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Divadelná komédia 
Mandarínková izba
6. marec, DK Javorina

Vernisáž výtvarnej súťaže 
Stará Turá naše mesto
26. marec, DK Javorina PR
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Burza kníh a časopisov
27. marec, DK Javorina

Vítanie Jari a veľkonočný trh
27. marec, Námestie slobody

Ocenenie úspechov MBK Stará Turá
27. marec, Námestie slobody
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IA Jarno-letná 
burza detského 
a tehotenského 
oblečenia 
16. – 18. marec, 
MC Žabka

Podporme naše 
deti a tých, ktorí 
to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho nie-
kto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať 
iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí 
to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme 
pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše. Prispejme 
svojim podielom našim deťom a tým, ktorí sú na našu 
pomoc odkázaní. Rozhodnite o použití  podielu z vašich 
daní, ktoré ste odviedli za rok 2014.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT pod-
poruje formou programu malých komu-
nitných grantov užitočné  aktivity detí  
a mládeže v našom meste, rôzne športové 
kluby. Sme radi, že ste pochopili zmysel 
a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu 
podporu vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov je 
zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 

i v tomto roku prispieť na rozvoj nezisko-
vých činností v našom meste v oblasti špor-
tu, kultúry, školstva, životného prostredia či 
iných humanitných oblastí a prispieť k zlep-
šovaniu kvality života, prosíme vás, aby ste 
vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či 
daňového priznania (u právnických osôb) 
prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o  poukázaní 2% si môže-
te stiahnuť na: http://www.staratura.sk/
nadacia-zivot/

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na  aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová 
správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia

Č.Ú.:	 1151264753/0200
IBAN:	 SK79	0200	0000	0011	5126	4753
BIC:	 SUBASKBX

Vo vnútri čísla
Z	rokovania	MsZ	 str.	2

Nový	projekt	mestskej	polície	 str.	2

Účasť	v	referende	v	obvode	St.	Turá	 str.	3

Predaj	palivového	dreva	v	roku	2015	 str.	4

Úspechy	detí	zo	ZŠ,	ZUŠ	a	SOŠ	 str.	6

Novinky	zo	ZŠ,	CVČ	 str.	7

Dom	kultúry	Javorina	 str.	8

Matričné	okienko,	smútočné	spomienky	 str.	9

Beseda	s	Pavlom	Baričákom	 str.	11

Výborné	výsledky	MBK	Stará	Turá	 str.	14

Naši učitelia
Sedeli za katedrou,

na tabuľu čiernu ako uhoľ,
písali bielou kriedou,
slová, vety, zadania.

S úctou pozeral som,
otázky si kládol,

každou nocou, či dňom,
ako rád by to všetko 

zvládol.

A tak roky šli,
vedomosti pribúdali,

čoraz ďalej zašli,
učitelia radosť mali.

Veď nám dali kúsok seba,
mysle naše formovali,

bez rozdielu, mňa aj teba,
ani chvíľu neváhali.

A aj dnes po rokoch,
známe tváre učiteľov

zo školských čias,
stretneš len tak náhodou,

poďakuj za ten krásny,
bezstarostný čas...

J. Trúsiková

PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 15. 1. 2015  sa uskutočnilo II. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie 
otvorila a viedla primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci prerokovali a vzali na ve-
domie Správu z kontroly plnenia uznesení prija-
tých na XXXXI. a ustanovujúcom zasadnutí MsZ. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh rozpoč-
tu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia 
na roky 2015 – 2017 mestských príspevkových 
organizácií Technické služby Stará Turá a Dom 
kultúry Javorina.
V ďalšej časti rokovania poslanci schválili ob-
sadenie jednotlivých odborných komisií MsZ.
Komisie budú pracovať v nasledovnom zložení:

Komisia pre financie, rozpočet 
a majetok mesta:
Predseda: Ing. Bohdan Görög
Členovia: Ing. Ján Zloch, Ing. Mgr. Lukáš 
Adámek, JUDr. Patrícia Klačková, Ing. Anna 
Madrová, Mgr. Katarína Šedovičová, Mgr. 
Martin Császár, Ing. Jaromír Ješko, Ing. Zuzana 
Petrášová, Dalibor Jankovič 
Tajomník: Ing. Jaroslav Holota
Za MsÚ: Ing. Lívia Galovičová

Komisia pre sociálne veci a bývanie
Predseda: Mgr. Júlia Bublavá
Členovia: MUDr. Radovan Ammer, Mgr. Soňa 
Krištofíková, Bc. Elena Stančíková, Mgr. Jarmila 
Lužná, Ing. Zdenka Pilátová, Mgr. Mária Gajarová, 
Alena Mockovčiaková, Helena Fáberová     
Tajomníčka: Ing. Viera Zapletalová
Za MsÚ: Ing. Lívia Galovičová 

Komisia pre školstvo, 
kultúru, mládež a šport 
Predseda: Bc. Zuzana Zigová
Členovia: Mgr. Soňa Krištofíková, Mgr. Júlia 
Bublavá, Ing. Igor Slezáček, Zuzana Durcová, 
Bc. Věra Tepličková, PhDr. Ľubica Bajjaniová, 
Mgr. Ľubica Hučková, Bc. Eva Adámková, Mgr. 
Miroslava Lacová, Viliam Solovič, Mgr. Miroslav 
Krč, Ing. Vlastimír Čepela, Miloš Minarech
Tajomníčka: Mgr. Lívia Boorová

Komisia pre rozvoj 
podnikateľských aktivít
Predseda: Ing. Monika Hluchá
Členovia: Ing. Ján Zloch, Ing. Bohdan Görög, 
Mgr. Ivan Klimáček, Mário Rais, Ing. Fedor 
Dunajčík, Ing. Vladislav Mikláš, PhDr. Ján 
Pastorek, Helena Fáberová, Vladimír Černák, 
Milan Medňanský
Tajomníčka: Ing. Iveta Petrovičová

Komisia pre životné prostredie
Predseda: Ing. Ivan Durec
Členovia: Ing. Emília Mikitová, Zuzana Durcová, 
Miroslav Antal, Mgr. Peter Škriečka, Ing. Jana 
Vráblová, Ing. Miloš Roháček, Rudolf Sabo 
Tajomníčka: Mgr. Jarmila Knapová 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu
Predseda: Ing. Ján Zloch
Členovia: Ing. Richard Bunčiak, MUDr. Radovan 
Ammer, JUDr. Oľga Baranová, Ing. Michal 
Chlebík, Ing. arch. Katarína Robeková, Vladimír 
Černák, Ing. Roman Chnapko, Ing. Peter Krúpa, 
Juraj Straka, Milan Kavický
Tajomníčka: Ing. Jana Mináriková
Za MsÚ: Ing. Emil Vlado, Jaroslav Martinus

Zbor pre občianske záležitosti
Predseda: Mgr. Soňa Krištofíková
Členovia: Ing. Anna Halinárová, Ing. Igor 
Slezáček, Ing. Ján Zloch, Bc. Zuzana Zigová, 
JUDr. Patrícia Klačková, Mgr. Ivona Málková, 
Mgr. Ľubica Klimáčková, Mgr. Lívia Boorová, 
Marta Adamusová, Bc. Elena Sládková, Božena 
Michalcová, Ján Pavlovič, RNDr. Jana Podhradská, 
Milada Potfajová, Ľubica Gondárová, Ing. Eva 
Tomisová, Jaroslav Peťko, Mgr. Anna Chmurová, 
Mgr. Katarína Medveďová, Ing. Alexandra 
Klimeková, Nicole Jašáková, Júlia Hollá, Mgr. 
Katarína Medňanská, Tatiana Novomestská
Tajomníčka: Bc. Erika Držková

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií 
Komisia je vytvorená podľa čl. 7 ods. 5, písm. a) 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predseda: JUDr. Patrícia Klačková
Členovia: Ing. Igor Slezáček, MUDr. Radovan 
Ammer, Ing. Monika Hluchá
Tajomník: JUDr. Branislav Pribiš

Následne boli prerokované zmeny v  šta-
tutárnych orgánoch, v dozorných radách spo-
ločností s majetkovou účasťou mesta a radách 
škôl. Vo funkcii konateľa spoločnosti DOLINY, 
spol. s. r. o., Stará Turá naďalej zostáva Ing. Ján 
Volár. Z funkcie členov dozornej rady spoloč-
nosti LESOTUR, s. r. o., Stará Turá boli odvolaní 
Mgr. Peter Škriečka a Milan Skovajsa. Vo funk-
cii člena zostal naďalej Ing. Richard Bunčiak. 
Novovymenovanými členmi sú MUDr. Radovan 
Ammer a Ing. Bohdan Görög.

Z funkcie členov dozornej rady spoločnos-
ti TECHNOTUR, s. r. o., Stará Turá boli odvo-
laní PharmDr. Leopold Barszcz a MUDr. Lýdia 
Michalcová. MsZ prerokovalo a vzalo na vedo-
mie  oznámenie Ing. Miroslava Neráda o jeho 
vzdaní sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti 
Technotur, s. r. o.. Novovymenovanými členmi 
sú Ing. Ján Zloch, Bc. Zuzana Zigová a Zuzana 
Durcová.

Z funkcie člena dozornej rady spoločnosti 
Mestský športový areál, s. r. o., Stará Turá bol od-
volaný Ing. Ján Volár a novovymenovanou člen-
kou je JUDr. Patrícia Klačková. 

Ďalej mestské zastupiteľstvo odvolalo delego-
vaných zástupcov zriaďovateľa z orgánov školskej 
samosprávy, a to:
a) Mgr. Soňu Krištofíkovú z Rady školy pri ZUŠ 

Stará Turá, z Rady školského zariadenia CVČ 
Stará Turá, z Rady školy pri ZŠ Stará Turá, 
z Rady školy pri MŠ Stará Turá.

b) Ing. Juraja Gavača z Rady školy pri ZŠ Stará 
Turá,

c) MUDr. Lýdiu Michalcovú z Rady školy pri MŠ 
Stará Turá,

d) Ing. Richarda Bunčiaka z Rady školy pri MŠ 
Stará Turá,

e) Zuzanu Durcovú z Rady školy pri MŠ Stará 
Turá,

f) Janku Trúsikovú z Rady školy pri ZUŠ Stará 
Turá,

g) PharmDr. Leopolda Barszcza z Rady školy pri 
ZŠ Stará Turá,

h) Ing. Vieru Zapletalovú z Rady školského za-
riadenia  CVČ Stará Turá, 

i) Mgr. Líviu Boorovú z Rady školy pri ZŠ Stará 
Turá

Do jednotlivých školských rád boli delegovaní 
nasledovní zástupcovia zriaďovateľa:
a) do Rady školy pri ZUŠ Stará Turá: Ing. Igor 

Slezáček, Ing. Monika Hluchá, Ing. Ján Zloch, 
Mgr. Ľubica Klimáčková

b) do Rady školy pri ZŠ Stará Turá: Ing. Bohdan 
Görög, Ing. Richard Bunčiak, Mgr. Júlia 
Bublavá, Ing. Marek Miklovič

c) do Rady školy pri MŠ Stará Turá: JUDr. 
Patrícia Klačková, Bc. Zuzana Zigová, Mgr. 
Ivona Barbušinová, Ing. Mgr. Lukáš Adámek

d) do Rady školského zariadenia  CVČ Stará 
Turá: Mgr. Soňa Krištofíková, JUDr. Patrícia 
Klačková

Z Dozornej rady pre podporu športu v zmysle 
VZN č. 5/2013 – Nar. O dotáciách na podporu 
športu v meste Stará Turá boli odvolaní Mgr. Ivan 
Klimáček a Ing. Miroslav Nerád.  Do rady boli 
menovaní JUDr. Patrícia Klačková a Ing. Bohdan 
Görög.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o výsled-
ku kontroly NKÚ SR v m. p. o. Technické služby 
Stará Turá a opatrenia prijaté na odstránenie zis-
tených nedostatkov ako i informáciu o zriadení 
Denného centra Stará Turá a Denného centra 
Papraď.

Ďalej bol schválený návrh:
• pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR mesta 

Stará Turá na roky 2015 -  2020,
• stanovenia termínov konania príležitostných 

trhov a ich predajného času v meste Stará Turá 
pre I. polrok 2015 Stará Turá, a to:
 » Veľkonočný trh 

27. marca 2015 v čase od 10,00 do 20,00 h.
 » XXIV. Staroturiansky jarmok 

12. júna 2015 v čase od 8,00 do 19,00 h. 
občerstvenie na tržnici od 8,00 do 24,00 h. 
13. júna 2015 v čase od 8,00 do 18,00 h.

V záverečnej časti prerokovali a schválili poslan-
ci návrh na schválenie úverov pre Regionálnu 
vodárenskú spoločnosť AQUATUR, a. s., Stará 
Turá, ktorými bude zabezpečené povinné spolu-
financovanie akcie Rekonštrukcia mestskej ČOV. 
Prijatie úverov a súvisiace zriadenie zabezpečenia 
úverov majetkom spoločnosti na realizáciu inves-
tičnej akcie Veľká Javorina – Bradlo, odkanali-
zovanie mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá 
- Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových 
vôd, v nasledovnom rozsahu:
1. Investičný úver: výška 350 000 €, doba splat-

nosti  11 rokov, zabezpečenie úveru: majet-
kom spoločnosti AQUATUR, a. s.

2. Revolvingový úver: výška 350 000 €, doba 
splatnosti 2 roky, zabezpečenie úveru: ma-
jetkom spoločnosti AQUATUR, a. s.

V tejto súvislosti bol schválený i návrh na tech-
nologickú odstávku ČOV Stará Turá z dôvodu jej 
rekonštrukcie na obdobie od 1. 2. 2015 do 30. 11. 
2015 s podmienkou zabezpečenia nevyhnutnej 
úrovne čistenia vôd.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Uverejnenie opravy
V minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu pri článku ZÁPIS DO MŠ A PODMIENKY 
PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE sme nesprávne uviedli autora člán-
ku. Autorkou článku je Mgr. Ľubica Hučková, nie Bc. Elena Sládková. Za chybu sa obom dámam 
i čitateľom ospravedlňujeme.  Vydavateľ
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Účasť voličov a celkové výsledky hlasovania v referende o rodine v územnom obvode Stará Turá

Okrsok
Počet 

oprávnených 
občanov

Účasť na 
referende 

Vydané 
hlasovacie lístky

Účasť na 
referende 

(%)

Odovzdané 
hlasovacie 

lístky

Platné 
hlasovacie 

lístky

Neplatné 
hlasovacie 

lístky

Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3

ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE

1 MsÚ 1 491 205 13,75 204 202 2 181 21 183 19 181 16

2 ZŠ Hurbanova 1 069 123 11,50 123 123 0 116 7 102 21 102 21

3 PZ Mýtna 1 169 163 13,94 162 161 1 153 8 147 14 142 19

4 PreVaK Jiráskova 1 055 145 13,74 145 145 0 131 14 130 13 117 25

5 DKJ učebňa 82 1 001 141 14,08 141 141 0 129 11 122 16 112 23

6 DKJ kaviareň 1 078 147 13,64 147 147 0 131 15 129 17 125 20

7 PZ Drgoň. dolina 152 8 5,26 8 8 0 8 0 8 0 8 0

8 DK Papraď 410 28 6,83 28 28 0 27 1 25 3 23 3

9 PZ Topolecká 338 45 13,31 45 44 1 42 2 40 4 37 7

10 PZ Súš 133 19 14,29 19 19 0 19 0 18 1 18 1

celkom 7 896 1024 12,97 1 022 1 018 4 937 79 904 108 865 135

Z údajov v zápisniciach okrskových  komisií spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková

Mestská	polícia	v	Starej	
Turej	rozbehla	projekt	
„Bezpečnosť chodcov“
Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR boli chodci 
v rokoch 2011 - 2012 druhí najzraniteľnejší účast-
níci cestnej premávky. Rovnaké zdroje uvádzajú, 
že v rokoch 2009 – 2012 zahynulo v priemere 
89 chodcov (ročne), čo je približne viac ako 1/4 
z celkového počtu usmrtených osôb na sloven-
ských cestách. 

