrebné predmety 
dennej potreby, prípadne zariadenie a boli by ochotní, aby 
sa stali súčasťou pripravovanej expozície, nech sa prihlásia 

na sekretariáte DK Javorina, tel. 7763366. Ďakujeme!

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Žuchová, Svetlana: Zlodeji a svedkovia • Fartelová, Marta: 
Na koniec dúhy • Pronská, Jana: Zradená ľúbosť • Burpo, Todd: 
Nebo nie je výmysel • Rankov, Pavol: Matky • Filan, Boris: Raba Suli 
• Pawlowská, Halina: Velká žena z východu Detektívky Nesbo, 
Jo: Spasiteľ Náučná literatúra Latko, Albín: Čo ukrýval tajomný 
archív • Bartošová, Zuzana: Umenie na Slovensku • Tepperwein, Kurt: 
Choroby vyčítané z tváre • Václavková, Viera: Takto chutí svet Detská 
literatúra Brezina, Thomas: Smrtiaca hmla • Moravčík, Štefan: Abeceda 
spať mi nedá • Hrachovcová, Michaela: Murko sa vracia • Loderová, 
Ľudmila:  Žabka žblnka • Šikulová, Veronika: To mlieko má horúčku • 
Futová, Gabriela: Zmätené dvojičky zo slepej uličky Básne Laciková, 
Zdenka: Studňa času • Peteraj, Kamil: Bosá v priesvitných šatách

DK Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva 
15. mája 2012 o 18.00 hod. 

do veľkej sály DK Javorina 
na predstavenie Divadla Astorka  

NA KOHO TO SLOVO PADNE.
Bláznivá komédia v podaní mladých hercov Róberta Jakaba, 

Juraja Kemku, Vladimíra Kobielskeho, Mariána Miezgu a Lukáša 
Latináka pobaví publikum každého veku! Groteskný príbeh 

piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti 
jedného revolvera. Vstupné: 11,- a 11,50 EUR. Predpredaj 
vstupeniek na sekretariáte DK Javorina, tel. 0327763366.

Noc s Andersenom
Kde bolo, tam bolo, bola raz jed-

na brána. Tou bránou sa dalo prejsť 
zo sveta reality do sveta fantázie 
a  rozprávok. Kto ňou raz prešiel, 
túžil to skúsiť znovu a znovu. Veď 
na niekoľko dní sa tak stáva pirátom, 
škriatkom, princeznou či čarodej-

níkom a môže zažiť tie najnečaka-
nejšie dobrodružstvá! Tou bránou 
sa totiž vstupuje do knižnice.

Každá knižnica má svoje otvá-
racie hodiny, kedy ju možno navští-
viť. No je jeden dátum, neobyčajný 
a rozprávkový, kedy sa brány mno-

hých knižníc otvárajú večer a vpúš-
ťajú  deti, aby dnu prespali. Ba čo 
viac – aby si celú noc čítali! Je to 30. 
marec.

Pred dvanástimi rokmi dostali 
dve české knihovníčky tento výni-
močný nápad a akciu nazvali Noc 
s Andersenom. Každoročne sa pri-
dávajú nové krajiny, mestá a knižni-
ce a stále viac detí, ktoré túžia prežiť 

tajuplnú noc medzi knihami. Do ak-
cie sa zapájajú nielen knižnice, ale 
i školy. Tento rok sa vďaka inicia-
tíve p. uč. Haverovej zapojila i naša 
škola. V  podvečerných hodinách 
28 zvedavých detí a 4 pedagógovia 
s očakávaním otvorili brány našej 
mestskej knižnice, kde na nás už 

pokračovanie na str. 11
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Tak náhle odišla duša tvoja, nestihol si 

povedať ani zbohom rodina moja.

Dňa 8.4.2012 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, dedko, švagor 
a svat Jaroslav CIBULKA. Kto 
ste ho poznali a mali radi, spo-
mínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Aj keď Vám hviezdy prestali svietiť 

a slnko prestalo hriať, tí, čo Vás mali 
radi, neprestanú nikdy spomínať.

Dňa 20.4.2012 
sme si pripome-
nuli 2. výročie 
úmrtia nášho 
otca Štefana 
MATUŠÁKA 
a zároveň si 

23.6.2012 pripomíname 6. výročie úmrtia našej 
mamy Oľgy MATUŠÁKOVEJ.

S láskou spomínajú syn, dcéry, 
vnúčatá a pravnúčatá

•
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa 
mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 
2.5.2012 uplynie 5 rokov, čo nás 
náhle opustil môj manžel, otec, 
dedko a príbuzný Bohumír 
BENO.

S láskou spomína 
manželka, deti a vnúčatá

•
Už len kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať a s bolesťou v srdci 
na Teba spomínať. Dňa 3.5.2012 
uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša manželka, matka, 
babička a sestra Alžbeta 
DURCOVÁ z Drgoňovej Doliny.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

•
 Len ten, kto stratil toho, koho 
mal rád a koho miloval, vie čo 
je to bolesť a žiaľ. Dňa 4.5.2012 
uplynie 10 rokov od smrti nášho 
milovaného Pavla ŠEFČÍKA.

S láskou spomína manželka 
Božena a ostatná rodina

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečky na Teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no 

v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 12.5.2012 uplynie 1 rok, čo 
nás navždy opustil Vladimír 
SEVALD. Kto ste ho poznali 
a mali radi, spomínajte s nami.

Manželka a deti s rodinami

Aj keď nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 2.5.2012 bude rok, čo nás 
navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, brat, krstný otec Ján 
DUREC z Paprade. Kto ste ho 
poznali a mali radi, spomínajte 
s nami.

Smútiaca rodina

•
To, že sa rana zahojí je klamné zdanie, v srdci 

nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

Dňa 17.5.2012 si pripomíname 
10. výročie úmrtia nášho manžela, 
otecka a starého otca Karola 
PŠENICU.

S láskou spomínajú manželka, 
syn Miroslav a dcéry Danka, 

Zdenka s rodinami

•
Po dlhej chorobe, tíško si zaspala, 
zanechala si tých, čo si milovala.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou milovanou ma-
mou, babičkou a prababičkou 
Emíliou FILOVOU, ktorá nás 
opustila 23. marca 2012 vo veku 
88 rokov. Poďakovanie patrí aj 

personálu zariadenia pre seniorov Domicile na 
Papradi za obetavú starostlivosť.

Smútiaca rodina

•
 „Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ho mal rád, nevie zabudnúť.“ 
Dňa 20.5.2012 uplynie 9 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a dedko Ivan 
BUNO z Durcovej Doliny.

S láskou a úctou 
spomína celá rodina

•
Odišiel si od nás, my ostali sme 
v žiali, no vždy budeš v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali. Dňa 
1.4.2012 si pripomíname 1. vý-
ročie smrti nášho milovaného 
manžela, otca, starého otca 
Milana MOLCA.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

•
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

sú chvíle, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Zostali spomienky a odkaz jediný, 

veľmi nám chýbaš tatinko v kruhu našej rodiny.“

Dňa 21.5.2012  uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
tatinko a manžel Ján OSLAY.

S láskou spomínajú deti 
Martinka, Janko a manželka

Ďakujeme príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s bratom, bratrancom, susedom, 
ujom Michalom STACHOM, 
ktorý nás opustil 11. marca 2012 
vo veku 84 rokov. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

•
Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí 
čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať. 

Dňa 12.4.2012 sme si pripomenuli 25. výročie, 
kedy nás opustil náš otec Vojtech ŠARKÖZY.

S láskou spomína dcéra, syn, 
vnúčatá a ostatná rodina

•
Dňa 30.4.2012 uplynulo 10 rokov, 
čo nás opustila naša drahá 
mama, babička a prababička 
Mária MICHALCOVÁ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú 

deti, vnúčatá a pravnúčatá

•
Odišiel si bez slova a na rozlúčku 
nebol čas, ale spomienky na Teba 
zostanú v nás. Dňa 30.4.2012 
uplynuli dva roky, čo nás navždy 
opustil Pavol BÚZIK.
S láskou spomína smútiaca rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Leonard Gogola, Jozef Dunajčík, Tibor 
Pastorek, Bianka Durcová, Agáta Švehlová

Idú spoločným životom
Miloslav Štefanech zo Starej Turej a Ingrid 
Vaňková zo Starej Turej, Ing. Marek Beduš 
zo Žabokrekov nad Nitrou a Ing. Katarína 
Lašáková zo Starej Turej, Bc. Róbert 
Hornáček zo Starej Turej a Miriam Ušáková 
z Trenčianskych Bohuslavíc, Lukáš Majtás zo 
Starej Turej a Alena Klbiková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Štefan Hlavatovič, Dušan Alušic, Marian 
Nemec, Emília Filová, Ivan Kollár

Zoznam jubilantov 
za mesiac MÁJ 2012

Ľudmila Stančíková, Jozefína Tanušková, 
Pavol Hučko, Ladislav Révay, Vlasta 
Biesová, Rozália Miklášová, Marta Šidlová, 
Jaroslava Sadloňová, Anna Martišovičová, 
Vladimír Frolo, Ján Gavač, Ing.Darina Lysá, 
Jozef Šteso, Jarmila Nováková, Jaroslav 
Miškovič, Jana Bunová, Anton Biesik, Milan 
Chnapko, Mária Magdalena Peprníková, 
Rudolf Kubánek, Oľga Štrbová, Alžbeta 
Maláriková, Magdaléna Hvožďarová, 
Jozef Duďák, Alžbeta Dingová, Ľudmila 
Náhliková, Marie Bridová, Pavel Michalec, 
Oľga Šuláková, Rudolf Paška, Milan Ilušák, 
Emília Homolová, Katarína Koštialová
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Zo ZUŠ Stará Turá
SÚSTREDENIE POLIANKA

Hovorí sa, že v apríli býva najbláznivej-
šie počasie. Avšak aj napriek výkyvom to 
staroturianske kapely neodradilo a v dňoch 
30.30.-1.4.2012 si zariadili sústredenie.

Sústredenie si zorganizovali deti z kapiel 
a dopomohli im k tomu ich rodičia, ktorí 
dohodli miesto, zabezpečili odvoz a taktiež 
zafinancovali časť nákladov. Druhú časť fi-
nancií poskytla ZUŠ Stará Turá.

Hlavným cieľom sústredenia malo byť 
cvičenie na okresnú súťaž v Trenčianskej 
Turnej, ktorej sa zúčastní naša najmenšia 

kapela. Od prvého dňa do posledného sa 
cvičilo do úmoru. Sústredenia sa zúčastnili 
aj najstarší členovia a taktiež bývalí členovia 
ľudovej hudby Javorinka. Všetci plní očaká-
vaní, kvôli namáhavému cvičeniu, očakávajú 
úctyhodný výsledok. Držíme palce!

SÚŤAŽ ĽUDOVÝCH HUDIEB
Súťaž ľudových hudieb sa konala teda 

v Trenčianskej Turnej. Jednalo sa o okres-
né kolo, kde sa mali ukázať kapely z  na-
šich regiónov. Pomerne početné zastúpenie 
mali Trenčania, ďalej muzikanti z okolitých 
trenčianskych dedín a taktiež Staroturianci 
a Myjavci. Súťaž obsahovala tri rôzne kategó-

rie. Zapojiť sa mohli sólisti speváci, ľudové 
hudby a rovnako aj sólisti inštrumentalisti. 
Naša kapela sa uchádzala o miesto v kategó-
rii ľudových hudieb. Mali sme len jedného 
súpera, bohužiaľ, ľudová hudba KORNIČKA 
má v Trenčíne už dlhú tradíciu. Ako posi-
ly mali skúsenejších hráčov vo veku 12-15 
rokov, zatiaľ čo naša kapela má ako najstar-
šieho trinásťročného člena. Postup do kraj-
ského kola sme síce nevyhrali, ale získali sme 
bohatú skúsenosť, ktorá nám potvrdzuje, že 
netreba zaspať na vavrínoch a treba zo seba 
vydať to najlepšie, hlavne pre vec, ktorá nás 
napĺňa.

M. Adásková

Zumba party
Deň 13. apríl priniesol pre deti prvých 

ročníkov jednu veľkú oslavu pohybu a tanca, 
jednoducho cvičenia pre potešenie a radosť.

Deti, ktoré navštevujú krúžok „Žabky“ 
pripravili pre svojich spolužiakov program. 
Zavolali si na pomoc aj dievčatá z Minizumby 
z CVČ a poriadne to všetci spolu roztočili. 
Spoločne deti súťažili o najlepšieho taneč-
níka, o najlepšieho imitátora, o najlepšieho 
maliara loga - nášho Zumbáčika.

Krásny deň deti prežili vďaka Nádacii 
ŽIVOT, ktorá podporila náš projekt.

p. uč. Mgr. Soňa Kotrasová

Prof. Hričovský bol 
v Starej Turej...

Osobu prof. Hričovského 
určite žiadnemu záhradkáro-
vi netreba predstavovať. Je to 
osobnosť medzi osobnosťa-
mi ovocinárskeho sveta. Na 
podnet záhradkárov starotu-
rianski funkcionári SZZ prof. 
Hričovského pozvali a  on sa 
napokon 13. apríla 2012 besedy 
zúčastnil. Jeho žitie je úzko späté 
s prírodou, hlavne ovocnou zá-
hradou. Aby  výklad bol názor-
ný, organizátori priniesli „kúsok 
prírody“ priamo do prednáško-
vej miestnosti.  Tak ako sa sr-
dečne prihovára rozhlasovým 
poslucháčom a  televíznym di-
vákom,  rovnako  sa prihovoril 
i všetkým prítomným, ktorých  
nebolo  málo. Radil, aké druhy 
ovocných drevín je vhodné pes-
tovať  v našom podjavorinskom  
kraji, spomenul ich ochranu  
a názorne predviedol výchovné 
rezy. Svoje praktické rady a skú-
senosti odovzdal  záhradkárom 
i počas plodnej diskusie. Právom 

môžeme označiť podujatie ako 
úspešné a verím, že nie posled-
né. A tak, ako prof. Hričovský 
nabádal našich záhradkárov 
a ovocinárov k zorganizovaniu 
výstavy plodov našich záhrad, 
verím, že sa nájdu iniciátori 
a nadšenci z ich radov.  Dvere 
Domu kultúry Javorina majú 
otvorené. Adámková Eva