Zákonodarcovia sa rozhodli zvýšiť bezpečnosť 
chodcov ustanovením o spôsobe nosenia reflex-
ných odevov a reflexných prvkov v zákone o cest-
nej premávke. Táto povinnosť platí pre chodcov 
pohybujúcich sa na krajnici, alebo okraji vozovky, 
za zníženej viditeľnosti.

Napriek tejto povinnosti existujú skúsenosti 
nočných hliadok mestskej polície o tom, že chod-
ci často povinnosť o nosení reflexných prvkov 
nedodržujú. V našom meste sa jedná o  chod-
cov pohybujúcich sa po vozovkách smerujúcich 
do okrajových častí, ako napríklad Topolecká, 
Papraď alebo Súš. Môžeme však potvrdiť, a to 
zvlášť v zimných mesiacoch, že reflexné prvky 
majú svoj význam aj na chodníkoch v  centre 
mesta. Často sme svedkami, že chodci sa pohy-
bujú mimo prechodov pre chodcov a aj mimo 
chodníkov.

Chceme na situáciu reagovať aj inak ako na-
pomínaním alebo pokutovaním občanov nášho 
mesta. Nedávno sme spustili projekt „Bezpečnosť 
chodca“. Sústreďujeme sa najmä v nočných ho-
dinách na chodcov alebo skupinky osôb pohy-
bujúcich sa v uliciach mesta. V prípade, že títo 
účastníci cestnej premávky nemajú na sebe reflex-
né prvky, upozorníme ich na túto skutočnosť. Aby 
sme zvýšili bezpečnosť na cestách, rozhodli sme 
sa rozdávať reflexné pásky práve takýmto osobám. 
Nielen že budú viditeľnejší, ale v prípade potreby 
môžu využiť kontakt na MsP, ktorý je vytlačený 
na pásiku. Okrem toho uvažujeme, rozšíriť dis-
tribúciu reflexných prvkov aj pre deti, na precho-
doch pre chodcov v okolí škôl, kde vykonávame 
v ranných hodinách dozor nad ich bezpečnosťou.

Celkové náklady na projekt neprevýšia 200 € 
a sú hradené z rozpočtu mestskej polície. Ak sa 
nám podarí vďaka tomuto projektu zachrániť čo 
i len jeden život alebo predísť zraneniam, projekt 
má určite význam. D. Redaj, MsP Stará Turá

Slávnostné ukončenie projektu: 
Zachovanie tradičných remesiel 
v Starej Turej a Kunoviciach
Mesto Stará Turá zorganizovalo v piatok 23. 
januára 2015 v priestoroch Domu kultúry Javo-
rina slávnostný program: Hauzíreri a handrláci 
– oživené remeslo. Tento program bol akousi 
symbolickou bodkou za niekoľkomesačným úsi-
lím mesta Stará Turá a mesta Kunovice, ktoré 
spoločne realizovali projekt Zachovanie tra-
dičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach.

Spomínaný projekt bol podporený nenávrat-
nými finančnými prostriedkami z  fondov 
Európskej únie. Zahŕňal spoločné aktivity 
partnerov zamerané na realizáciu remeselných 
podujatí spojených s folklórom a zachovávaním 
tradícií. Prostredníctvom rozšírenia a zastreše-
nia mobilného pódia, nákupu elektroagregátu 
a nákupu stánkov sa v Kunoviciach vytvorilo 
vhodné zázemie na organizovanie remesel-
ných trhov a podujatí. V Starej Turej sme vďaka 
projektu nakúpili tieniacu techniku, interiéro-
vé stoly, osvetľovaciu techniku, vonkajšie sety 
na sedenie, nástroje pre remeselníkov, figurí-
ny pre výstavy a materiál a náradie potrebné 
k zabíjačke. V súčasnosti tak môžeme ponúk-
nuť na našich remeselných podujatiach lepšie 
podmienky pre remeselníkov, ale i návštevní-
kov. V rámci projektu sme tiež mohli zreali-
zovať družobné výmeny folklórnych súborov 
z Kunovíc a Starej Turej a tiež cestovanie ľudí 
autobusom na podujatia oboch  partnerov. 

Vďaka f inančným prostriedkom 
z Operačného programu cezhraničnej spolu-
práce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného 
Európskom fondom regionálneho rozvoja sme 
mohli spoločnými remeselno-folklórnymi pod-
ujatiami podporiť kultúrno-spoločenský rozvoj 
cezhraničného regiónu Biele Karpaty, posilniť 
vzájomnú spoluprácu a väzby medzi partner-
skými mestami Stará Turá a Kunovice s dôra-
zom na podporu zachovania a rozvoja tradícií 
- remesiel, zvykov i folklóru. 

Celkové oprávnené náklady projektu boli 
v sume 60 556 €, s výškou finančného príspevku 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 51 473 €.

Počas projektu sa obe partnerské mestá 
snažili na podujatiach: Remeslá našich 
predkov v St. Turej, Svatováclavský jarmak 
v Kunoviciach, Kopaničársky jarmek v Starej 
Turej, Adventní jarmak v  Kunoviciach, 

Vianočný trh v Starej Turej, Vánoční jarmak 
v Kunoviciach ukázať návštevníkom niektoré 
remeslá našich predkov, ktoré ich živili a s kto-
rými sa v súčasnosti stretávame čoraz menej 
a menej. Okrem toho sa ľudia na týchto podu-
jatiach dozvedeli viac aj o tradíciách a folklóre 
nášho partnerského mesta Kunovice. 

V piatok 23. januára sa uskutočnilo po-
sledné spoločné podujatie – program, v rámci 
ktorého sme pripravili pre návštevníkov vo ves-
tibule Domu kultúry Javorina výstavu fotografií 
z jednotlivých aktivít projektu a výstavu krojov 
oboch partnerských miest. Najdôležitejším bo-
dom programu bolo premietanie filmu, ktorý 
vznikal počas celého projektu. Film zachytá-
va jednotlivé remeselné a folklórne podujatia 
projektu, ale aj samotných remeselníkov, fol-
kloristov a ľudí, ktorí naďalej udržujú tradície, 
zvyky a folklór oboch miest. Film je dostupný 
online na internetovej stránke mesta Stará Turá 
a môžete si ho zapožičať i na sekretariáte DK 
Javorina St. Turá.  

Projekt na podujatí  spoločne slávnostne 
ukončili tri dámy: starostka mesta Kunovice – 
Mgr. Ivana Majíčková, MBA, primátorka mes-
ta Stará Turá – Ing. Anna Halinárová a bývalá 
zástupkyňa primátora Starej Turej – Mgr. Soňa 
Krištofíková. Všetky tri dámy poďakovali ľu-
ďom, ktorí sa na projekte podieľali a zaželali 
si, aby takáto cezhraničná spolupráca medzi 
oboma mestami fungovala aj naďalej. K  sa-
motnému filmu potom povedali pár slov jeho 
realizátori – scenárista Marek Janičík a režisér 
Šimon Horna. 

Projekt bolo možné realizovať aj vďaka 
ďalším ľuďom ako sú: bývalé i súčasné vede-
nie mesta Stará Turá, vedenie mesta Kunovice,  
vďaka Jankovi Šobáňovi, Monike Kandrnálovej, 
Evke Adámkovej, pracovníkom Domu kultúry 
Javorina, Júlii Bublavej, rodine Zemanovej, pani 
Jitke Durcovej a tiež vďaka všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na jednotlivých aktivitách 
projektu. Na záver patrí osobné poďakovanie 
bývalej zástupkyni primátora St. Turej, pani 
Krištofíkovej, ktorá sa na projekte podieľala 
počas celej jeho realizácie, od písania žiadosti 
o spomínanú dotáciu až po aktívnu činnosť na 
všetkých podujatiach projektu.  

Lívia Boorová, projektová manažérka
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Predaj palivového dreva v roku 2015
Spoločnosť Lesotur s.r.o. začína od 2. marca 
2015 s predajom palivového dreva. 

Listnaté palivové drevo tvrdé sa bude pre-
dávať  v dĺžkach 4 m za cenu 48 €/m3 pre 
občanov mesta a príslušné časti mesta Stará 
Turá, taktiež pre majiteľov chalúp a  chát 
v katastri mesta Stará Turá. Pre záujemcov 
mimo katastra mesta Stará Turá je možnosť 
si kúpiť vlákninové drevo tvrdé v 4 m dĺž-
kach za cenu 51,50 €/m3. Palivové drevo 
ihličnaté bude v 4 m dĺžkach za cenu 39 €/
m3. Listnaté palivové drevo v 1 m dĺžkach 
za cenu 29 €/prm sa bude predávať podľa 
možnosti výroby a aktuálneho množstva na 
skladoch  a len po vzájomnej dohode.

Po zaplatení palivového dreva v kance-
lárii Lesotur-u v Starej Turej  sa občan do-
stane do poradovníka, podľa ktorého sa pri 
priaznivom počasí postupne zabezpečuje 

odvoz dreva. V prípade záujmu o odpadové 
drevo a chystanie haluziny po ťažbe dreva je 
potrebné sa informovať priamo u lesníkov 
v kancelárii Lesoturu v Topoleckej, príp. na 
č. tel. 032/776 0025.

Neohlásený a nezaplatený odvoz drev-
nej hmoty bude riešený ako krádež.   

Pri vývoze dreva a haluziny je za poško-
denie zvážnic a odvozných ciest zodpovedný 
vodič vozidla. Dopravu dreva vykonávajú 
dopravné firmy a súkromníci, k dispozícii 
je tatra dlhá, tatra krátka a traktor s hydrau-
lickou rukou. Informácie o doprave dreva  
a cene dopravy dreva vám poskytneme tak-
tiež v kancelárii v Starej Turej a v Topoleckej.
V prípade nejasností a akýchkoľvek 
otázok sa informujte priamo v kancelárii 
Lesoturu, príp. na tel. 7764890, 7764887, 
mail: hlucha@lesotur.sk.

Ing. Monika Hluchá, Lesotur s.r.o.

Cenník palivového dreva platný od 1.1.2015
Ceny	dreva	sú	uvedené	v	EUR	s	DPH	na	odvoznom	mieste	bez	dopravy.

Palivo	listnaté	tvrdé		1	m	dĺžky prm  29,-
Palivo	listnaté	tvrdé		4	m	dĺžky	(rodinné 
domy, chalupy, chaty v k.ú. Stará Turá)

m3  48,-

Vláknina	listnatá	tvrdá		4	m	dĺžky	
(odberatelia mimo k.ú. Stará Turá)

m3  51,50

Palivo	ihličnaté		4	m	dĺžky m3  39,-
Odpadové	drevo	listnaté prm  8,-
Odpadové	drevo	ihličnaté prm  2,-
Cena samovýroby podľa náročnosti terénu: 
Haluzina	a	zbytky	po	ťažbe prm 1 – 4,-

Označenie	prm	–	znamená	1	priestorový	meter,	teda	drevo	uložené	
v	rovnaniach	s	rozmermi	1x1x1	meter	vrátane	vzduchových	medzier	medzi	

jednotlivými	polenami	-	predáva	sa	v	dĺžkach	1	m.

Označenie	m3	–	znamená	1	meter	kubický,	teda	len	množstvo	
dreva	bez	akýchkoľvek	vzduchových	medzier,	zisťuje	sa	objem	

dreva	podľa	priemeru	polien	–	predáva	sa	v	dĺžkach	4m.

Deviataci  základných škôl  P O Z O R !
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ bude v školskom roku 2015/2016 prijímať žiakov do nasledovných odborov:

Moderné elektrotechnicko-informatické odbory
Informačné a sieťové technológie – 2694 M 
študijný	„priemyslovácky“	odbor	(absolvent	získa	maturitné	vysvedčenie)	–	„o	niečo	viac	IKT	
oznamovacích	sietí,	ako	elektrotechniky“

Elektrotechnika – 2675 M
študijný	„priemyslovácky“	odbor	(absolvent	získa	maturitné	vysvedčenie)	 -	„o	niečo	viac	
elektrotechniky,	elektroniky	z	rôznych	oblastí	a	automatizácie,	ako	IKT	a	sietí“

Mechanik počítačových sietí – 2683 K
študijný	„učilištný“	odbor	(absolvent	získa	maturitné	vysvedčenie	a	výučný	list)

Mechanik elektrotechnik – 2697 K
študijný	„učilištný“	odbor	(absolvent	získa	maturitné	vysvedčenie	a	výučný	list)

Elektromechanik – 2675 H učebný	„učilištný“	odbor	(absolvent	získa	
výučný	list,	možnosť	získať	maturitné	vysvedčenie	v	nadstavbovom	štúdiu)	

Odbory obsahujú v rámci modernej elektroniky a informačných technológii prípravu špecialistov v nasledovných oblastiach: elektroin-
štalácie a inteligentné elektroinštalácie - montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika/elektronika, kamerové a zabezpečovacie 
systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, programovanie, PC architektúra, operačné systémy, serverové technológie, 
tvorbu www, fotovoltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti môžu byť žiakom potvrdené aj 
priemyselnými certifikátmi od významných firiem, ktoré sú špecializované na elektrotechniku a informačné technológie (napr. Cisco networking 
academy program, Microsoft academy program, ABB - inteligentné elektroinštalácie, osvedčenie SOPK - fotovoltika, odborná spôsobilosť 
v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky atď.). Absolventi ovládajúci moderné technológie budú v budúcnosti veľmi žiadaní na trhu práce.

Strojárske odbory
Mechanik nastavovač – 2441 K
študijný	„učilištný“	odbor	(absolvent	získa	maturitné	vysvedčenie	a	výučný	list)

Obrábač kovov – 2433 H učebný	„učilištný“	odbor	(absolvent	získa	výučný	
list,	možnosť	získať	maturitné	vysvedčenie	v	nadstavbovom	štúdiu)

– ručné aj strojové obrábanie materiálov, znalosť technológie obrábania, čítanie technickej dokumentácie a technické kreslenie
–  projektovanie (pomocou počítača a CAD technológií), obsluha klasických aj moderných CMC strojov. Absolvent tiež ovláda a zabezpečuje 

nastavovanie a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov v kovoobrábaní. Absolventi odboru sú momentálne veľmi 
žiadaní na trhu práce nielen v strojárskych firmách.