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ
v spolupráci s mestským úradom Stará Turá Vás pozýva na diaľkový pochod na 

10 - 20 - 30 - 50 km na počesť 67. výročia oslobodenia a 68. výročia SNP

PODJAVORINSKÁ PÄŤDESIATKA
37. ročník – 12. 5. 2012

POCHOD JE ZARADENÝ DO KALENDÁRA IVV

TRASY
P1 - 10 km - Stará Turá, Dubník, Stará Turá
P2 – 20 km - Stará Turá, V. Javorina, Stará Turá
P3 – 30 km - Stará Turá,, V. Javorina, Dibrovov 
pomník, Nárcie, Stará Turá
P4 – 50 km - Stará Turá, Višňové, Hrušové, 
Lubina, Roh, Cetuna, V. Javorina, Dibrovov 
pomník, Nárcie, Stará Turá
Pre horské bicykle:
C1 – 67 km - Stará Turá - V. Javorina - Kamenná 
búda - Javorník - Hrubá Vrbka - Kuželov - Poľana - 
Myjava - Poriadie - Stará Turá

PREZENTÁCIA
Na všetky trasy pred mestským úradom 
6.45 – 8.30 h

CIEĽ všetkých trás je na štadióne do 17.00 h

ŠTARTOVNÉ
P1 – P5 dospelí - 1,- EUR. Mládež do 15 rokov 
a členovia KST (platný preukaz) – 0,5 EUR
C1 – 1,- EUR.
Prosíme, prineste si drobné

OBČERSTVENIE
Z vlastných zásob, Pohostinské občerstvenie - 
Stará Turá, Lubina, Cetuna, V. Javorina.
Usporiadateľ podáva občerstvenie na V. Javorine, 
v Nárcí a v cieli.

TRASA POCHODU
Pochoduje sa po cestách vyznačených 
turistickými značkami a vlastným značením 
v oblasti Bielych Karpát. Trasy sú turisticky 
príťažlivé, na 10 km vhodné pre rodiny s deťmi.
Po absolvovaní trasy bude udelený pamätný list. 
Oblasť pochodu je v turistickej mape:
Mapa č. 107 Biele Karpaty – Trenčín M 1:50 000

UPOZORNENIE
Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť. 
Trasy prechádzajú aj po hranici, preto je nutný 
platný občiansky preukaz a odporúčame Európsky 
preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

POZNÁMKA
V cieli po pochode je možné sa 
zregenerovať na plavárni.
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čakali pani knihovníčky s krásnym 
programom. Po literárnych hrách 
a súťažiach nám pani prekladateľ-
ka Kraľovičová porozprávala zaují-
mavosti o svojej práci. Potom sme 

sa vrátili do školy, kde nás čakala 
beseda, jazykové hry a rozprávanie 
o knihách - všetko  po anglicky - 
s ďalším hosťom a bývalou žiačkou 
našej školy, Andreou Sadloňovou. 
A aká by to bola rozprávková noc 
bez dobrodružného putovania roz-

právkami! Vďaka žiakom 8.B zaví-
tali medzi nás Popoluška, tajomný 
džin, Snehová kráľovná a ďalší a pri-
chystali si pre nás rôzne úlohy i pol-
nočnú cestu odvahy. Ešte sme však 
nešli spať - spolu sme si čítali, tvorili, 
pozerali rozprávku – a až potom sa 

uložili do teplých spacákov.
Dúfam, že sa všetkým deťom pá-

čilo a ja sa už teraz teším, ako si Noc 
s Andersenom o rok zopakujeme.

Katarína Medňanská

„TO BE, OR NOT TO BE“, Hamlet, W. Shakespeare.

„BYŤ, ALEBO NEBYŤ“... v staroturianskom kroji!
Takto sme si tu dali známu 

Hamletovskú otázku do súvislosti 
s  oblečením Staroturanov, v akom 
vystupujú vo svojich folklórnych sú-
boroch a ľudových hudbách. Touto 
myšlienkou sa chceme zapodievať 
v našom článku (je zaujímavé, že ta-
kúto otázku vôbec netreba si dávať 
v blízkej Miškech Dedinke!?). Zdá 
sa, že naše staroturianske miestne 
ľudové tradície, hlavne však pred-
vádzanie krojov pri slávnostných 
príležitostiach v  našom meste, 
dávno sa rozpustili do nenávratna. 
Stalo sa tak dosť skoro, ešte pred-
tým, než sa stihla rozplynúť para 
nad poslednou zadychčanou loko-
motívou našich koľajníc. A časom 
už takto oklieštené tradície nikomu 
neprestali chýbať, veď k nasýteniu 
sa folklórom máme naokolo na-
dostač príležitostí, ako na Myjave, 
v Strážnici a či účasťou na viacero 
„Jízdách králů“. Len si tam zájsť! 
Myslenie niektorých našich ľudí 
v tomto smere, prepáčte za výraz, 
celkom zľahostajnelo. Napríklad 
ak niekto žiada, aby účinkujúci vo 
vystúpeniach folklórnych súborov 
a ľudových hudieb vystupovali jed-
notne v miestnych ľudových kro-
joch, tak nech sa o to postará mesto 
a nie my, rodičia, prípadne nie my, 
konkrétne osoby. Buďte vôbec radi, 
vážení, že deti a tí ďalší vystupujú 
vôbec v  nejakých krojoch! Čo na 
tom predsa záleží v akých?! Buďte 
teda radi, že si dáme také kroje, kto-
ré sú práve po ruke, teda i z rôznych 
kútov regiónu!? 

A pritom tak dobre poznáme 
podobu našich vlastných krojov. 
Dnes nerobí problém ich ušitie! 
V tomto smere obrovskú prácu pred 
rokmi vykonala bývalá pani riaditeľ-
ka ZŠ Elena Lukáčová. To už v nás 
niet ani toľko cti k odkazu našich 
pradedov a prababičiek!? K takým-
to názorom nás neospravedlňuje ani 
súčasný nedobrý ekonomický stav 
časti, podotýkam iba časti našej 

spoločnosti. Viem, že sa to nedobre 
počúva.

Po rozhovoroch na túto tému 
pri poslednom vzájomnom stretnu-
tí s priateľmi z našich družobných 
Kunovíc, ani som si veľmi netrúfal 
čo i len naznačiť, ako to u nás vlastne 
s oblečením krojov pri folklórnych 
vystúpeniach je! Ale v duchu som 
si povedal, že ak sa len trochu chce-
me v tomto smere od nich čomusi 
naučiť, môžeme, obrazne poveda-
né, spolu s „koštom“ ich vína nasá-
vať i ich príklad, hlavne na začiatku 
lásku ku krojom. Veď od priateľov 
k dobrému, ak sa chce, veľa sa dá 
priučiť. A tak som i ja využil ich prí-
tomnosť k vyspovedaniu. 

Nosenie  krojov u nich pri pat-
ričných príležitostiach je trvalá, 
mnohogeneračná tradícia, je to ne-
oddeliteľná súčasť života rodín toh-
to regiónu, je im cťou a hrdosťou 
i  takto sa odievať. Kroje sa dedia, 
opravujú, občas sa ušijú  aj nové pre 
všetky vekové generácie! Nevedia si 
predstaviť, že by to malo byť i inak. 
Pri takomto vzťahu k tomuto druhu 
slávnostného oblečenia, možno sa 
nájde kde-tu i akási finančná výpo-
moc z verejných zdrojov. Ich pani 
primátorka mi to správne pome-
novala, že je to každému z nich vec 
„srdíčka“! K doplneniu o ich vzťahu 
k folklóru uvediem i to, že vo viacero 
rodinách, pre májovú „Jízdu králů“ 
vyrábajú svorne papierové ružičky 
pre ozdobenie koní už od januára! 
A treba ich veru neúrekom!

Ak nie je nám ľahostajný ta-
kýto stav a  chceme ísť ďalej, na-
lejme si sami sebe čistého vína! 
Porozmýšľajme medzi sebou, čo 
sme kdesi zanedbali, nedoceni-
li v  rozvíjaní miestneho lokálpat-
riotizmu, či povedomia, či nášho 
kultúrneho dedičstva. Uvedomme 
si, o  čo nás ukracuje konzumná 
zábava a čo bola a je naša ľahostaj-
nosť. Pozitíva v dejinách vždy robili 
a robia nadšenci, osobnosti, ako na 

Myjave Samko Dudík (dnes sú už 
jeho následníci), U  Miškov Vilko 
Haruštiak a pod. Tu sa ale nič lacno 
nevyúraduje, nenaprikazuje, i keď 
máme doposiaľ v našom meste za 
viac desaťročí dôstojný kultúrny 
stánok. Zrejme sme zanedbali prácu 
s ľuďmi so všetkými jej náležitosťa-
mi. A ako sa vraví, neplačme už viac  
nad rozliatym mliekom! Ak sa teda 
rozhodneme, dajme rozum dokopy, 
zvážme svoje možnosti a „ rozdajme 
karty“. Záujemcovia pre prácu by sa 
aj našli (ako napr. p. Jitka Durcová 
pre šitie krojov) a i ďalší k nej pri 

trpezlivom a cieľavedomom hľadaní. 
A keď ich už budeme poznať, daj-
me im dôveru a plnú spoločenskú 
úctu a vážnosť. Treba si uvedomiť, 
že katom týchto vzťahov je predo-
všetkým naša nevšímavosť a forma-
lizmus. Ale toto už je všetko len a len 
v našich rukách!  

PS! Som toho názoru, že ak sa 
nemienime od našich „Kunovjanov“ 
i v niečom konkrétnom poučiť, tak 
je to potom všetko z našej strany len 
tuctová formalita nedôstojná takého 
priateľa a takéhoto priateľstva!

Gustáv Rumánek

Venujte prosím pozornosť tomuto oznamu

Ing. Gustáv Rumánek v týchto dňoch vydal knižku V zrkadle času. Na jej osemdesiatich šiestich stranách zoznamuje nás so 
životopismi šiestich osobností regiónu: učiteľ Martin Ježo, spoluzakladateľ folklórneho festivalu vo Východnej, pokrokový richtár 
Martin Buno, kameraman slovenského hraného filmu František Lukeš ml., partizán Pavel Harušťák, prvá ev. a. v. farárka Darina 
Bancíková a televízny pracovník a scenárista Ivan Úradníček. Knižku si môžete zakúpiť v Stredisku cezhraničnej spolupráce (bývalý 
Infotur, z boku OD BILLA) a v predajni Kniha v Dome služieb.



12  Staroturiansky Spravodajca 5/2012 www.staratura.sk

Ako sa zrodil Dubník I.
(dokončenie z minulého čísla)

Tu sme naše rozprávanie museli prerušiť, lebo do miestnosti 
vstúpila manželka p. Neráda a decentne ukončila jeho trápenie, lebo 
som ho unavoval už takmer 3 hodiny nepretržite, pretože som mal 
rozrobené viaceré témy, ktoré som chcel v ten deň stihnúť. Dohodli 
sme sa, že budeme pokračovať niekedy nabudúce, ale nechcem aby 
to vyznelo pateticky, no bol som takmer na 100% presvedčený, že 
druhú šancu už nedostanem... Bol som preto veľmi vďačný aspoň 
za to, čo som si v ten deň odnášal. Pozorný čitateľ sa môže právom 
spýtať, prečo som si možno tak zaujímavý rozhovor nechával na 
poslednú chvíľu? Nenechával. Pánovi Nerádovi som opakovane asi 
6-8 posledných rokov jeho života navrhoval, že by sme mohli spra-
viť nejaké rozprávanie na kameru o rôznych jeho projektoch. Vždy 
sa myšlienkou nadchol, dokonca vypracoval témy, o ktorých by 
rozprával, ale takmer vždy realizáciu odložil z dôvodu, že si musí 
naštudovať letopočty, pretože mnohé akcie boli už pred polstoro-
čím a nechcel by hovoriť nezmysly z časového hľadiska. Ja som tiež 
veľmi nenaliehal, lebo v tom čase som vlastnil len VHS kameru, kde 
záznam a prípadné kópie nie sú až tak kvalitné. Po jednej vážnejšej 
hospitalizácii (február 2009) som náhodne stretol jeho manželku 
v meste. Sama povedala, že by sa veľmi potešil, kebyže ho prídem 
pozrieť. Ešte v ten deň som mu zatelefonoval, či teda môžem zároveň 
urobiť aj ten rozhovor na kameru a čuduj sa svete, bez problémov 
súhlasil. Ubezpečil som ho, že sa letopočtov nemusí obávať, to do-
pátram a doplním v titulkoch a prípadné brepty vystrihnem.

Takže záverom nasledujú už len suchopárne fakty: So stavbou 
priehrady a klubového domu sa začalo asi v roku 1953, prípadne 
skôr. Ing. Hrnčířik vo veľmi peknej a emotívnej pohrebnej reči o pá-
novi Nerádovi okrem iného zmienil, že on v záujme veci vedel vždy 
balancovať na hranici zákona. Dokázal pravdepodobne (ako tvrdí 
iný zdroj), posunúť hranice katastra tak, aby si mohol na ,,svojom,, 
robiť potrebné stavebné úpravy. Nazhŕňaná zemina dna priehrady 
po terénnych úpravách, bola na jednom mieste navršovaná buldozé-
rom. Tým miestom je dnešný malebný ostrov. Dno priehrady tvorilo 
množstvo aj mohutných stromov a kríkov. Pán Milan Ťažký mi spo-
mínal, že ako šiestaci zo ZDŠ chodili zo školy na brigádu likvidovať 
pálením práve konáre z týchto porastov. Oficiálne otvorenie 1. etapy 
PKO, ktorá zahŕňala vybudovanie priehrady, sa nieslo v duchu veľkej 
slávy a konalo sa 9.5.1954. Otvárací ceremoniál sa začal slávnostným 
sprievodom od Chirany (Premy) až k hrádzi, kde bola pripravená 
tribúna pre hostí (dnes by vyznela komicky už len myšlienka, že by 
sme nechali peši pochodovať nejakých pozvaných čelných pred-
staviteľov v sprievode na úseku asi 2 km dlhom). Samotná cesta na 
Dubník ešte nemala dnešnú podobu, nebola ani asfaltovaná a ani 
nešla celkom po dnešnej trase, ako ju teraz poznáme cez topolovú 
alej. V cieľi sprievodu, teda na napustenej priehrade, boli usporiada-
né preteky vo veslovaní, na obyčajných člnoch. Súťažili medzi sebou 
rôzne záujmové krúžky a podľa toho mali nazvané aj súťažné člny. 