Grafický polytechnický odbor

grafik digitálnych médií – 3447 K študijný	„učilištný“	odbor	(absolvent	získa	maturitné	vysvedčenie	a	výučný	list)

–  absolvent ovláda tvorbu a získanie grafického materiálu (kreslenie, písanie, skenovanie, fotenie, filmovanie a pod.), spracovanie týchto vstupov 
pomocou rôznych programov na počítači a vytvorenie výsledného produktu (tvorba dynamických www stránok, prezentačných materiálov 
pre organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamnej tlače, 3-D a 4-D animácie, tvorba fotomontáží, vytvorenie audio a video prezentácií, 
strih filmov a produkcia DVD a pod). Žiaci pracujú s modernými zariadeniami – fotoaparáty, poloprofesionálne a profesionálne kamery, PC 
a programové vybavenie.

ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
• internát a jedáleň v objekte
• krúžková činnosť rôzneho zamerania - technického (Lego RoboLab, 

filmovanie, intelig. inštalácie, robotika...) i športového 

• účasť v súťažiach - ZENIT, SOČ, ENERSOL, olympiády, športové súťaže – 
telocvičňa, plaváreň

•  posilňovňa, plaváreň pri objekte školy

Informácie (aj možnosť návštevy školy) tiež na tel.: 032 77 63 077, 0905 647 874  www.sosst.sk



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 03/2015  5

Komisia MsZ pre sociálne veci a bývanie vyhlasuje 

Zbierku použitého oblečenia
Darovať môžete:

Oblečenie, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony, 
veľké kusy látok, domáce potreby, prikrývky, vankúše, 

deky, obuv – nepoškodenú

Zbierka sa koná: 
v piatok 20. 3. 2015 15.00 – 18.00 h.

Miesto: DK Javorina

Darovanie najvzácnejšej tekutiny
Národná transfúzna služba (NTS) SR, praco-
visko Trenčín dňa 21.1.2015 v DK Javorina 
v Starej Turej uskutočnila mobilný odber krvi, 
kde darovali krv títo BDK:  Alena Tučková, 
Zdenko Jurča, Patrik Dobiáš, Miloš Alušic, 
Róbert Vdoviak, Tibor Medňanský, Martin 
Malárik, Ľudmila Gulánová, Miroslava 
Hložková, Lenka Hluchá, Oľga Lukáčová, 
Janka Vojteková, Vladimír Pilát, Jaroslav 
Žák, Ing. Katarína Kučerová, Iveta Vráblová, 
Andrej Maron, Katarína Rodenáková, 
Ivana Janovicová, Edita Gogolová, Peter 
Krecháč, Viera Jurdová, Katarína Svatoňová, 
Miroslav Michalec, Luděk Ando, Veronika  

Rondošová, Martin Majtás, Ján Puškár, 
Barbora Šedovičová, Lucia Poľanská, Ing. 
Miloš Potfaj, Martina Marušicová, Miroslav 
Haruštiak, Martin Roháček, Eva Hučková, 
Pavel Eliáš, Anna Vašková, Ivan Krúpa, 
Miroslav Sadloň, Dagmar Druková, Miloslav 
Druk, Eva Adámková a Ľudmila Bednárová.

Poďakovanie za darovanie najvzácnejšej 
tekutiny, patrí všetkým uvedeným darcom 
krvi, ale i tým, ktorí v uvedené dni nemohli 
darovať krv po vyšetrení a taktiež i organi-
zátorom odberu.

Text a foto: Viliam Solovič Zľava: Ľudmila Gulánová (darovala 81x), Ján Puškár 
(daroval 101), Tibor Medňanský (daroval 25x).

Úspechy žiakov ZŠ na 
okresných kolách olympiád
V dňoch 4. 2. 2015 a 5. 2. 2015 
sa v Novom Meste nad Váhom 
uskutočnili dve súťaže, ktorých 
sa zúčastnili žiaci našej  školy. Na 
ZŠ Odborárska v Novom Meste 
nad Váhom dňa 4. 2. 2015 pre-
behlo okresné kolo Biologickej 
olympiády kategória C. Našu 
školu reprezentovali dvaja žiaci: 
Lucia Vaňová z IX.C získala 1. 
miesto a Patrik Truhlík z VIII.C 
sa umiestnil na 2. mieste, takže 
obidvaja postupujú do krajského 
kola.  Obidvom riešiteľom bla-
hoželáme k úspešnej reprezentá-
cii školy a prajeme veľa úspechov 
v ďalšom kole. Žiakov pripravo-
vala Mgr. Miriam Holotová. 

Dňa 5. 2. 2015 sa v Novom 
Meste nad Váhom konalo ob-
vodné (okresné) kolo geogra-
fickej olympiády. Zúčastnilo sa 
ho 12 našich žiakov a dosiahli 
veľmi pekné výsledky. Máme 
10 úspešných riešiteľov, z kto-
rých 3 postupujú do krajského 
kola. Účastníci boli rozdelení 

do troch kategórií a riešili testy 
z monotematickej časti o poľno-
hospodárstve, lesníctve a rybo-
love, z teoretickej časti z učiva 
svojich ročníkov, praktickej časti 
a miestnej oblasti.

V  kategórii G (5. ročník) 
obsadili:  Katarína Pernišová 
z  V.A  – 4. miesto, Hubert 
Závodský z  V.A  – 5. miesto,  
Samuel Hruša  z V.C – 7. Miesto.

V kategórii F (6. – 7. ročník) 
obsadili: Dobroslava Pribišová 
z  VII.A  – 1. miesto, Dominik 
Schindler z VII.B – 2. miesto.

V kategórii E (8. – 9. ročník) 
obsadili:  Martin Mikuš z VIII.C 
– 2. miesto, Vladimíra Vávrová 
z IX.C – 4. miesto, Patrik Truhlík 
z  VIII.C – 5. miesto, Martin 
Knap z IX.C – 9. miesto, Martina 
Ondrášková – 12. miesto.

Žiakov pripravovali pani uči-
teľka Puškárová a pani učiteľka 
Holotová. Všetkým postupujú-
cim želáme veľa šťastia v ďalšom 
kole! Riaditeľstvo ZŠ Stará Turá

Vymaľované ocenenia pre ZUŠ
Každoročne sa informač-
né centrum Europe Direct 
Senica pýta detí prostredníc-
tvom výtvarnej súťaže, aká 
bude Európa v nasledujúcom  
roku. Už po ôsmy rok stvárňu-
jú aj šikovní výtvarníci zo ZUŠ 
v Starej Turej svoje predstavy, 
ktoré sú plné optimizmu, žia-
rivých  farieb a úsmevu. Ten 
bol viditeľný i na ich šťastných 
tváričkách 28. januára, pri pre-
beraní ocenení na slávnostnej 
vernisáži v Senici. Víťazné prá-
ce aj Sophie Scharbertovej, 
Miriam Kozempelovej, Inky 
Kiššovej a  Zuzany Naďovej 
si mohli návštevníci výsta-
vy pozrieť do konca februára 
v Informačnom centre Europe 
Direct Senica.

A že tých úspechov majú 
naši výtvarníci viac? 

Deti sa popasovali aj 
s vtipnou témou vymyslieť pre 
Záhorácky syr Havran logo 
myšky, ktorá je preň ochot-
ná urobiť čokoľvek. Syráreň 
Havran v Arli pasáži v Senici 
uskutočnila výstavu ocenených 

prác, kde Vladimíre Vávrovej 
bolo udelené 3. miesto a cena 
poroty Sophii Scharbertovej 
a  Simone Žáčkovej. Všetky 
„myšky“ mohli ochutnať syry, 
ktorých výroba je súčasťou 
mesta Senica už viac ako 60 
rokov.

Vyzdvihnúť zdravý životný 
štýl a umelecky stvárniť nega-
tívny postoj k fajčeniu bolo cie-
ľom výtvarnej súťaže „Rodina 
bez cigariet“, ktorú s finančnou 
podporou Ministerstva zdra-
votníctva vyhlásilo Občianske 
združenie Rodina a spoločnosť 
v  Skalici. O  tom, že i  na tak 
vážnu tému vedia zareagovať 
i najmladší žiaci, svedčí i cena 
organizátora súťaže, ktorá 
bola udelená  8-ročnej Rebeke 
Suchej.

Všetkým oceneným de-
ťom blahoželáme k úspechom 
a  tešíme sa hlavne z  toho, že  
o výtvarný odbor ZUŠ je veľ-
ký záujem a  každoročne ho 
navštevuje viac ako 90 detí zo 
Starej Turej  a okolia. 

ZUŠ Stará Turá
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Stredná odborná škola v 
Starej Turej šampiónom TSK
Stredné odborné školstvo v Trenčianskom samosprávnom kraji sa môže 
pochváliť ďalším úspechom. Slovenská verejnosť sa začiatkom roku 
zoznámila s rebríčkom najlepších stredných škôl v jednotlivých 
krajoch, ktorý zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-
-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava 
pre trh práce.

Celkový priemer hodnote-
nia všetkých stredných škôl na 
Slovensku sa pohybuje vo výške 
44,8%. Nadpriemerný výsledok 
sa podarilo dosiahnuť až trom 
stovkám z nich. Stredné odborné 
školy v  Trenčianskom kraji tak-
tiež nezaostávali. Prvú priečku 
v Trenčianskom kraji sa zo všet-
kých 42 stredných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja podarilo ob-
sadiť Strednej odbornej škole so 
sídlom na Športovej ulici v Starej 
Turej. 

Pod úspech Strednej odbornej 
školy v Starej Turej sa podpísalo 
hneď niekoľko faktorov, kto-
ré zamestnávatelia pri hodnotení 
zohľadňovali. Prvenstvo v rám-
ci kraja škola obhájila napríklad 
celkovou pripravenosťou absol-
ventov pre trh práce, fungujú-
cou spoluprácou s konkrétnymi 
zamestnávateľmi, ale aj vhodne 
smerovanou propagáciou školy. 

Svoj podiel na pozitívnom re-
nomé školy z pohľadu firiem zo-
hrala aj kvalita výučby cudzích 
jazykov, praktická a  teoretická 
príprava študentov, no v neposled-
nom rade aj technické vybavenie 
školy. Staroturianskej Strednej 
odbornej škole sa tak podľa všet-
kých 14 parametrov podarilo zís-
kať 61,2%, teda najviac zo všetkých 
stredných škôl v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja.

Pomyselnú str iebornú 
priečku v  unikátnom hodnote-
ní slovenských stredných škôl 
v  Trenčianskom kraji obsadi-
la Stredná odborná škola, Pod 
Sokolice 14 v Trenčíne. Medailu 
s  bronzovým leskom získala 
Stredná odborná škola na Štúrovej 
ulici v Dubnici nad Váhom. Práve 
s  jej absolventmi  majú podniky 
v kraji najviac skúseností.

Veronika Rezáková, oddelenie 
komunikácie TSK

Vďaka Vám rodáci 
spod Veľkej Javoriny 

(netradičné čítanie)
V  malebnom mesteč-
ku Stará Turá, ležiaceho 
v  lone prírody Bielych 
Karpát žijú a  študujú 
TRETIACI tamojšej ško-
ly. Žijú v  kraji bohatom 
na históriu, kultúru, na 
ľudové tradície a  zvyky, 
na prvenstvá vo sveto-
vom meradle. Žijú v mes-
tečku, kde pomoc, ochota 
a  láska sú samozrejmos-
ťou. A pretože toto všetko 

majú v krvi, spoznať, vcítiť sa a odniesť si niečo pekné a poučné sa učia už 
od malička. Veď pomáhať ľuďom, sirotám i chudobným bolo prioritným 
cieľom dvoch našich rodáčok - Kristíny a Márie Royových. A ako najlepšie 
priblížiť ich prínos pre detičky? Nuž v knižkách, srdcu blízkych detičkám.

Kniha nám dáva veľa poznatkov, sprevádza nás zaujímavými krajina-
mi, dostane nás do ríše rozprávok, prežijeme s ňou úžasné dobrodružstvá. 
Kniha je našim priateľom. I preto si naše pani učiteľky Gulánová, Kovárová 
a Mikušová povedali, že nielen povinná kniha čítania, ale aj netradičné 
čítanie obohatí detskú myseľ, predstavivosť, fantáziu. Dohodli sa s pánom 
Mgr. Pavlom Trúsikom a navštívili kultúrno-historickú pamiatku Starej 
Turej DOMOV BIELYCH HLÁV, kde sa zoznámili so staroturianskou au-
torkou Kristínou Royovou a jej dielami. Čítali si sami, čítali pani učiteľky 
i pán Trúsik. Čítali rozprávočky, ktoré sa im veľmi páčili, dávali pozor, aby 
im neuniklo ani slovíčko a aby toho nebolo málo, čakalo ich ešte jedno 
prekvapenie. Hľadali vlajky štátov, do ktorých jazykov boli preložené diela 
tejto našej rodáčky a potom tieto vlajky prilepovali na mape sveta. A bolo 
to pre nich určite zaujímavé netradičné čítanie.

Mgr. Gulánová, Mgr. Kovárová, Mgr. Mikušová, Tried. uč. 3.C, 3.B, 3.A

Žiaci ZŠ a SOŠ Stará Turá úspešní na súťaži ZENIT
Dňa 3. a 4. februára 2015 sa v Trenčíne usku-
točnil 31. ročník celoštátnej súťaže ZENIT. Aj 
v  tomto ročníku sa konal ZENIT pre ZŠ, kde 
súťažili kombinované družstvá žiakov základ-
ných a stredných škôl SR v kategórií „Základy 
strojárstva – ručné obrábanie, robotika, tvorba 
web stránok“. Súťaž bola súčasťou národného 
projektu Štátneho inštitútu odborného vzde-
lávania „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ 
na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníc-
tvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na 
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“ 
Práca s talentami sleduje aj priblíženie atraktív-
nych stránok stredoškolského štúdia orientova-
ného na technické odbory a zdôrazňuje šance 
mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v tech-
nických odboroch. Nové poznatky, skúsenosti 
a manuálne zručnosti žiakov im otvoria obzory 
poznania pri voľbe a rozhodovaní sa k štúdiu na 
SOŠ. Práca s talentami je cielene orientovaná na 
vyvolanie motivácie žiakov pre výber štúdia na 
SŠ s ohľadom na potreby trhu práce.

SOŠ a ZŠ Stará Turá pripravila tento rok tri 

kombinované súťažné družstva  pre kategórie: 
základy strojárstva - ručné obrábanie, robotika 
a tvorba web stránok. 

V kategórii základy strojárstva - ručné ob-
rábanie, ktorá pozostáva z teoretickej a praktic-
kej časti, museli žiaci základnej školy vyplniť test 
s otázkami z oblasti strojárstva a žiaci strednej 
školy museli vypracovať pracovný postup pre 
prácu žiaka základnej školy. Praktická časť po-
zostávala z orysovania materiálu podľa výrobné-
ho výkresu, vykonanie mechanických operácií 
na výrobku - kladivo, s vŕtačkou žiakom strednej 
školy a praktické dopracovanie výrobku žiakom 
základnej školy pod dohľadom a teoretickou po-
mocou žiaka strednej školy. 