Pretekov sa zúčastnili okrem iných aj hasiči, rybári mali súťažný čln 
Šťuku, poľovníci Strelu. Počas dňa otváracieho ceremoniálu, leteckí 
modelári púšťali svoje výtvory zo Štúrovej skaly. V tých rokoch oko-
lité porasty boli ešte malé, tak Štúrová skala dominantne vyčnievala 
nad les (ešte v sedemdesiatych rokoch bol pohľad na Starú Turu 
možný zo Štúrovej skaly). Najďalej zaletel model Štefana Sekerku, 
ktorý mal už gumový pohon. Ostatné zblúdilé modely ľahko po-
striasali modelári vtedy ešte z nízkych porastov. 

O rok neskôr 9.5.1955 sa oficiálne otvorila druhá etapa PKO – 
Klubový dom (bývalá lodenica s terasou). Dnes z tohto objektu ostali 
už len murované základy bývalej lodenice. Bol organizovaný podob-
ný slávnostný deň, boli už pozvaní vodáci z Trenčína s naozajstnými 
kajakmi, ktorí predviedli už pravú vodácku súťaž. Medzičasom si 
už aj novovziknutí staroturanskí vodáci vyrábali svoje kajaky, neko-
nečným nanášaním tenkého papiera na kopyto a jeho potieraním 
rozriedeným celuloidom v acetóne. Prvú dielňu mali títo vodáci 
v pivnici obytného domu, priamo pod Nerádom. Tieto priestory do-
vtedy využívali miestni leteckí modelári, ktorí sa potom o ne museli 
deliť práve s miestnymi vodákmi. V tejto dielničke vznikli aj dve už 
spomínané malé plachetničky, ktoré si stavali Nerád s Macháčkom. 
Vráťme sa však k Dubníku. V prvých rokoch uvedenia priehrady 
do prevádzky sa začal údajne obmývať a tým strácať ostrov, ktorý 
je vlastne peknou dominantou Dubníka I. Pán Jaroslav Stančík si 
spomína, ako v jednu zimu spevňovali ostrov kameňmi tak, že ich 
dopravovali položené na železnom plechu a tento plech bol ťahaný 
dvomi koňmi. Aj boky priehrady - pri hrádzi - sa ešte dodatočne 
spevňovali navezenými kameňmi. Pláž, ktorú dnes poznáme, v pr-
vých rokoch vôbec neexistovala. Po napustení hrádze tento breh 
bol veľmi blatiský a vstup do vody pomerne nepríjemný. Človek sa 
zabáral po členky v blate. Ľudia na kúpanie využívali priestor na 
pravej strane hrádze (pod Štúrovou skalou), ktorá bola už trošku 
spevňená. Vybudovanie a vyštrkovanie pláže, na akú sme zvyknutí 
dnes, bolo vykonané až o niekoľko rokov neskôr.     

Ten najpozitívnejší zámer p. Neráda bol teda vybudovať Dubník 
I (alebo PKO) ako rekreačné stredisko pre svojich zamestanacov 
Chirany-Premy. Nielen v mojom prípade mu tento zámer vyšiel, 
pretože sa tam chodíme s priateľmi kúpať cez letnú sezónu aj vo 
všedné a nielen víkendové dni. Nie je pochýb, že tento areál učaro-
val nielen našim domorodcom, ale radi sa tam ľudia vracajú si dobiť 
baterky aj z veľmi ďalekých kútov bývalého Československa. Takmer 
každoročne chodil (a možno ešte chodí) relaxovať na Dubník je-
den doktor z Prahy. Jeho vysvetlenie prečo, bolo úplne výstižné. 
Z Dubníka neregistruje žiadne známky civilizácie. Nevidno žiadne 
vedenie vysokého napätia, nepočuje žiaden ruch veľkomesta, nie je 
nablízku žiadna rušnejšia cesta či autostráda, naopak počuje a cíti 
na okolí len nefaľšovanú prírodu. Vážme si tento poklad, ktorý nám 
tu naši predkovia vybudovali.

Dušan KlimáčekBudovanie Dubníka a klubového domu 1955

Budovanie Dubníka 1953
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V Starej Turej sa hrala aj hádzaná (2. časť) 
Ženská hádzaná – venované pamiatke trénera Milana Pekníka

(pokračovanie z minulého čísla)

Okrem Jarky Černákovej si nikto z nás nespomenul na jednu 
príhodu. Citujem ju: „Asi sme boli v hádzanej dobré, keď nás niekto 
vybral na  predzápas do Bratislavy. Cestovali sme tam v  jednu ok-
tóbrovú nedeľu  staručkým autobusom staroturianskych športovcov. 
Tréner Pekník nás najprv  zaviedol na výstavu  obrazov. Potom sme 
sa presunuli do športovej haly na Pasienkoch, kde mal byť medzištát-
ny zápas Rumunsko – Československo. Predtým sme hrali my, ani 
neviem, kto bol náš súper. Ale určite sme prehrali. Keďže bol auto-
bus veľký, sprevádzali nás staroturianski futbalisti, ktorí nás počas 
zápasu veľmi povzbudzovali. Na spiatočnej ceste domov sme mali 
zastávku v Novom Meste n. V., kde nám tréner Pekník v staničnej 
reštaurácii kúpil obložené žemle a malinovku. Vydali mu pár drob-
ných, ku ktorým pridal niečo zo svojej peňaženky a kúpil nám za 
to čokoládu – sójovú pochúťku za 3 Kčs, ktorú sme si spravodlivo 
rozdelili. Diéty boli v tom čase 5 Kčs.

Ešte v 8. triede sme nahovárali na tréningy i spolužiačku Anku 
Polákovú z Pažite. Párkrát i prišla, ale nemohla v tom pokračovať, 
lebo bola klavíristka a s odranými prstami od lopty nemohla hrať na 
klavíri. Ja som bola tiež hudobníčka – harmonikárka, ale na tréningy 
i zápasy som chodila, a možno preto som sa nestala ani vynikajúcou 
hádzanárkou, ani vynikajúcou harmonikárkou. Oboje ma totiž veľmi 
bavilo. A harmonika ma baví dodnes. To, že som nebola výbornou 
hráčkou, potvrdzuje i táto príhoda. Neviem už, či sme hrali maj-
strovský alebo priateľský zápas vo Veľkých Levároch. Ale pamätám 
si, ako nám miestni fanúšikovia strieľali prakom kamienky do nôh. 
Veľmi to štípalo. Levárčanky chceli veľmi vyhrať, a preto na všetky 
moje spoluhráčky držali „osobku“. Iba na mňa nie, ja som pre nich 
nebola nebezpečná. Prehrali sme 14:2 a tie dva góly som dala ja. 
Aspoň raz som sa mohla na ihrisku cítiť ako hrdina i ja.

Po skončení 1. roč. SVŠ, ktorý sme vychodili ako elokovaná 
trieda v Starej Turej, nás presunuli do „materskej SVŠ“ v Novom 
Meste n. V. Napriek zhoršeným podmienkam sme celý nasledu-
júci školský rok 1965/66 hádzanú hrali. A veľmi úspešne. Vyhrali 
sme 2. ročník zimnej súťaže. Naše súperky boli: Baník Brezová, 
SPŠS Trenčín, TOS Trenčín, Merina Trenčín, Spartak Myjava A aj 
B, Odeva Trenčín. Nad všetkými sme vyhrali a nastrieľali 60 gólov, 
z ktorých 31 gólov strelila Betka Siváčková. Úspešné strelkyne boli 

i Božena Sadloňová a Jarmila Klimáčková. Neskôr začali s hádzanou 
problémy nielen kvôli cestovaniu, ale hlavne kvôli oslabeniu druž-
stva. A. Hudcovicovú „zlanárili“ na volejbal a atletiku, B. Siváčková 
a B. Sadloňová prešli hrať II. ligu do Spartaka Myjava a J. Klimáčkovú 
prehovoril p. Šustík na basketbal. A my ostatné sme to už jednodu-
cho vzdali a rozlúčili sme sa s hádzanárskou kariérou a bielozelenými 
pruhovanými dresmi.

Nesmiem zabudnúť uviesť, že našou kapitánkou bola počas celé-
ho obdobia Betka Siváčková ( dnes vydatá PhDr. Alžbeta Dingová ). 
Bola najobávanejšou hráčkou. Góly strieľala ľavou rukou a pre väčši-
nu brankárok boli jej strely nechytateľné. A to ako jedna z mála hrá-
čok  vedela strieľať aj z „otočky“. Spomína si, že hádzaná bola v Starej 
Turej dosť populárna, priťahovala veľa malých dievčatiek, ktoré nám 
ochotne prinášali zatúlané lopty. Jedna z nich bola i Evka Drobcová, 
ktorá sa neskôr hádzanárkou i stala. Na ihrisko sme chodili i mimo 
tréningov, čo sa vždy nestretlo s priaznivou odozvou doma.

Netušili sme, že sa ešte raz s hádzanou stretneme. V decembri 
1981 prišla do Chirany pozvánka na medzipodnikový turnaj už ne-
hrajúcich hráčiek. Zdá sa mi, že to bolo v Senici a zúčastnili sa ho 
okrem nás ešte 3 družstvá z Myjavy, Senice a z Brezovej alebo Skalice. 
Dali sme sa nahovoriť napriek tomu, že veľa  našich súperiek hrali 
ešte krátko pred turnajom vo vysokých i ligových súťažiach. Pred 
začiatkom turnaja sme sa rozcvičovali a divákom ukazovali, že i my, 
niektoré trojnásobné mamy, vieme strieľať z trojskoku i „sedmičky“. 
Ale keď začali zápasy! Veľká bieda! Keďže sme hádzanú nehrali už 
16 rokov a nemali ani „kondičku“, už pred koncom prvého polčasu 
sme „lapali“ dych. Každú prestávku sa nám venoval masér organi-
zátorov, aby sme zápasy dohrali, čo sa nám i podarilo. Všetky zá-
pasy sme prehrali, ale boli to čestné prehry. Veď prehrať s bývalými 
ligistkami nebola hanba. S odstupom času si na turnaj spomíname 
s úsmevom a humorom.

Naša spoluhráčka Božena Sadloňová (vydatá Brušková) hrala 
niekoľko rokov hádzanú v prvoligovom Interi Bratislava. Ja som 
sa s  hádzanou stretla ešte v  1. roč. Vysokej školy ekonomickej 
v Bratislave. Hrali sme vysokoškolskú ligu a v šk. r. 1967/68 sme 
ju i vyhrali.

(pokračovanie o ženskej hádzanej v Starej Turej v budúcom čísle)
Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Dorastenky Premy v r. 1965 
Stojaci zľava – Ľudmila Baranovičová, Viola Haruštiaková, Anna 
Hudcovicová, Alžbeta Siváčková, trenér Milan Pekník
Čupiace zľava – Katarína Truhlíková, Jaroslava Černáková, Jarmila 
Klimáčková, Eva Pagáčová

Turnaj v Senici v r. 1981 
Stojace zľava – Elena Baranovičová, rod. Zemanovičová, PhDr. Alžbeta 
Dingová, rod. Siváčková, Jarmila Klimáčková, Ing. Eva Tomisová, rod. 
Pagáčová, Viola Haruštiaková V podrepe zľava – Katarína Blažková, rod. 
Truhlíková, Marta Tóthová, Eva Drobcová
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Futbalisti zahájili jarnú 
časť ročníka 2011/12

Prvé kolá jarnej časti potvrdili, že súťaže sú náročné a úspechy 
sa dosiahnu len pri zodpovednom prístupe k tréningom vo všetkých 
kategóriách. „A“ mužstvo pod vedením trénera Minárika dosiahlo 
cenné remízy v Ľuborči a Šimonovanoch, ale stratilo doma body s Tr. 
Teplicami, Cígeľom a prehralo v Malej Čause rýchlym gólom už v 20-
tej sekunde a v Hornej Porube. I napriek tomu je vidieť určitý herný 
posun hlavne v obrannej činnosti. V ďalšom období bude potrebné 
sa zamerať na útok, kde sú značné rezervy. Druhým slabším článkom 
je disciplína a tu je potrebné pracovať s hráčmi, ktorí si musia uvedo-
miť, že  nesprávne rozhodnutie rozhodcov nemôžu ovplyvniť a každá 
ich pripomienka je trestaná žltou, popr. červenou kartou. Naše „B“ 
mužstvo začínalo s problémami hlavne v tréningovom procese, ale 
postupne si hráči uvedomili, že pokiaľ chcú podávať vyrovnané vý-
kony, tak  dva tréningové cykly sú nevyhnutné. Prvé zápasy naznačili, 
že mužstvo má na viac. Prehrali síce doma s Brestovcom a vonku 
s prvým mužstvom Turej Lúky, ale vyhrali doma nad Poliankou 2:0 
a nešťastná bola aj prehra s Hrádkom 0:1. Dorastenci pod vedením 
nového trénera Mgr. Mariána Valláša prehrali v Drietome 4:1, potom 
stratili doma body po remízach s Kaniankou 2:2, D. Vestenicami 
0:0 a Streženicami 1:1. V treťom domácom zápase ale vyhrali nad 
Papradnom 3:0 a v Šimonovanoch 2:4 i napriek tomu, že hrali len 
desiati. Slabšie výsledky dosahujú naši najmladší futbalisti dvojičky 
v 3. lige. V jarnej časti získali doposiaľ jediný bod mladší žiaci remí-
zou v Kanianke 1:1. Tréneri budú musieť hľadať príčiny neúspechov.