V kategórii robotika, ktorá pozostáva z teo-
retickej a praktickej časti, museli žiaci základnej 
školy vyplniť test s otázkami z oblasti programo-
vania a robotickej konštrukcie. V praktickej časti 
spolupracoval žiak ZŠ so žiakom SOŠ, pričom tá 
pozostávala z dvoch častí. Najskôr musel žiak ZŠ 
navrhnúť a poskladať robota z pripravenej sta-
vebnice a potom žiak SOŠ naprogramovať robota 

podľa zadanej úlohy. 
V kategórii tvorba web stránok mal žiak ZŠ 

v teoretickej časti za úlohu vyplniť test z oblasti 
tvorby webových stránok, v praktickej časti na-
vrhnúť štruktúru a dizajn stránky, upraviť obrázky 
a texty, žiak strednej školy vypracovával úlohy 
v programovacom jazyku PHP. Spoločne mali 
nakoniec stránku skompletizovať. 

V kategórii základy strojárstva - ručné obrá-
banie nás reprezentoval Matúš Hrubý, žiak 9.B 
triedy ZŠ Stará Turá a Pavel Makan, študent 
SOŠ Stará Turá.

V kategórií robotika nás reprezentoval Filip 
Bajjani, žiak 9.B triedy ZŠ Stará Turá a Erik 
Studenič, študent III. A triedy SOŠ Stará Turá.

V kategórii tvorba web stránok nás reprezen-
toval  Ivo Durec, žiak 8.D triedy ZŠ Stará Turá 
a Martin Štefek, študent SOŠ Stará Turá. V tejto 
kategórii sme napriek silnej konkurencií získali 
pekné 3. miesto.

Ďakujeme všetkým za úsilie a prípravu na 
súťaž aj vedeniu SOŠ Stará Turá za spoluprácu.

Základná škola Stará Turá
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice januára do polovice februára 2015?
• Vo štvrtok 29. 1. sa v CVČ uskutočnil ďalší ročník vedomostnej súťaže 

žiakov II. stupňa ZŠ pod názvom IQ tím. Viac informácií sa dozviete 
nižšie v správe z detského parlamentu.

• Počas polročných prázdnin (2. 2.) prebiehali v CVČ nielen všetky zá-
ujmové krúžky, ale v dopoludňajších hodinách sme pre deti pripravili 
Prázdninový turnaj v piškvorkách (víťazom sa stal Števo Remeň zo 4.A) 
a v popoludňajších hodinách prebehla Snehová show, ktorej sa zúčastnilo 
17 detí. Účastníci si tu nielen zasúťažili ako jednotlivci, ale časť aktivít 
bola zameraná i na spoluprácu detí v tímoch.

• Naše environmentálne oddelenie zorganizovalo 5. 2. pre deti ZŠ Výrobu 
vtáčích kŕmidiel. Akcie sa zúčastnilo 16 detí, ktoré vyrobili 7 búdok. 
Búdky umiestnili deti z chovateľského krúžku na miesta, kde môžu po-
zorovať vtáčikov v zime.

• Vo štvrtok 12. 2. nám Club 3 poskytol svoje priestory na tradičnú 
Valentínku diskotéku, ktorú zorganizovali členovia detského parlamen-
tu. Akcie sa zúčastnilo takmer 40 detí, ktoré viac ako 3 hodiny tancovali, 
súťažili a zabávali sa. Ďalšie deti – členovia detského parlamentu si vy-
skúšali organizáciu takejto akcie: robili propagáciu, výzdobu, postarali sa 
o vstupné, vyskúšali si moderátorské umenie a zabezpečovali poriadok 
v klube. Svoju aparatúru i čas poskytol DJ Tomino, ktorý však na disko-
téke vykonával len hudobný dozor nad perspektívnou dídžejkou Anet 
a tá sa postarala všetkým účastníkom akcie o kvalitný hudobný zážitok.  
Obidvom touto cestou veľmi pekne ďakujeme a poďakovanie pridávame 
i Pifkovi za poskytnuté priestory svojho zariadenia. 

• V týždni od 16. - 20. 2. prebiehali v CVČ prázdninové Majstrovstvá detí 
ZŠ. Spolu sa ich zúčastnila takmer stovka detí od 2. do 9. ročníka ZŠ, 
ktoré súperili v 5 disciplínach s týmto výsledkom:
 › Majster detí ZŠ 2015 v šípkach: Vladka Vávrová 9.C
 › Majster detí ZŠ 2015 v petanque: Paťo Vávra 4.B
 › Majster detí ZŠ 2015 v človeče: Nikola Hornáčková 5.B
 › Majster detí ZŠ 2015 v scrabble: Klárka Maťková 9.B
 › Majster detí ZŠ 2015 v puzzle: Jakub Miko 5.B

Všetkým víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
• Počas prvej polovice februára prebehlo i niekoľko výukových progra-

mov – pre študentov 1. a 2. ročníka SHA v Starej Turej, boli zamerané 
na výchovu k rodičovstvu, pre deti ZŠ Netradičná telesná výchova a pre 
deti MŠ Športovo-pohybové hry.

Čo pripravujeme na marec 2015?
• Na stredu 11. 3. sme pripravili pre deti I. stupňa ZŠ Turnaj vo vybíjanej.
• V rámci tradície, v ktorej je marec považovaný za mesiac knihy, organi-

zujeme 13. 3. pre deti ZŠ večerný čarovný program s prespaním v CVČ 
pod názvom Z rozprávky do rozprávky. Deti od 2. do 7. ročníka ZŠ sa 
môžu tešiť nielen na čítanie, ale čaká ich tu množstvo prekvapení, hier 
a zábavy, kde bude mať najdôležitejšie miesto rozprávka. Počet účastní-
kov je obmedzený, preto záujemcovia  o túto akciu by sa mali čo najskôr  
prihlásiť v CVČ. 

• V sobotu 14. 3. navštívi naše CVČ vzácna návšteva – deti z detského 
domova v Piešťanoch, ktorým sa postaráme o príjemne prežitý deň.

•  Vo štvrtok 19. 3. pozývame do CVČ deti ZŠ, ktoré sa chcú podieľať na 
výrobe Moreny. Začíname o 15.30 hod.

• V piatok 20. 3. si celý svet pripomenie Medzinárodný deň šťastia. My 
v CVČ sa pri tejto príležitosti zameriame na šťastie v hre a pozývame deti 
ZŠ na rovnomennú akciu plnú hier a súťaží, kde k úspechu nepomôžu 
ani vedomosti ani šikovnosť, kde sa dá spoľahnúť len na šťastie. Začiatok 
akcie je o 15.30 hod. v CVČ.

• Vo štvrtok 26. 3. o 15.30 hod. pozývame deti ZŠ na výtvarnú aktivi-
tu Netradičné veľkonočné vajíčka. Deti si tu môžu vyskúšať nie veľmi 
známe výtvarné techniky a vyrobiť si originálnu veľkonočnú dekoráciu. 
Materiál zabezpečuje CVČ.

Vzhľadom k včasnej informovanosti prostredníctvom Staroturianskeho 
spravodajcu propagujeme i aktivity, ktoré sme pre deti pripravili na štvr-
tok 2. 4., teda na veľkonočné prázdniny. Jedná sa najmä o tradičné turnaje:  
v stolnom futbale O veľkonočné vajíčko (2. 4. o 9.30 hod.) a v šípkach 
O veľkonočného zajaca (2. 4. o 11.30 hod.). Pripravujeme i Veľkonočné 
brnkanie – stretnutie detí a mládežníkov, ktorí v súčasnosti navštevujú alebo 
niekedy navštevovali záujmový krúžok Pesničky s gitarou. Cieľom stretnutia 
je zahrať si a zaspievať pri gitare, prežiť príjemnú hodinku s kamarátmi, pre  
ktorých je hudba a spievanie relaxom i potešením. Zač. o 10.30 hod. Treba 
si priniesť gitaru a spevník. Radi privítame medzi sebou i tých, ktorí nehra-
jú na gitare a chceli by si len zaspievať. Texty pesničiek budú k dispozícii.  
Novou aktivitou pre deti ZŠ počas veľkonočných prázdnin je Hľadanie 
veľkonočných vajíčok, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. 4. o 15.00 hod. 
V našom podaní pôjde o turistickú vychádzku, ktorá bude vyplnená nielen 
hľadaním veľkonočných vajíčok, ale i rôznymi hrami a súťažami v prírode.
Všetky prázdninové akcie sú pre deti zadarmo. Okrem spomínaných aktivít 
fungujú v popoludňajších hodinách všetky záujmové krúžky podľa rozvrhu.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá 

Z detského parlamentu

V piatok 16. 1. sa uskutočnilo ďalšie zasadanie detského parlamentu. Bavili 
sme sa najmä o najbližších akciách, ktoré budeme organizovať - Valentínskej 
diskotéke a o IQ TÍME, kde sa najväčšie mozgy 7., 8. a 9. tried stretnú pri rie-
šení 13 otázok. V rámci seminárov zameraných na komunikáciu (finančne 
podporených Nadáciou ŽIVOT) sme mali diskusiu o argumentácii, o tom 
aké sú argumenty dôležité a ako ich využívať. 
Dňa 29. 1. sa v CVČ Stará Turá uskutočnila súťaž IQ TÍM, ktorú si celú zor-
ganizoval detský parlament. Trojčlenné družstva najväčších mozgov 7.,  8. 
a 9. tried si pomerali sily v 13 otázkach v niekoľkých oblastiach: matematika 
a logika, finančná gramotnosť a podnikateľské myslenie, slovenský jazyk 
a všeobecný prehľad o živote v Starej Turej. Víťaznou triedou sa stala trie-
da 9.A s tímom: Natália Kováčová, Tadeáš Štrba a Daniel Mikláš. Zahanbiť 
sa však nedali ani siedmaci, trieda 7.A bola len o jeden bod za víťaznou 
triedou. Všetci zúčastnení sa dobre zabavili a dostali malú sladkú odmenu.

Tomáš Kondlla 
hovorca DPMS

Novinky zo ZŠ
Mesiac február je síce najkratším 
mesiacom v roku, ale my v škole, 
práve počas neho máme plné ruky 
práce. Učiteľky 1. stupňa pripravo-
vali zápis detí do 1. ročníka. Všetko 
sme pripravili tak, aby sa tu deti cí-
tili príjemne. Zápis sa niesol v duchu 
zimných radovánok, k čomu nám 
prispelo aj krásne, zimné počasie. 
Príroda akoby vedela, odela sa do 
bieleho šatu. Na chodbách deti ví-
tali papieroví snehuliaci, padajúce 
vločky a ďalšie krásne obrázky, kto-
ré pre budúcich prvákov namaľova-
li žiaci. Každé z detí dostalo darček 
a k nemu ešte diplom za úspešné 

plnenie úloh. Na zápis prišlo 124 
detí, z ktorých 105 nastúpi v budú-
com školskom roku do 1. ročníka.
Zápisu predchádzal program pre 
budúcich školákov, ktorý sa konal 
v telocvični na Komenského ulici. 
Pani učiteľka Majtánová  a Pribišová 
so svojimi divadelníkmi pre deti pri-
pravili zimnú rozprávku o 12 mesia-
čikoch, ktorú si deti nielen pozreli, 
ale počas ktorej súťažili, tancovali 
a predvádzali svoje vedomosti.
Dňa 3. a  4. februára 2015 sa 
v Trenčíne uskutočnil 31. ročník ce-
loštátnej súťaže ZENIT. Aj v tomto 
ročníku sa konal ZENIT pre ZŠ, kde 

súťažili kombinované družstvá žia-
kov základných a stredných škôl SR. 
O výsledkoch našich žiakov v tejto 
súťaži Vás informujeme v samostat-
nom článku. Naši žiaci boli úspešní 
aj na okresných olympiádach v bio-
lógii a geografií, viac sa tiež dočítate 
v samostatnom článku. 
Dňa 10.2.2015 sme mali školské 
kolo recitačnej súťaže v 2. kategóri-
ách. V kategórii 1. - 3. ročníka po-
stúpili do obvodného kola Vaneska 
Sekerková a  Kristínka Tinková. 
V kategórii 4. - 6. ročníka postúpili 
dvaja chlapci, a to Hubert Závodský 
a Teodor Végh.
Počas tohto zimného mesiaca sme 
mali v  škole besedy s  poľovník-
mi, lesníkmi, niektoré triedy  boli 

aj priamo v  lese kŕmiť zvieratá. 
V rámci výučby o tradíciách a kul-
túrnych zvykoch naši žiaci navštívili 
gazdovský dvor,  kde sa oboznámi-
li s  fašiangami. Žiaci 3. ročníkov 
mali hodinu netradičného čítania 
v Dome bielych hláv, kde sa záro-
veň oboznámili s prácou a dielom 
Kristíny Royovej. V čase od 16.2 - 
20.2.2015 prebehli jarné prázdniny.
V  mesiaci marec pripravujeme 
v našej škole rozprávkové vretien-
ko - prednes rozprávok. Žiaci sa 
zúčastnia na obvodných kolách 
matematických pytagoriád a  ďal-
ších súťažiach.

Mgr. Dana Pribišová
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	6. marca 2015 o 19.00 hod. – komédia Mandarínková 
izba. Účinkujú: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský 
a Bibiana Ondrejková. Vstupné: 12,- €.

•	30. apríla 2015 o 19.00 hod – koncert Františka a Vojtu 
Nedvědovcov. Vstupné v predpredaji 9,- €, pred koncertom 
13,- €.

•	 23. marca 2015 – zájazd do Divadla A. Bagara Nitra na 
predstavenie Gazdiná roba. Baladický príbeh nenaplnenej 
lásky a túžby nájsť vlastné šťastie vo svete plnom predsudkov 
a predurčeností. Účinkujú: K. Turjanová, D. Kuffelová, G. Dolná, 
E. Pavlíková, R. Poláčik, I. Vojtek, J. Hrčka, E. Večerová a ďalší. 
Poplatok: 19,- €.

•	 23. mája 2015  – zájazd do Kongresového centra Praha na 
muzikál MAMMA MIA! Je to jeden z najúspešnejších sveto-
vých muzikálov, založený na piesňach skupiny ABBA. Účinkujú: 
A. Antalová, D. Šinkorová, L. Machálková, P. Kolař, R. Vojtek, 
J. Langmajer, P. Vítek, I. Chýlková a ďalší. Poplatok: 43,- alebo 
36,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Marec je mesiacom knihy. Slovenská asociácia 
knižníc nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky 
a vyhlasuje 16. ročník celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc.
V dňoch 23. – 28. 3. 2015 v Týždni slovenských knižníc ponúkame:
• bezplatné zapožičanie časopisov
• týždeň bez upomínacích poplatkov (vrátenie dlhodobo 

požičaných kníh bez poplatkov)
• odpustenie členského poplatku 
Naša knižnica spolu so Základnou školou v Starej Turej pripravuje na 
20. 3. 2015 podujatie na podporu čítania detí NOC S ANDERSENOM. 
Zapojíme sa do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti 
narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Nadväzujeme na tradičnú, medzi čitateľmi obľúbenú BURZU KNÍH 
A ČASOPISOV. Bude sa konať počas podujatia Vítanie jari dňa 27. 3. 
2015 v Dome kultúry Javorina. Záväzné prihlášky si môžete vyzdvihnúť 
na sekretariáte Domu kultúry, v Mestskej knižnici K. Royovej i na 
facebooku. 
Pre milovníkov literatúry sme pripravili i DARČEKOVÝ POUKAZ na 
ročné členské knižnice, ktorým môžu naši čitatelia obdarovať svojich 
blízkych a známych.