Výsledky „A“ mužstva – 5. liga Sever
17. kolo: MFK Stará Turá – Trenčianske Teplice 0:0 (0:0)
18. kolo: Ľuborča – MFK Stará Turá 1:1 (0:0)
19. kolo: ŠK Slovan Šimonovany  – MFK  Stará Turá 0:0 (0:0)
16. kolo (dohrávka): Malá Čausa  – MFK  Stará Turá 1:0 (1:0)
20. kolo: MFK Stará Turá – Baník Cígeľ 1:1 (0:1)
21. kolo: FO Vápeč Horná Poruba  – MFK  Stará Turá 2:1 (1:0)

„B“ mužstvo
 MFK Stará Turá „B“ – Brestovec 1:2 (0:1), gól: Magula
 Turá Lúka – MFK Stará Turá „B“ 2:1 (1:0), gól:  Peterka
 MFK Stará Turá „B“ – Polianka 2:0 (1:0), góly: Javor, Antálek
 MKK Stará Turá „B“ – Hrádok 0:1 (0:1)

Dorast – 5.liga Sever
 Drietoma – MFK Stará Turá 4:1  
 MFK Stará Turá – Kanianka 2:2 
 MFK Stará Turá – D. Vestenice 0:0
 MFK Stará Turá – Papradno 3:0 
 Šimonovany – MFK Stará Turá 2:4
 MFK Stará Turá – Streženica 1:1

Mladší žiaci – 3.liga
 MFK Stará Turá – Nováky  1:5
 Horná Nitra „B“ – MFK Stará Turá 7:0
 MFK Stará Turá – Nové Mesto n/V „B“ 1:6
 Kanianka – MFK Stará Turá 1:1

Starší žiaci – 3.liga
 MFK  Stará Turá – Nováky 0:1
 Horná Nitra „B“ – MFK Stará Turá 3:2
 MFK Stará Turá – Nové Mesto n/V „B“ 0:3
 Kanianka – MFK Stará Turá 3:0

MFK Stará Turá

Súťaž mladých záchranárov
Obvodný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, odbor civilnej ochrany a krí-
zového riadenia pripravil pre žiakov 
základných škôl zaujímavú súťaž mla-
dých záchranárov. V príjemnom pro-
stredí rekreačného strediska Dubník 
I. sa stretli štvorčlenné tímy z piatich 
základných škôl z  novomestského 
okresu. Súťažiacich privítal prednos-
ta Obvodného úradu Nové Mesto 
nad Váhom, Tibor Hlobeň a primátor 
mesta Stará Turá, Ing. Ján Kišš. 

Žiaci súťažili vo viacerých ná-
ročných disciplínach. Staroturianske 
deti vynikali najmä v streľbe zo vzdu-
chovky. Na ďalších stanovištiach 
museli ukázať správnu manipuláciu 
s ochrannými maskami, vybrať po-
trebné veci, ktoré by im pomohli pri 
prípadnej nutnej evakuácií alebo mu-
seli rozoznať a určiť jeden z varovných 
signálov. Medzi najťažšie úlohy zaradi-
li deti písomný test, v ktorom museli 
ukázať svoje vedomosti. Ďalšie stano-
vištia preverili zdravotnícku prípravu 
detí a schopnosť podať prvú pomoc, 
ale aj orientáciu v prírode. Poslednou 
úlohou bolo uhasenie malého požia-
ru. Deti mali za úlohu s použitím ha-
sičskej hadice vodou zraziť nastavené 
plechovky.

Konkurencia mladých záchraná-
rov bola naozaj veľká, každé družstvo 
chcelo vyhrať. Po spočítaní bodov 
a  dosiahnutých časov sa víťazom 
obvodného kola súťaže mladých zá-
chranárov stali žiaci zo Základnej 
školy v Moravskom Lieskovom. Víťaz 
postupuje do krajského kola, ktoré sa 
uskutoční 26. apríla 2012 v rekreač-
nom stredisku Podskalie pri Pružine. 
Druhé najlepšie hodnotenie na sú-
ťaži získala Základná škola z Hornej 
Stredy, tretie miesto obsadila Základná 
škola Nové Mesto nad Váhom, Ulica 
Tematínska, žiaci zo Základnej ško-
ly v Starej Turej skončili na peknom 
štvrtom mieste. Najmenej bodov zís-
kali žiaci zo Základnej školy v Novom 
Meste nad Váhom, Ul. Odborárska. 

Po náročných výkonoch bolo pre 
deti pripravené príjemné prekvape-
nie. Akcie sa zúčastnila aj skupina 
personálneho doplňovania územnej 
vojenskej správy Trenčín. Muži z tejto 
skupiny nachystali pre deti množstvo 
materiálov, deti si mohli vyskúšať ich 
výstroj a diskutovať s nimi o ich zau-
jímavej práci. Žiaci si pozreli aj film 
„Sám vojak v poli“, ktorý im priblížil 
prácu vojakov v zahraničných misi-
ách. Lívia Boorová

Majstrovstvá Slovenska 
v streľbe žiakov

Dňa 30. marca 2012 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v streľbe 
žiakov zo vzduchovej pušky S-631. Základnú školu v Starej Turej reprezentovali 
traja mladší strelci, 

Lukáš Andel s nástrelom 280 bodov a skončil na peknom 6. mieste,
Dávid Chudík 252 bodov 21. miesto,
Klčová Kristína 260 bodov 17. miesto.

Majstrovstiev sa zúčast-
nilo asi 90 strelcov z  celé-
ho Slovenska. Pani Ľubica 
Milatová bezpečne previezla 
našu reprezentáciu na svo-
jom súkromnom vozidle 
spolu s  trénerom Petrom 
Milatom. Gratulujeme na-
šim strelcom k  peknému 
úspechu. Peter Milata

inzercia

• PREDÁM murovanú chatku v záhradnej osade Stará Turá 
– Súš – Brezovka. Cena dohodou. mobil č. 0918 667 804

Družstvo ZŠ Stará Turá
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Majstrovstvá Slovenska 
vo Wushu 2012

V sobotu 31. marca 2012 sa 
v  Starej Turej konala celosloven-
ská súťaž so zahraničnou účas-
ťou „Majstrovstvá Slovenska vo 
Wushu“. V  tradičnom čínskom  
športe Wushu (u  nás známejšom  
pod názvom Kungfu) súťažilo cel-
kovo 95 súťažiacich z desiatich klu-
bov zo Slovenska, Česka a Ruska. 
Súťažiaci predviedli svoje kvality 
v  sedemnástich kategóriách, a  to 
v cvičení zostáv so zbraňami i bez 
nich, medzi ktorými nechýbalo ani 
zdravotné cvičenie Taiji („Taiči“). 
V  ďalších štyroch kategóriách sa 
predviedli športovci v kontaktných 
zápasoch čínskeho boxu Sanshou 
a  Taiji zápasu Tuishou. Väčšinou 
sa súťažiaci zúčastňovali niekoľ-
kých kategórií, aby tak zvýšili svo-

je šance na úspech. Organizátorom 
súťaže bola Slovenská Asociácia 
Čínskeho Wushu v spolupráci s do-
mácim klubom Wu-shu centrum 
Stará Turá. Na stránkach asociá-
cie (www.wushuslovakia.sk) je 
možné nájsť kompletné výsledky, 
fotogalériu i video zostrih súťaže. 
Najpočetnejším a zároveň najúspeš-
nejším klubom na súťaži sa stala 
Voronežská Regionálna Federácia 
Wushu z  Ruska, ako druhý sa 
umiestnil trnavský Klub bojových 
umení „Plachtiaci orol“ a tretím naj-
úspešnejším klubom sa stalo domá-
ce Wu-shu centrum Stará Turá. 