Beletria Sloboda, Rudolf: Narcis i iné • Banáš, Jozef: Velestúr 
• Pronská, Jana: Rytierova česť Detektívky Adamecký, Peter: 
Piešťanská spojka 2. Náučná literatúra Bukovský, Igor: Plán B 
• Šišková, Anka: Nič lepšieho nepoznám • kol.: Sondy do slovenskej 
literatúry 19. storočia Detská literatúra Penzešová, Alena: 
Prešibané dvojčatá • Hlušíková, Marta: Vežovníček Detská náučná 
literatúra Kol.: Malá ilustrovaná detská encyklopédia • Balog, 
Zvonimír: Bontón pre deti

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk

pripravuje KURZ VÝROBY 
ŠPERKOV TECHNIKOU FIMO 

v  kombinácii s  ďalšími materiálmi. V  cene kurzu sú zahrnuté 
2  lekcie (1 lekcia - 90 min.) pod vedením skúsenej šperkárky 
i všetok potrebný materiál. Kurz sa uskutoční 11. a 18. marca 2015 
(cca od 18.00 hod.) a  poplatok za osobu je 19 € (z  toho 13 € je 
cena materiálu). Prihlásiť sa môžete do 3. marca na sekretariáte 
DK Javorina alebo na tel. č. 032/7763366. Tešíme sa na Vašu účasť.

Žiadosť o pomoc
Dom kultúry Javorina pripravuje výstavu interiéru 
starej školskej triedy. V prípade ak ste majiteľom alebo 
poznáte niekoho, kto je majiteľom starých školských lavíc 
s kalamármi alebo vlastníte staré školské pomôcky, 
tabule a iné pomôcky, prosím dajte nám vedieť. Radi 
by sme tieto exponáty zapožičali pre našu výstavu.

Kontakt: Dom kultúry Javorina, t. č.: 032/776 33 66.

Pozvánka na oslavu MDŽ
SMER-SD Vás pozýva na oslavu Medzinárodného dňa žien 
v  športovej hale na Javorinskej ulici v  Novom Meste nad 
Váhom dňa 3. marca 2015 o 17.00 hodine. Na spoločnej 
oslave sviatku všetky dámy privíta predseda vlády Robert Fico 
a jeho kolegovia. Moderátormi programu, v ktorom vystúpi 
La Gioia, Čarovné ostrohy a Vašo Patejdl so skupinou, budú 
Katka Brychtová a Martin Nikodým. Vstup je zdarma.

Dom kultúry Javorina Stará Turá prichádza s iniciatívou na 
podporu a spoluprácu spoločenských organizácií a združení 
pôsobiacich v meste Stará Turá. Dom kultúry ponúka 
bezplatný prenájom priestorov novovytvorenej klubovne na 
2. poschodí DK na schôdzkovú činnosť organizácií počas 
bežnej prevádzky DK. Ako protislužbu očakáva spoluprácu 
pri organizovaní spoločenských podujatí, výstav, akcií pre deti.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Kto žil v srdci tých, ktorých 
opustil, ten nezomrie nikdy.

Dňa 30.1.2015 
uplynulo 10 rokov, 
kedy nás navždy 
opustil náš otec 
a dedíčko Ján 
MARTÁK. Dňa 

22.2.2015 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša mama a babička Emília MARTÁKOVÁ. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú syn Ján 
Marták a Jaroslav Marták s rodinami. 

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 

na ktoré tisíckrát spomíname. V sviečkach horí 
nádej, sny a viera, že ten kto žije v srdciach, 

nikdy nezomiera. Zostali spomienky a odkaz 
jediný, veľmi chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 23.3.2015 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
tatino a manžel Jozef 
ONDRÁŠEK.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou 

láskou. 
Gertrud von Le Fort
Dňa 26.2.2015 uplynuli 4 roky, čo 
nás náhle opustila moja manželka, 
naša mama a babička Helena 
ZVONČEKOVÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej úprimnú modlitbu.

S láskou spomína manžel, dcéra 
Alenka, Janka s rodinou a ostatná rodina.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 

Zostali spomienky a odkaz jediný, 
veľmi nám chýbate v kruhu našej rodiny.

Dňa 1.2.2015 uply-
nulo 9 rokov, čo 
nás opustila naša 
drahá mama, 
svokra, babička 
a prababička 

Anna HORNÁČKOVÁ a 12.3.2015 uplynie 1 rok 
od chvíle, čo nás opustil náš drahý otec, svokor, 
dedko, pradedko, brat a priateľ Vladimír 
HORNÁČEK.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Čas letí, ale spomienky v srdciach zostávajú. 
Už len ticho prichádzame k tvojmu hrobu, 

postojíme, spomíname na lásku tvoju.
Dňa 24.3.2015 uplynie 10 rokov, 
čo navždy dotĺklo srdce našej mi-
lovanej Anky MEDŇANSKEJ.

S veľkou láskou spomínajú manžel, 
deti, vnúčatá a súrodenci s rodinami.

•
Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, sú chvíle, 
na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na 

ktoré spomíname. Keby sa tak dal 
vrátiť čas a znova počuť Tvoj hlas.

Dňa 20.3.2015 si pripomenieme 
20. výročie, keď nás náhle opustil 
manžel, otec a starý otec Ladislav 
KLIMÁČEK z Paprade. Spomienka 
na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc 
tých, ktorí Ťa milovali.

S úctou a láskou spomína dcéra Alena s rodinou.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Lea Líšková, Sabina Šimlovičová, Sebastian  

Setnický, Laura Chudíková, Lukas Meravý, 

Jakub Denk, Samuel Baran, Amélia Sofia 

Kučerová 

Idú spoločným životom
Pavol Ostrovský zo Bziniec pod Javorinou 

a Monika Marušicová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Rudolf  Paška, Pavel Hučko, Ľudmila 

Otiepková, Ján Sládeček, Viktor Hojstrič, 

Viliam Vašek 

Zoznam jubilantov 
za mesiac MAREC 2015

Zora Kovačovicová, Dušan Ďuriš, Anna 

Bálentová, Marian Sedlák, Elena Šustíková, 

Ján Lacho, Elena Trtúšková, Ján Brkal, Ing. 

Juraj Borovský, PhD., Anna Sameková, Anna 

Vallová, Oľga Roháčková, Milan Kuhajda, 

Mária Rojková, Ing. Ján Hajdúch, Margaréta 

Strelníková, Ľudmila Hritzová, Ľudmila 

Valenčíková, Lýdia Durcová, Dušan Lukáč, 

Dagmar Racková, Zdenka Machajdíková, 

Rudolf Šichta, Zuzana Sláviková, Anna 

Dúbravčíková, Jozef Hubina, Ľudmila 

Štepanovicová, Jozefa Juríková, Rudolf 

Meliš, Božena Šurinová, Tomáš Uherčík, 

Anna Biesiková, Viera Barszczová, Štefan 

Jurík, Oľga Nižnanská, Miloslava Bašistová, 

Ján Naď, Mária Kaňková, Ján Malek, Irma 

Púdelková, Mária Galbavá, Anna Durcová, 

Anna Riganová, Emília Vráblová, Mária 

Galbavá

Mali sme poštovú schránku
O vandalizme okolo nás sa už popísalo veľmi veľa, takže poviete si, nič nové pod slnkom. 
Pred našim obytným domom, čomu hovoríme činžiak, bola poštová schránka, ktorá slúžila 
ľuďom toľko, čo tam bývame, skoro štyridsať rokov. No doslúžila, niekomu sa asi nepáčila, 
niekomu, čo snáď ani nemôžem nazvať človekom, lebo cez vianočné sviatky dal do nej 
delobuch a schránka za veľkého rachotu išla do povetria aj s listami, čo boli v nej. Predný 
plechový kryt letel cez cestu až na druhú stranu ulice. Šťastie, že neišlo práve vtedy žiadne 
auto, bolo by dostalo riadny náraz. Bolo to pre nás nepochopiteľné, čo sa musí odohrávať 
v takej bytosti, keď dostane takýto nápad. Schránka slúžila všetkým, aj turistom keď išli 
z Dubníka. Lenže vandalizmus pokračoval. Pred dvoma rokmi sme vymieňali vchodové 
dvere za pekné biele, tešili sme sa z nich. Ale aj tieto niekomu prekážali, keď do nich kopol 
a urobil dieru. Možno sa počudujete, prečo to píšem. Niekedy sa zastaví rozum, čoho sú 
ľudia schopní, ale obyčajne sú to také indivíduá, čo nič neurobili, na ničom sa nepodieľali, 
len škodia okoliu. Neviem, čo ich k tomu vedie, roztopaš, nevedomosť, alebo sa nemôžu jed-
noducho spratať do kože. Proti ľudskej zlobe je každý bezmocný. O novú poštovú schránku 
sme poprosili na tunajšej pošte, veríme, že ju obnovia a bude slúžiť naďalej.

J. T.

OBČIANSKA INZERCIA

• Kto predá alebo daruje 
sporák s funkčnou elektrickou 
trúbou? Telefonický kontakt 
032/7762731.

• Predám záhradu – 
Chrasnatá, osada č. 2. 
Kontakt: 032/ 776 4606.

• Predám záhradu v osobnom 
vlastníctve s vlastným 
vodovodom za štadiónom 
v Starej Turej. Panelová pivnica 
3,5 x 3 x 2,5 m. Možnosť 
stavby chaty. Cena dohodou. 
Tel. č.: 0907 717 523 alebo 
0905 631 443.
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Takmer zabudnuté 80-ročné jubileum (2. časť článku)
Dokončenie z minulého čísla

V roku 1938 sa však hrozba vypuknutia vojno-
vého konfliktu ďalej zvýšila. Dočasne a na krátko 
bola zažehnaná mníchovským diktátom a vie-
denskou arbitrážou o postúpení pohraničných 
území Nemecku a Maďarsku. Civilná výroba sa 
začala pribrzďovať, presúvať do iných závodov, 
až napokon v Starej Turej zostala iba zbrojárska 
výroba, menovite protileteckej a protitankovej 
munície kalibru 15-20 mm. Zapaľovače protilie-
tadlových striel sa  vyrábali na základe švajčiar-
skej licencie. Fabrika preto podliehala vojenskej 
správe. Po následnom rozpade Československa 
v roku 1939 vstúpila do všetkých zmluvných práv 
bývalého MNO nemecká armáda (Wehrmacht), 
ktorá odobrala celú hotovú a rozpracovanú pro-
dukciu. Po jej prevzatí už výroba bežala na zák-
lade nemeckých objednávok a podľa nemeckej 
dokumentácie. 

 Vojenské objednávky vyvolali zvýšenú 
potrebu pracovných síl a rast zamestnanosti. Kým 
v roku 1940 pracovalo v továrni 620 zamestnan-
cov, v roku 1944 sa ich počet zvýšil na viac ako 
tisíc. To znamenalo aj zvýšené príjmy, viacej pe-
ňazí do domácností a napokon aj rast životnej 
úrovne obyvateľstva. S tým súviseli aj vyššie mož-
nosti realizácie sociálnych programov firmy. Pre 
svojich zamestnancov postavila 22 bytov, z toho 
10 v areáli závodu (tzv. Dachau) a 12 v obytných 
domoch pod železničnou stanicou. Začali sa sta-
vať dva obytné domy s 51 bytmi na terajšej ulici 
Dr. Úradníčka, ktoré však boli ukončené až po 
vojne. V roku 1942 bol na okraji priemyselného 
areálu postavený Spoločenský dom, ktorý sa stal 
kultúrnym a spoločenským strediskom obce. 

Uvedené skutočnosti – na jednej strane utr-
penie a smrť miliónov ľudí a na druhej strane 
vcelku priaznivý mzdový a sociálny rozvoj,  ply-
núci z konjunktúry zbrojárskej výroby v našej 
obci  – aj to bol  jeden z  tunajších paradoxov  
druhej svetovej vojny. O to bolestnejší bol však po 
jej skončení zákonitý ekonomický pád v dôsledku 

takmer úplného zastavenia zbrojárskej výroby. 
Počet zamestnancov rapídne klesol. K 20. aprílu 
1945 fabrika  zamestnávala len 384 osôb. To  sa 
však  už začala písať nová etapa jej histórie, ktorá 
už nie je predmetom tohto článku. 

Vráťme sa však ešte na skok do predvojno-
vých a vojnových rokov a k úlohe, ktorú v nich 
zohral František Michera. Aj jeho osobnosť totiž 
patrila medzi paradoxy vtedajšej doby, preto by 
si zaslúžila hlbší,  vedecky fundovaný historic-
ký výskum. V eufórii  povojnových rokov, v čase 
znárodnenia priemyslu a i neskôr pri oslavách 
rôznych výročí bolo Micherovo meno spájané 
s ideologicky ladenými hanlivými titulmi a ná-
lepkami, ako vykorisťovateľ, kolaborant, zradca 
a alibista, ktorý chcel na základe finančnej pod-
pory SNP zakryť svoju spoluprácu s nacistickým 
Nemeckom  a pokojne tak preplávať do povojno-
vých rokov ako odbojár a bojovník proti fašizmu.  
Ako to teda naozaj bolo?

Kým sa niekto povolanejší na spomenutý vý-
skum podujme, zhrňme v stručnosti aspoň dnes 
známe holé fakty. Je neodškriepiteľné, že Michera 
postavil novú fabriku, ktorá  zmenila tvár obce 
(a neskôr  mesta), zmenila jej sociálnu štruktúru 
s dosahom až do súčasnosti, ale aj budúcnosti. 
Ak by sme čisto hypoteticky prijali  marxistic-
kú teóriu  tvorby nadhodnoty a jej terminológiu, 
tak áno, bol to „vykorisťovateľ“,  ale taký, ktorý 
dal  zamestnanie stovkám a neskôr, aj vďaka jeho 
úspešným nasledovníkom,  tisíckam  ľudí, ktorý 
realizoval  sociálne programy, ktorý vytvorené 
zdroje v krátkom čase spätne investoval do fir-
my a jej rozvoja. Na druhej strane pri tom však 
neopomíname fakt, že mal so zástupcami zamest-
nancov  mzdové spory, ktoré bezohľadne a tvrdo 
riešil vo svoj prospech. 

A spolupráca s Nemcami? To bol ďalší pa-
radox tejto výnimočnej osobnosti. Ako podni-
kateľ a obchodník bol, samozrejme, motivovaný 
ziskom a snahou o prežitie firmy v rušných voj-
nových rokoch, odhliadnuc pri tom od prínosu 
pre rast zamestnanosti. Preto sa zmluvne zaviazal 

dodávať svoje výrobky Wehrmachtu a  tým sa 
vlastne zapojil do  nemeckej vojnovej mašinérie. 