Wu-shu centrum Stará Turá 
získalo 9 medailových umiestnení 
a to 3 zlaté, 2 strieborné a 4 bronzové 
medaile.  Ján Okrucký

Naštartuj si autíčko
Dňa 15.4.2012 sa v telocvični ZŠ v Starej Turej konal 3. ročník obľú-

benej súťaže  pre deti Naštartuj si autíčko. Do súťaže sa zapojilo 18 detí. 
Bolo milé vidieť ich ako sú zapálení a túžia vyhrať niektorú z vystavených 
cien. Ale ako to vždy býva, nie každý sa stane víťazom. Rodinní príslušníci 
sa snažili svoje deti povzbudzovať, tlieskať, a to robilo dobrú atmosféru. 
Odmenení boli všetci. Tí, čo nepostúpili dostali sladkú odmenu. Tí, ktorí 
sa umiestnili na 12. až 7. mieste dostali okrem sladkej odmeny aj prívesok 
klubu Pathfinder a šiesti výhercovia si odniesli vecné ceny. Tu sú víťazi 
tretieho kola jarnej súťaže:

1. Kubovič Matúš 00:35:598
2. Hučko Adrian 00:36:848
3. Kučera David 00:39:744

4. Bunová Eva 00:40:755
5. Kalivoda Lukáš 00:40:840
6. Kalivoda Matej 00:41:928

Ani naši ockovia nezaháľali a vyskúšali si  jazdu s autíčkom. Na jej konci 
ich čakala sladká odmena. Chcem sa poďakovať vedeniu ZŠ, že nám po-
skytli priestory telocvične a Nadácii ŽIVOT za finančný príspevok na akciu. 

Všetkým vám prajem veľa úspešných jázd do jesenného ročníka našej 
súťaže. Za OZ Klub Prieskumník Pathfinder Majka Slamková – Horská včielka

Jarná deratizácia v meste
Primátor mesta Stará Turá v zmysle VZN č., 5/2007 mesta Stará Turá o dezinsekcii 

a deratizácii na území mesta Stará Turá, nariadil vykonanie jarnej deratizácie objek-
tov vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie a právnických osôb na území mesta Stará Turá v termíne od 9. mája do 
23. mája 2012 a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádz-
kach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch, administratívnych a iných objektoch.

Firmu, ktorá bude deratizáciu prevádzať sú povinní zabezpečiť majitelia, vlastníci 
alebo správcovia nehnuteľností. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní hradiť 
majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností.

Každý fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba je povinná 
do 10 dní od vykonania deratizácie zaslať na Mestský úrad v Starej Turej, odd. 
výstavby, územného plánovania a životného prostredia potvrdenie o realizácií de-
ratizácie a dezinsekcie v týchto objektoch.  Zároveň upozorňujeme občanov, aby si 
počas deratizácie dávali pozor na svojich domácich miláčikov.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Skupinové cvičenie v podaní hostí z Ruska

Príhovor riaditeľa súťaže p. Eugena Császára
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Úspechy hasičov z DHZ Topolecká

Minuloročná sezóna bola pre topoleckých 
hasičov veľmi úspešná. V rámci roku 2011 sa zú-
častnili 27 ligových, ale aj celoslovenských súťaží. 
V týchto sa umiestnili väčšinou na popredných 
miestach, získali 7 prvých miest, 4 druhé miesta 
a dvakrát obsadili tretiu priečku. Dobrovoľný ha-
sičský zbor Topolecká vychováva mladých hasičov 
v družstve žien a družstve mužov. 

Cieľov na novú sezónu je hneď niekoľ-
ko. V tomto roku prestúpili zo senickej ligy do 
Inovecko-karpatskej ligy, kde by sa chceli, čo naj-
lepšie umiestniť. Je potrebné, aby sa poctivo pri-
pravovali na jednotlivé súťaže počas roka, ktoré 

sú zaradené do ligy. V senickej lige sa umiestnenie 
družstiev určovalo podľa zrátavania výsledných 
časov. V novej lige sa bude postupovať podľa bo-
dového hodnotenia každého družstva. 

Ďalším cieľom topoleckých dobrovoľných 
hasičov je vytvoriť v budúcnosti aj detské druž-
stvo, kde by sa mohli športovo venovať deťom 
z mestských častí, ktoré nemajú možnosť na veľké 
športové vyžitie. Vytvorenie takéhoto družstva je 
však finančne veľmi náročné. 

Dobrovoľné hasičstvo môže byť pre deti veľmi 
osožné. V mladšom veku získajú deti kondičku, 
naučia sa viazať uzle, sú v kolektíve ďalších detí 

a majú príjemný program na voľný čas. Rovnako 
sa tu učia disciplíne a sú neustále v pohybe, čo je 
pre deti v nízkom veku dôležité na vybitie energie. 

Dobrovoľní hasiči z Topoleckej mali za dva 
roky viac ako 10 výjazdov, kedy sa v okolí objavili 
požiare pri vypaľovaní trávy, ale pomáhali naprí-
klad aj pri požiari domu. V prípadoch, kedy sú 
drahé každé minúty sú dobrovoľní hasiči niekedy 
prví, ktorí k požiaru dorazia. 

Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca DHZ 
Topolecká s DHZ Drgoňova Dolina. Na väčšinu 
súťaží chodia spolu a pomáhajú si, v čom sa dá. 
Potrebné je však poďakovať najmä sponzorom, 
ktorí družstvu pomáhajú najmä finančne a tiež 
mestu Stará Turá.

Lívia Boorová

Najlepšie umiestnenia DHZ Topolecká 
v Senickej lige a v súťažiach v roku 2011

Košolná 1. miesto
Sobotište (Jelínek) 1. miesto
Závod (nočná súťaž) 2. miesto
Senica 2. miesto
Moravské Lieskové 2. miesto
Prievaly 3. miesto
Prašník 1. miesto
Rudník 1. miesto
Trenčianske Bohuslavice 1. miesto
Podbranč 1. miesto
Lúka (nočná súťaž) 2. miesto
Cetuna 1. miesto
Zeleneč (vianočný kapor) 3. miesto
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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