Na druhej strane  však príjmy z tejto činnosti 
preukázateľne používal aj na finančnú podporu 
ilegálnej Slovenskej národnej rady,  na podporu 
občianskeho odboja v rámci ilegálnej skupiny 
Justícia, na podporu  Povstania a partizánskych 
aktivít v podjavorinskom kraji. Môžeme  opráv-
nene usudzovať, že Nemci tak de facto prostred-
níctvom Micheru financovali svojho protivníka. 
Pre neho osobne to znamenalo  obrovské riziko, 
čo potvrdzujú osudy mnohých podobných, ktorí 
skončili vo väzeniach, koncentrákoch a na popra-
viskách. S rizikom boli spojené aj jeho aktivity 
pri pomoci židovským spoluobčanom a pri ich 
záchrane  pred transportom do vyhladzovacích  
táborov (napr. poskytnutím zamestnania, ako 
tomu bolo v prípade manželov Štefana a Edity  
Schwalbovcov s krycím menom Grega). 

Vieme, že v historiografii je  slovo  „keby“  
nepatričné. Napriek tomu sa nám pri pohľade na 
minulosť nášho mesta  nástojčivo vnucuje.  Aká 
by bola Stará Turá, keby ... a kde by sme boli my, 
keby ...  a vôbec, boli by sme?  Odpoveď si už musí 
nájsť každý čitateľ týchto riadkov sám. 

Nezostáva nám teda pri príležitosti 80-roč-
ného jubilea začatia výstavby Micherovej fabri-
ky (predchodkyne Presnej mechaniky, Chirany 
a ďalších firiem) iné, než len sa oprieť o ošúchané 
klišé („nechajme to na historikov“) a dúfať, že 
erudovaní historici nám bez ideologického za-
farbenia a na základe vedeckého zváženia faktov 
pomôžu posúdiť spomenuté paradoxy a objektív-
ne zhodnotia kladné i záporné stránky našej mi-
nulosti vrátane úlohy, ktorú v nej zohral František 
Michera.

Dušan Hrnčiřík
 

(Spracované s použitím podrobnejšieho príspevku 
autora do monografie Ragač, Zemene a kol.: 

Stará Turá  naše mesto, ktorú vydalo mesto 
Stará Turá v roku 2010, pozri strany 101-107)

Ples mernej techniky
Trvalou súčasťou fašiangového obdobia v Starej Turej sa stal Ples mernej techniky,  organizovaný 
firmami zameranými na výrobu meracej a regulačnej techniky. Nápad Ing. Dušana Fridricha orga-
nizovať plesy zaujal i ďalších riaditeľov spoločností, a tak sme sa mohli tento rok príjemne zabaviť  
na deviatom ročníku plesu, ktoré striedavo organizujú spoločnosti Elster, s. r. o., Sensus Slovensko, 
a. s., Justur, s. r. o., a Elster Water Metering, s. r. o. Organizátorom plesu tento rok bola spoločnosť 
Justur, s. r. o. 

Úroveň a kvalita tradičného Plesu mernej tech-
niky sa každým rokom zvyšuje. Organizátori 
využívajú príjemné prostredie Hotela Lipa s kva-
litnou obsluhou. Zaujímavosťou týchto plesov je 
možnosť zabaviť sa pri dvoch kapelách, pričom 
jedna ponúka tanečnú hudbu, mnohých však 
rozohreje a  poteší tradičná cimbalová hudba. 
Neoddeliteľnou súčasťou posledných ročníkov 
je polnočné prekvapenie. Prekvapením tohto ple-
su bol spevák Robo Opatovský, ktorého piesne 
rozvírili tanečný parket, potešili oko a ucho ne-
jedného obdivovateľa. 

Ples mernej techniky nabral širší rozmer aj 
vďaka organizovanej zbierke pre deti s ťažkým 
zdravotným postihnutím v Starej Turej. Zbierka 
je veľkou časťou naplnená finančnou podpo-
rou jednotlivých spoločností a v nemalej miere 
prispeli tento rok aj hostia plesu. Vďaka veľké-
mu pochopeniu zo strany konateľov spoločností 
a dobrej vôle účastníkov plesu sa výška zbierky 
vyšplhala na neuveriteľných 3 400 € a 200 Kč. 
Celá suma bola prevedená na charitatívny účet 
Mesta Stará Turá so záväzkom mesta naplniť účel 
danej zbierky. 

Za Mesto Stará Turá, ale predovšetkým za 
deti a mládež s postihnutím, chceme vyjadriť veľ-
ké poďakovanie konateľom spoločností a hosťom 
plesu za otvorené srdcia a ochotu pomôcť tým, 
ktorí ich pomoc potrebujú a veľmi si ju vážia. 

Ing. Anna Halinárová – primátorka mesta 
Mgr. Júlia Bublavá –  predsedníčka Komisie 

MsZ pre sociálne  veci a bývanie
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Najlepšia SOŠ vo vedomostných 
súťažiach je opäť zo Starej Turej
Stredná odborná škola v Starej 
Turej získala za školský rok 2013 
- 2014 Putovný pohár predsedu 
TSK o  najúspešnejšiu školu 
v  kategórii stredných odbor-
ných škôl (1. miesto) vo vedo-
mostných súťažiach. 

Pohár a  diplom odovzdal 
riaditeľovi školy predseda 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Jaroslav Baška na 
porade riaditeľov 21. 1. 2015 
v Trenčíne.

SOŠ v Starej Turej sa na 1. 
mieste v tejto kategórii umiest-
nila už šiesty raz. Je to vďaka 
výborným výsledkom žiakov 
školy v súťažiach v rámci kraja 
i  na celoštátnej úrovni - hlav-
ne v odboroch elektrotechnika 
a elektronika, informatika, stro-
járstvo, ale aj iné.

Poďakovanie patrí 
aj všetkým peda-
gógom školy, ktorí 
ich na tieto úspe-
chy pripravili.

SOŠ Stará Turá

Inšpiratívna prednáška 
Pavla Hiraxa Baričáka
Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk a Dom kultúry Javorina Stará 
Turá zorganizovali dňa 12. februára vo veľkej sále domu kultúry 
zaujímavú motivačnú prednášku známeho spisovateľa, cestovateľa 
a hudobníka Pavla Hiraxa Baričáka. 

Tento už na pohľad zaujímavý 
a  inšpiratívny človek využíva 
svoj potenciál hneď v niekoľkých 
umeleckých i neumeleckých sfé-
rach. V minulosti napríklad pra-
coval rádiu, kde zastával funkciu 
od zvukára až po technického 
riaditeľa. Neskôr založil vlastné 
hudobné vydavateľstvá, eshop 
s knihami, CD, tričkami a iným 
tovarom a založil i knižné vy-
davateľstvo Hladohlas. Hirax 
hral vo viacerých kapelách, je 
výborný textár, ale aj gitarista. 
Počas niekoľkých rokoch prešiel 
množstvo zaujímavých krajín, 
ako spisovateľ písal prózu, poé-
ziu, cestopisy i motivačné knihy. 
Zaujímavé sú jeho publikácie, 
ktoré vyšli pod názvom Šlabikár 
šťastia – Návrat k sebe a Šlabikár 
šťastia II. – Sebapoznanie, sú-
vislosti, sebapremena. Do Starej 
Turej zavítal s motivačnou pred-
náškou spojenou s besedou, na 
ktorej okrem iného odpovedal 
práve na otázky, ktoré spracoval 

do spomínaných dvoch kníh:
Prečo si človek priťahuje 

„zlého“ partnera? Prečo sa nám 
neplní to, po čom túžime? Ako 
urýchliť zámer? Čo je dôvodom 
prehnaného ospravedlňovania 
a  sebaobviňovania? Ako riešiť 
tlak ohovárania a závisti? Aký je 
skutočný pôvod choroby? Čím 
viac druhým pomáhate, tým viac 
vám škodia? Prítomným poslu-
cháčom, ktorí sedeli v  takmer 
plnej sále, sa snažil vysvetliť dô-
ležitosť vďačnosti, pokory, obety, 
osobnej disciplíny, sebaodpus-
tenia a zastavenia prehnaného 
ospravedlňovania. 

Prednáška bola príjemne 
doplnená spevom a hrou na gi-
tare v  podaní Juraja „Ďuriho“ 
Hnilicu a  Michala Kulicha. 
Ľudia zo sály odchádzali nabití 
pozitívnou energiou a verím, že 
i s dobrým pocitom na duši. 

Lívia Boorová  
Zdroj: www.abcknihy.sk

Novoročná strelecká súťaž 
žiakov a dorastencov
Dňa 29.1.2015 sa v Základnej 
škole v  Starej Turej, pod zá-
štitou Nadácie ŽIVOT ko-
nala strelecká súťaž žiakov 
a dorastencov.

Pozvaní hostia zo ZŠ 
Kunovice, SOŠ Stará Turá 
a ZŠ Podolie spoločne súťaži-
li v streleckom súboji jednot-
livých kategórii, mladší žiaci, 
starší žiaci a dorastenci v počte 
44 strelcov.

Nechýbali ani napínavé 
momenty  v hre o lepšieho, kde 
o prvenstve rozhodovali desa-
tiny sekundy.

Žiaci a tréneri boli v každej 
kategórii odmenení drobnými 
sladkosťami.

Našich strelcov bola priví-
tať i primátorka nášho mesta, 
pani Ing. Halinárová, ktorá po-
priala všetkým strelcom dobré 
umiestnenie a  pekné zážitky 
pri súťaži.

Hlavným rozhodcom bol 
Peter Milata, vypomáhali mu 
tréneri Ing. Peter Košút, Mgr. 
Igor Gašparík a Dr. Jiří Jurásek 
zo ZŠ Kunovice.

Výsledková listina
Dorastenci: účasť 14 strelcov
1. Masár Patrik Podolie
2. Andel Lukáš Stará Turá
3. Peter Radovan SOŠ S.Turá
cena útechy Vašková Anna 

SOŠ S.Turá
Starší žiaci: účasť 15 strelcov
1. Plichtová Simona Podolie
2. Truhlík Dominik St.Turá
3. Vaškovič Matúš St.Turá
cena útechy Círa Jakub
 Podolie
Mladší žiaci: účasť 15 strelcov
1. Doležel Daniel Podolie
2. Pelikán Petr Kunovice
3. Klimáček Aleš Stará Turá
cena útechy Hrušovská Lea
 Podolie

Peter Milata

Martýri z trenčianskej 
Breziny (1944-1945)
V uplynulých dňoch tomu bolo 70 rokov, čo odišli zo sveta mu-
čeníckou smrťou naši staroturianski učitelia Stanislav Hlubocký 
a Ondrej Chorvát v Dušovej doline na trenčianskej Brezine, za 
pomoc a ukrývanie pred slovenskými príslušníkmi zlopovest-
nej Hlinkovej Gardy (POHG) a nacistickým Gestapom. Spolu 
s nimi bol po oslobodení v máji roku 1945 nájdený v masovom 
hrobe na Brezine pri Trenčíne i americký letecký dôstojník James 
Morse Kirchhoff.

Po exhumácií a identifikácií, boli s vojenskými poctami po-
chovaní na staroturianskom evanjelickom cintoríne neďaleko tzv. 
Husitskej veže. Neskôr boli telesné pozostatky poručíka – letca J. 
M. Kirchhoffa prevezené do USA.

Venujte im pietnu spomienku pri sv. Kríži vo veži rímsko-
-katolíckeho kostola v Starej Turej. 

Dr. M. Gažík, SZPB Stará Turá

Pohreb Hlubockého, Chorváta a Kirchoffa - 27.5.1945 
(Fotografia z monografie Stará Turá – naše mesto)
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Bronzové umiestnenie 
mužstva BAF Stará Turá 
na halovom turnaji
Dňa 31. januára 2015 sa uskutočnil na Myjave 
halový futbalový turnaj starých pánov o „Pohár 
primátora mesta Myjava“. Turnaja sa zúčastni-
lo 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín. Skupinu „A“ tvorili mužstvá Starej Turej, 
Vrboviec, Veľkých Kostolian a Brezovej p/B. Do 
„B“ skupiny boli vyžrebované mužstvá Skalice, 
Turej Lúky, Šaštína a Radošoviec. V skupinách 
hral každý s každým 20 minút, kde do semifi-
nále postúpili prví dvaja, ostatní hrali o konečné 
umiestnenie. Mužstvo Starej Turej vyhralo skupi-
nu „A“, kde v prvom zápase remizovali s Brezovou 
p/B 0:0, ale v ďalších porazili Veľké Kostoľany 5:1, 
keď góly strieľali: Makara, Rácz, Beňo, Minárech, 
Hodermarský. V poslednom zápase v skupine 
porazili Vrbovce 1:0, víťazný gól  strelil Koštial. 
Zo skupiny „B“ postúpila Skalica a Turá Lúka, 
a to vďaka lepšiemu skóre. V prvom semifinále 
nastúpila Stará Turá proti Turej Lúke a i napriek 
tomu, že prehrávala 2:0, po výbornom závere sa 
podarilo  hráčom vyrovnať minútu pred koncom 

na konečných 2:2. Oba 
góly strelil najlepší 
hráč mužstva Denis 
Makara, ktorý počas celého turnaja vsietil 6 gólov. 
Na rad prišli pokutové kopy, ktoré posunuli do fi-
nále mužstvo Turej Lúky, ktoré vyhralo 1:2. Jediný 
gól strelil Denis Makara.  V druhom semifinále 
porazili Skaličania mužstvo Vrboviec 5:0. Naši 
nastúpili proti Vrbovciam opäť v boji o bronzovú 
priečku. Aj tento zápas zvládli veľmi dobre a po 

kolektívnom výkone vyhrali vysoko 6:0, keď góly 
strieľali: Rácz 3, Makara 2, Hodermarský. Finále 
medzi domácou Turou Lúkou a Skalicou bolo 
veľmi vyrovnané a skončilo nerozhodne  1:1, ale 
na pokutové kopy vyhralo domáce mužstvo 3:1 
a stalo sa víťazom turnaja. 

Ing. Ján Hodermarský

Konečné 
poradie:

1.  Turá Lúka
2.  Skalica
3.  Stará Turá
4.  Vrbovce
5.  V. Kostoľany
6.  Šaštín
7.  Radošovce
8.  Brezová p/B

Wushu 
karneval 2015
Pri príležitosti osláv nového čínskeho roka, ktorý 
sa bude niesť v znamení Kozy, sme opäť pre naše 
kungfu deti pripravili Wushu karneval. V piatok 
23. januára sa v telocvični ZUŠ stretli rôzne 
masky v štýle bojových postáv z filmov a rozprá-
vok: skupiny nindžov; Poo, Tiger a Shifu z Kungfu 
Pandy; čínsky cisár a bojové gejše; mečom sa 
oháňal Alibaba a pištole tasila aj Lara Croft. 
Na úvod sa každá maska predstavila v ľubovoľ-
nom bojovom postoji. Potom nasledovali súťaže 
v kombinácii s chvíľami tanca na odreagovanie. 

Prvá bola súťaž vo vrhaní hviezdic do terča. Deti 
metali hviezdice a snažili sa zasiahnuť stred terča. 
Presnosť najšikovnejších bola taká vyrovnaná, že 
sme museli robiť rozstrel. O prvé miesto dokonca 
museli hádzať hviezdice až trikrát. Zaslúženým 
víťazom sa stal Matúš Kubovič. 

Po disco prestávke, počas ktorej deti tancovali 
a občerstvovali sa z dobrôt a nápojov, ktoré pri-
pravili ochotní rodičia, nasledovala súťaž v pras-
kaní balónov. Každý súťažiaci mal na povrázku 
k nohe priviazaný balón. Úlohou bolo dupnutím 
prasknúť balón susedovi a zároveň si chrániť svoj 
vlastný. Celá telocvičňa sa v okamihu začala ví-
riť v spleti behajúcich masiek, ozýval sa rachot 
praskaných balónov a smiech detí. Tým najlep-
ším sme ku koncu zmenšovali priestor na pohyb, 
až sa napokon pohybovali iba v priestore 3 x 3 
m. Víťazom tejto disciplíny sa stal „čínsky cisár“ 
Samko Hruša.

Tretia súťaž, ktorú sme nazvali 

samoodmeňujúca, bolo rozbíjanie piňaty. Zavesili 
sme dve piňaty v tvare kozy, naplnené sladkos-
ťami a drobnými hračkami na basketbalový kôš 
a úlohou detí bolo rozbiť ich pripravenými te-
nisovými loptičkami. Vzduch zhustol opakova-
ne hádzanými loptičkami, ktoré triafali piňaty 
a odrážali sa od steny a podlahy, aby  boli opäť 
vrhané na cieľ. Piňaty však sústredeným útokom 
odolávali, a tak boli nakoniec loptičky odvolané 
a tréneri strhli piňaty na zem palicami. Piňaty 
následne útok nedočkavých detí nevydržali a roz-
trhané vydali svoje sladké útroby deťom. 

Po oddychovej prestávke začala posledná, už 
povinná a stále obľúbená disciplína – súboje s ba-
lónovými mečmi. Deti boli rozdelené do skupín 
a pavúkovým spôsobom sa vyraďovali, až sa v zá-
verečnom súboji stretli tí najlepší. Absolútnym 
víťazom tejto disciplíny sa stal Martin Šulla. 

Na záver sme vyhodnotili karnevalové masky. 
Prvé dve miesta určili rodičia, tretie miesto 

odhlasovali tréneri. Najviac sa páčila maska Shifu 
z Kungfu Pandy – Inka Kiššová. Víťazi (prvé, 
druhé aj tretie miesto v každej disciplíne) získali 
medailu, skladačku dreveného draka a balíček 
dobrôt, no podobný balíček s dobrotami dostal 
každý jeden súťažiaci za účasť. Pred odchodom 
deti v telocvični pozbierali neporiadok a odchá-
dzali unavené, spokojné a zabavené.

Sme radi, že sa deťom i prítomným rodičom 
karneval páčil a podporili naše snaženie svojou 
účasťou. Sme veľmi vďační každému, kto po-
mohol s organizáciou, plagátmi a s prípravami. 
Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré napiekli 
dobroty, priniesli občerstvenie, nápoje, pohá-
re a taniere, odmeny do balíčkov. Veľká vďaka 
patrí vedeniu ZUŠ a Katke Rzavskej, za ochotu 
a pomoc a v neposlednom rade ďakujeme čle-
nom Wushu centra Stará Turá pod vedením Jána 
Okruckého za realizáciu tohto tretieho ročníka 
Wushu karnevalu. Wushu centrum Stará Turá

mužstvo BAF Stará Turá
Vrchný rad zľava: Ján Rácz, Roman Chnapko, Denis Makara, Igor Sekerka, Ján 
Koštiaľ, Jozef Vrba Spodný rad zľava: Martin Beňo, Ľubomír Minárech, Ján 
Hodermarský
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Konečné 
poradie turnaja:

1.  Sevotech
2.  A. Kochanovce
3.  Považany
4.  Kontina Team

XV. ročník nohejbalového 
turnaja v Starej Turej
Mesto Stará Turá v spolupráci so Základnou 
školou Stará Turá usporiadalo dňa 14. feb-
ruára 2015 XV. ročník nohejbalového tur-
naja o putovný pohár mesta, ktorý si stále 
udržiava  popularitu a  športovú úroveň. 
Toto športové podujatie sa každoročne re-
alizuje na počesť zakladateľa nohejbalové-
ho turnaju – Mgr. Miroslava Dunajčíka. Na 
turnaj sa prihlásili len  4 mužstvá: Kontina 
Team (Jarolím Feranec, Peter Juriš, Marián 
Kontina), Adamovské Kochanovce (Daniel 
Križko, Ján Vido, Peter Capák), Považany 
(Patrik Kubka, Mário Kubán, Ľubomír Vilín),  
Sevotech (Ivan Lukáč, Michal Pavlík, Juraj 
Burdej, Mário Jambor, Ján Hodermarský). 
V jednej skupine  hrali mužstvá medzi sebou 
na dva víťazné sety. Po skončení hral prvý so 
štvrtým a druhý s tretím o postup do finá-
le. Skupinu vyhral bez straty setu Sevotech, 

ktorý postupne po-
razil Adamovské 
Kochanovce 2:0 
(11:7, 11:8), Kontina 
Team 2:0 (11:2, 
11:4) a  Považany 
2:0 (11:7, 11:10).  
Na druhom mieste 
skončili Adamovské 
Kochanovce, na treťom Považany a na štvr-
tom Kontina Team. V  prvom semifinále 
Sevotech porazil Kontina Team 2:0 (11:2, 

11:7) a  Adamovské 
Kochanovce pora-
zili Považany  2:0 
(11:5, 11:7).  V boji 
o  bronz vyhra-
li Považany nad  
Kontina Team 2:0 

(11:7, 11:8). Sevotech vo finále vyhral  po 
veľmi vyrovnanom zápase  2:0 (11:6, 11:10) 
a obhájil minuloročné  prvenstvo. 

Ceny víťazom odovzdala zástupkyňa pri-
mátorky mesta Stará Turá Bc. Zuzana Zigová 
spolu s organizátorom turnaja Mgr. Petrom 
Michalcom.  Poďakovanie patrí aj p. učiteľke 
Mgr. Anne Haverovej, ktorá sa už tradične 
postarala o chutné pohostenie.    

Ing. Ján Hodermarský

V Trnave SEVOTECH vzorne 
reprezentoval Starú Turú
Dňa 17.1.2015 sa v MŠH v Trnave pod názvom Memoriál futbalových rozhodcov 
Petra Kubinu a Mariána Šmidoviča, uskutočnil ďalší ročník futbalového turnaja. 
Riaditeľ spoločnosti SEVOTECH Stará Turá Ing. Ján Hodermarský, ktorý na 
Memoriály bol i najstarším hráčom (53 rokov), nám povedal:

Už tretí rok sa naša spoločnosť podie-
ľa na sponzorovaní tohto Memoriálu 
rozhodcov, ktorých som osobne nepo-
znal, ale naši niektorí bývalí starší hrá-
či si na nich spomínajú iba v dobrom, 
pretože im vždy doma i vonku roz-
hodovali objektívne. Keď nás oslovil 
hlavný organizátor Jozef  Šmidovič, či 
by sme tento rok neprišli aj s vlastným 
mužstvom, tak sme túto ponuku s ra-
dosťou prijali. Oslovil som bývalých 
futbalistov a k nim dorastencov, ktorí 
mali chuť si zahrať futbal. V mužstve 
sme mali aj najmladšieho účastníka 
Daniela Sekerku, ktorý je ešte žiak. Ja si 
myslím, že naše družstvo  nesklamalo, 

čoho výsledkom je i  cena fair play. 
Na konečnom našom umiestnení (4. 
miesto zo 6 družstiev, za niektoré na-
stúpili i bývalí ligisti) mal určite veľkú 
zásluhu Roman Chnapko, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší brankár tur-
naja. Prisľúbili sme účasť i o rok.

Za obe rodiny zosnulých roz-
hodcov sa k  prítomným (250 
účastníkov) na slávnostnom vyhod-
notení Memoriálu prihovorila a všet-
kým z úprimného srdca poďakovala, 
že nezabúdajú na ich otcov Alexandra 
Kubinová. Zvlášť poďakovala družstvu 
SEVOTECH.

Text a foto: Viliam Solovič

Valentínsky strelecký pretek 
žiakov a turnaj v dáme
Vo  š t v r t o k 
12.2.2015 sa 
v  telocvični SOŠ 
v  Starej Turej 
konala strelec-
ká súťaž žiakov 
a  dorastencov. 
Na veľmi pekne 
pripravenej súťa-
ži bojovali aj naši 
žiaci v kategórii mladších i starších žiakov. V kategórii 
mladších žiakov vyhral žiak Klimáček Valér.

Za starších žiakov bojovali Matúš Kotula 
a Dominik Truhlík. Všetci sa tešili drobným odme-
nám a po súťaži si spoločne zahrali futbal. Pretek bol 
ukončený návštevou plavárne.

Ďakujeme touto cestou p. Mgr. Igorovi 
Gašparíkovi za vzorne pripravený pretek. Preteky 
rozhodoval: Milata Peter A-201.

V sobotu 14.2.2015 sa v reštaurácii Salamander ko-
nala súťaž v dvoj a trojradovej dáme. Víťazom v obi-
dvoch kategóriách sa stal Jozef Hlúbik zo Súľova. 
Starú Turú zastupovali žiak Kotula Matúš a Peter 
Milata. Gratulujeme. P. Milata

Účastníci turnaja v nohejbale 2015

Družstvo SEVOTECH Stará Turá:
Horný rad zľava: Igor Sekerka - tréner, Peter Briška, Ján Hodermarský, Denis Makara, Martin 
Beňo, Roman Chnapko, Dušan Lukáč, Miroslav Krč, Miroslav Solovič - masér, Viliam Solovič - novinár
Dolný rad zľava: Daniel Sekerka, Igor Čepli, Dušan Biháry, Filip Briška, Denis Szekfu, Pavol Bartko.
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Začiatok roka pre MBK Stará Turá
Hovorí sa „Ako na Nový rok, tak po celý rok“. Tohto kréda sa zhostili 
členovia MBK Stará Turá doslova a na Nový rok skoro ráno vyrazila 49 
členná výprava na medzinárodný basketbalový turnaj Lundaspelen do 
Švédskeho mesta Lund, ktorého sa zúčastnila už po niekoľkýkrát v pravi-
delných dvojročných intervaloch.

Vedenie MBK prihlásilo na tento ročník, ktorý mal už poradové číslo 37, päť 
družstiev. Najmladšiu kategóriu U11, teda dievčatá narodené v roku 2004 
a mladšie, staršiu U13, čo boli dievčatá roku narodenia 2002 a mladšie, ďalej 
to bola kategórie U16, ročník 1999 a mladšie, potom dievčatá U18, narodené 
v roku 1997 a mladšie a nakoniec naše najstaršie zástupkyne, dievčatá na-
rodené v roku 1995 a mladšie hrajúce kategóriu U20, z ktorých Ajka, Čeka, 
Kika a Táňa cestovali ako hráčky na turnaj poslednýkrát.

Časť výpravy cestovala do Lundu letecky z Katovic, zostatok po vlastnej 
osi čakala 1.350 kilometrov dlhá štreka cez celé Česko, Nemecko a Dánsko 
až na južný cíp Švédska, kde sa toto historické univerzitné mesto nachádza. 
Zatiaľ čo letecká výprava dorazila do miesta určenia okolo 15.00 hodiny, zvy-
šok výpravy dorazil až vo večerných hodinách. Na zaľahnutie do pelechov 
preto veľa času nezostávalo, a to ani tým najmenším, nakoľko väčšina bato-
žiny bola naložená v autách. Na druhý deň ráno to mohlo všetko vypuknúť.

U11 pod vedením trénerov Dušany Oslejovej, 
Eriky Nedorostovej a Doda Vandlíka
Naše najmladšie dievčatá prešli svojou skupinou pomerne jasne. Viac ich 
preverilo až družstvo z kvalitného Dánskeho klubu Horsholm. Keďže sme 
skupinu vyhrali, postúpili sme priamo až do A semifinále. Tam naše hráč-
ky čakal súper veľmi kvalitný, družstvo Herlevu ukázalo väčšie skúseností 
a zaslúžene vyhralo nielen tento zápas, ale aj celý turnaj. Naše hráčky však 
ukázali, že sú konkurencieschopné aj na medzinárodnej scéne a verím, že 
ich to bude motivovať na ich dlhej ceste k vytúženému cieľu.
Výsledky U11:
• Lobas 2 (Švédsko) – MBK Stará Turá 5:23
• MBK Stará Turá - Mini Malbas (Švédsko) 42:2
• Horsholm BBK (Dánsko) – MBK Stará Turá 14:17
• MBK Stará Turá - SCALA Hamburg (Nemecko) 37:3
• „A“ Semifinále: MBK Stará Turá - BMS Herlev (Dánsko) 13:30  
O pekné výkony na tomto turnaji sa zaslúžili: Viky Kubinová, Ema Eliášová, 
Marianka Lukáčová, Zaira Gergelyová, Viky Antalová, Anet Ivanová, 
Sandra Sadloňová, Saša Višňovská, Agi Vidová, Ema Hargašová a Zdenka 
Drexlerová.

U13 pod vedením trénerov Dušany Oslejovej, 
Eriky Nedorostovej a Doda Vandlíka
Družstvo U13 doplatilo na veľké množstvo nepremenených šancí. V žiad-
nom zo zápasov nebolo výrazne slabšie, ale súperi boli v zakončovaní istejší. 
Veľké pozitívum je, že dievčatá odohrali 5 ťažkých zápasov, v ktorých nabrali 
kopec nových skúseností. Pozitívom je aj tá skutočnosť, že za toto družstvo 
hrali tri dievčatá z kategórie U11. Ich čas príde nabudúce.
Výsledky U13:
• MBK Stará Turá – Stevnsgade (Dánsko) 16:24
• SISU Basketball 1 (Dánsko) - MBK Stará Turá 29:17
• MBK Stará Turá – IK EOS Lund (Švédsko) 17:22
• ALBA Berlín (Nemecko) – MBK Stará Turá 29:24
• „B“ Osemfinále: Malbas 2(Švédsko) - MBK Stará Turá 26:14
Cenné skúseností v  tejto kategórií zbierali: Natali Malková, Maťa 
Gajdošíková, Maťa Ondrejková, Tete Vandlíková, Zuzka Ostrovská, Biba 
Burianová, Viky Kubinová, Ema Eliášová a Marianka Lukáčová.

U16 pod vedením trénerov Tomáša 
Kačmarika a Mareka Mikletiča
V kategórií U16 sme sa dostali do 5 člennej skupiny. Hneď prvý zápas sme 
odohrali proti kvalitnému tímu z Dánska, Vaerlose BBK. Na našej hre bol 
cítiť tréningový výpadok a dlhú cestu. Veľmi zle sme doskakovali, bránili 
a nepremenili sme množstvo tutoviek z pod koša. Po vyrovnanom priebe-
hu sme prehrali 30:31.  V druhom zápase sme nastúpili proti švédskemu 
družstvu Malbas. V tomto zápase sme poľahky vyhrali 59:8.  Tretí zápas 
sme odohrali proti našim severným susedom MKS Zabrze. Aj v tomto zá-
pase sme vyhrali bez väčších problémov a všetky dievčatá si z chuti zahrali. 
Posledný zápas v skupine bol aj zápasom o druhú postupovú priečku. Na 
nášho súpera sme sa zodpovedne pripravili a po kvalitnom výkone sme 
porazili dánsky klub BK Amager 31:19. Znamenalo to, že sme postúpili 
do štvrťfinále.

Každý z nás už začal pociťovať väčší tlak, lebo od tohto zápasu prehra zna-
mená koniec na turnaji. Vo štvrťfinále sme odohrali náš najlepší zápas. 
Prezentovali sme sa skvelou agresívnou obranou a rýchlym prechodom 
do útoku. Nad SISU Basketball 2 sme vyhrali 37:14. V semifinále nás ča-
kal druhý tím tohto dánskeho klubu. Súperky boli oveľa vyššie a silnejšie.  
Nevedeli však nájsť recept na náš nátlakový basketbal, a tak sme mohli 
oslavovať postup do finále. Porazili sme SISU Basketbal 1  31:17.
Vo finále nás čakal súper pre nás tradičný. Dánsky majster Horsholm BBK. 
Naše dievčatá v minulosti už dvakrát prehrali proti tomuto súperovi vo 
finále a teraz sme boli odhodlaní na odplatu. Nepodcenili sme prípravu na 
zápas a rozobrali sme si ich nepríjemný zón press a pohyby v útoku. Od 
začiatku zápasu sme napriek tejto príprave mali problém s prechodom cez 
agresívnu obranu. Ak sme cez ňu prešli, väčšinou sme už dali kôš. V obrane 
sme veľmi zle riešili clony. Zhruba 6 minút do konca zápasu sme prehrávali 
o 14 bodov a zmenou v obrane sme súperov náskok sťahovali a stiahli sme 
ho až na konečných 24:28 v náš neprospech. Súper je veľmi kvalitný, ale táto 
prehra nás všetkých veľmi mrzela, lebo víťazstvo bolo na dosah.  Aj tak sme 
dosiahli skvelý úspech - 2. miesto na tomto veľkom medzinárodnom turnaji. 
Dievčatá hrali v skvelej atmosfére a nadobudli nenahraditeľné skúsenosti.
O tento úspech sa zaslúžili: Sima Majtásová, Aďa Moravčíková, Stanka 
Košarišťanová, Lucia Kovárová, Alica Gápová, Iza Grňová, Táňa Bábiková, 
Ria Michalidesová, Terezka Moravčíková a Monika Lukáčová.

U18 pod vedením trénerov Tomáša Kačmarika a Michala Kubalu
V kategórií U18 sme zložili tím, ktorý spolu hral prvýkrát v živote a pre 
nás všetkých bolo tak povediac tajomstvom ako to vypáli. Na úvod nám 
padol v hod súper Hogsbo Basket 2 (Švédsko). Aj keď súper nekládol veľký 
odpor, som veľmi rád, že všetky naše hráčky hrali naplno celý zápas a nič 
nevypustili. Vyhrali sme 68:0.  Hneď v druhom zápase nás ale čakala skúška 
veľmi ťažká - Horsholm BBK 1. Všetky tímy tohto dánskeho klubu zväč-
ša patria k špičke vo svojej krajine. Naše očakávania sa potvrdili a súper 
bol veľmi húževnatý. Dá sa ale povedať, že sme ho udržali po celý čas na 
dištanc a zápas sme vyhrali 28:21. Po tomto zápase nám už bolo jasné, že 
tento náš novovytvorený tím má silného tímového ducha. V treťom zápase 
sme poľahky porazili tím Hjemly Basketball (Dánsko) 34:11. V poslednom 
zápase sme už chceli iba potvrdiť prvenstvo v našej skupine. Zápas to nebol 
vôbec ľahký a súpera sme zlomili až ku koncu. Dievčatá totiž pred naším 
zápasom odohrali zápas za kategóriu U 20. Nakoniec sme to zvládli a po-
razili sme Helsingborg BBK (Švédsko) 33:21. Tu dievčatá opäť ukázali silné 
vôľové vlastnosti.
Postúpili sme teda priamo do semifinále a opäť platilo, že kto prehrá, končí 
na turnaji. O tomto sme vôbec nepremýšľali, lebo dievčatá predvádzali pek-
ný basketbal. Náš semifinálový zápas bol pre nás viac než ťažký.  Opäť staršie 
hráčky prišli na tento zápas rovno z kategórie U20 a mladšie z U16. Bolo 
vidieť, že každý už musí zapojiť morálno-vôľové vlastnosti na maximum. 
V tomto zápase sa nám do cesty postavili aj drobné zranenia a problémy 
s faulmi. Zápas sme doslova vydreli a zaslúžene sme sa mohli aj v tejto ka-
tegórií tešiť na finále. Porazili sme BK Amager (Dánsko) 31:28.
Vo finále sme mali obrovskú motiváciu a chuť. Jednak ukázať všetkým, že 
sme na tomto turnajmi neprehrali a toto nehodláme zmeniť a taktiež pomstiť 
naše U16-ky, ktoré pred nami tesne prehrali so súperom z toho istého klubu, 

družstvá U11 a U13



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 03/2015  15

Horsholm BBK 1. S týmto tímom sme odohrali ťažký zápas už v skupine. 
Ako už bolo zvykom, staršie baby dobehli na tento zápas z „B“ finále U20 
a mladšie len ostali na palubovke po finále U16. Z našich dievčat bola cítiť 
obrovská chuť po víťazstve na turnaji. Ešte nikdy sa im nepodarilo tento 
turnaj vyhrať a cítili, že teraz je tu veľká príležitosť. Som rád, že nezostalo 
iba pri slovách a naše hráčky od začiatku boli veľmi disciplinované a hra-
li s veľkou energiou. Veľmi rýchlo sme si vybudovali dvojciferný náskok 
a vysoké tempo zápasu sme udržiavali neustálou rotáciou hráčok. Aj keď 
súper ku koncu hrýzol, tento zápas sme s prehľadom doviedli do víťazného 
konca a vyhrali sme 22:15. V družstve zavládla veľká eufória a túto výhru 
s dievčatami oslávil celý náš klub.
Môžem zodpovedne povedať, že naše hráčky predvádzali jednoznačne naj-
kvalitnejší basketbal a zaslúžene vyhrali tento turnaj. Náš tím nemal vyslo-
venú hviezdu. Súperov sme ničili kolektívnou hrou a vyrovnanosťou našich 
hráčok. V každom zápase bola schopná potiahnuť náš tím iná hráčka. My 
tréneri sme si veľmi užívali náladu a atmosféru v tomto kolektíve. Pre nás 
to bola veľká radosť couchovať tento tím a spomienky na tento turnaj nás 
budú hriať už navždy. Som presvedčený, že všetci budeme ťažiť zo skúse-
ností, ktoré sme nadobudli na tomto turnaji.
O tento veľký úspech sa pričinili tieto hráčky: Radka Martinčičová, Ema 
Mihaljevičová, Miška Miková, Romča Gombáriková, Katka Gajdošechová, 
Dada Krkošová, Domča Labudová, Iza Grňová, Táňa Bábiková, Sima 
Majtásová, Stanka Košarišťanová, Alica Gápová a Ria Michalidesová.

U20 pod vedením trénerov Michala 
Kubalu a Tomáša Kačmarika
V kategórii U20 sme mali pri neúčasti Veroniky Ronecovej k dispozícii len 
4 hráčky. Ajku Potúčkovú, Kiku Minárechovú, Kiku Čelešovú a Táničku 
Moravčíkovú. Museli sme preto káder rozšíriť i o dievčatá z kategórie U18. 
Nabitý program turnaja si tento krok jednoznačne vyžadoval jednak kvôli 
tomu, aby sme mohli regulárne turnaj odohrať a jednak preto, aby sme 
rozložili rovnomerne záťaž a vyhli sa tak prípadným zraneniam vyplýva-
júcich z preťaženia. Samotný turnaj svojou veľkosťou predurčuje k tomu, 
že sú výrazne zmenené i základné pravidlá hry. Skrátený herný čas na dva 
polčasy po 15 minút hrubého času a voľné striedania počas hry sú najväčšie 
rozdiely v porovnaní s klasickým basketbalom, na ktoré sme sa museli veľmi 
rýchlo aklimatizovať. V tejto kategórii sa turnaja zúčastnilo 13 tímov zo 6 eu-
rópskych krajín. Žreb nám do základnej skupiny priniesol dvoch dánskych 
súperov, Virum Vipers a Hørsholm BBK a domácich hostiteľov Ik Eos Lund.
Skupinu sme otvorili zápasom s dánskym Virum Vipers. Sľubný prvý polčas, 
ktorý sme pohodlne viedli, sme však nedotiahli do úspešného konca a zá-
pas sme prehrali pomerom 35:27. Kým prvý polčas sme kondične i herne 
stačili na súpera, ten druhý bol z našej strany katastrofálny. Nestačili sme 
s dychom, kopili chybu za chybou a nevedeli skórovať i z čistých príležitostí. 
Jednoznačne sa na výkone podpísal tréningový výpadok počas vianočných 
sviatkov a dlhá 14 hodinová cesta  na miesto turnaja. Výhovoriek by sme 
mohli nájsť nespočetne, ale to nebolo to, prečo sme do Švédska prišli. V dru-
hom zápase v skupine sme čelili domácim Ik Eos Lund. Zápas mal od prvého 

odlišný priebeh. Vstúpili sme doň ustráchane, bez viditeľnej snahy získať 
opraty zápasu do vlastných rúk. Nechali sme so sebou mávať a súper nás 
prehrával na všetkých frontoch. Druhý polčas sa však dievčatá do zápasu 
vložili a chceli ukázať, že zápas nedarujú domácim zadarmo. Celoplošným 
pressingom sa nám podarilo stiahnuť zápas na rozdiel 2 bodov. V samotnom 
závere nás však náš netaktický úmyselný faul a rozhodcov sporný verdikt 
obral o možnosť dostať zápas aspoň do predĺženia. Druhý zápas sme prehrali 
o 5 bodov 27:32. Priebežne nám tak patrila posledná priečka. V záverečnom 
skupinovom súboji sme hrali jednak o česť a jednak o lepšiu východiskovú 
skupinu do bojov v spodnom pavúku „Playoff B“. Tretí súboj sme vyhrali 
po vyrovnanom priebehu 27:21 nad dánskym súperom Hørsholm BBK.
Do „B“ štvrťfinále sme v tretí deň turnaja vstúpili ako vyššie nasadený. 
Nastúpili sme proti švédskemu, papierovo slabšiemu družstvu Tensta BBK. 
K víťazstvu 34:17 sme dokráčali pohodlne, pričom sme celkovú záťaž roz-
delili rovnomerne medzi všetkých 11 hráčok (U20 – 4 hráčky; U18 – 7 
hráčok). V semifinále sme si zreprízovali zápas zo skupiny proti Hørsholm 
BBK. Vedeli sme, že nastupujeme proti kvalitnému súperovi, ktorý zároveň 
hral i v kategórii U18. Zápasu dominovali obrany na oboch stranách. Nám 
ani súperovi sa nedarilo skórovať. Nakoniec sme boli šťastnejším tímom 
a zápas sme si uzurpovali pre seba pomerom 16:13. Vtedy sme si mohli 
vyfúknuť a tešiť sa i na záverečný deň, kedy sme boli stále v hre o pohár.
Celková situácia na turnaji sa vyvinula tak, že v záverečný deň boli v hre 
3 družstvá MBK Stará Turá. Dievčatá U16 a U18 hrali finále „A“ a U20 fi-
nále „B“. Nekompromisný harmonogram turnaja nás postavil pred zložitú 
otázku. Ako zabezpečiť, aby sme mohli nastúpiť v kategórii U20 v plnej 
sile a zároveň stihnúť i finále dievčat U18. Rozvrh nám dovoľoval odohrať 
v kompletnej zostave len prvý polčas a do druhého polčasu povolať nebojác-
nu Tete Vandlíkovú z kategórie U13. Aj keď nakoniec do zápasu nemusela 
naskočiť, tak jej za odvahu a za to, že neodmietla pomôcť omnoho star-
ším dievčatám, patrí veľká vďaka a uznanie. Šťastnou náhodou mal hlavný 
program „A“ finále sklz. Dievčat z U18 sme sa pýtali, či zvládnu hrať až do 
konca a okamžite nastúpiť na svoje „A“ finále. Odpoveď bola jednoznačná. 
Ak je sklz a možnosť, ťaháme do posledného hvizdu. Dievčatá vstúpili do 
zápasu nebojácne a s väčšou túžbou vyhrať. V napínavom a našom najlep-
šom zápase na turnaji sme boli o kúsok lepší a vyhrali sme ho 38:36 nad 
švédskym celkom Lobas. Bronzový pohár bol náš.
Turnaj ukázal, že sa nemusíme hanbiť ani v medzinárodnej konkurencii. Len 
málo tímov sa vo fáze Playoff vedelo vyrovnať našej bojovnosti a húževna-
tosti. Na druhej strane si musíme brať príklad od družstiev v oblasti auto-
matickej exekúcie herných systémov a plnenia taktických pokynov z lavičky.
O  výbornú reprezentáciu klubu MBK Stará Turá sa zaslúžili Ajka 
Potúčková, Kika Minárechová, Kika Čelešová, Tánička Moravčíková, Ema 
Mihaljevičová, Radka Martinčičová, Romča Gombáriková, Miška Míková, 
Katka Gajdošechová, Dada Krkošová, Domča Labudová a Tete Vandlíková 
z kategórie U13.

Turnaj skončil, domov vezieme ZLATO, STRIEBRO i BRONZ.
Poďakovanie patrí členom výpravy, ktorí nás podporovali finančne, logistic-
ky, mentálne, či fanúšikovsky. Veľká vďaka preto patrí pánom Miroslavovi 
Nerádovi, Milošovi Minárechovi, Ferovi Redajovi a Martinovi Petremu. Je 
pozitívne, že do turnaja zasiahli i dievčatá z Piešťan, ktoré sa svojou prí-
tomnosťou a hrou podpísali pod skvelými výsledkami, vďaka preto smeruje 
aj do partnerského klubu BKM Piešťany. Vďaka patrí i mestu Stará Turá, 
ktoré nám zabezpečilo prezenty a reklamné letáky pre družstvá súperov. 
Klub i mesto Stará Turá sa tak prostredníctvom basketbalu a dievčat opäť 
zviditeľnilo tým najlepším spôsobom i v ďalekom Švédsku. Viacero ľudí sa 
nás chodilo pýtať odkiaľ sme a dostávali sme veľa, veľa pochvalných reakcií. 
Opäť sa ukázalo, aký je šport veľký fenomén. Vďaka patrí trénerom Erike 
Nedorostovej, Dušane Oslejovej, Michalovi Kubalovi, Dodovi Vandlíkovi, 
Tomášovi Kačmarikovi a Marekovi Mikletičovi.
Najväčšia vďaka patrí všetkým hráčkam, ktoré počas turnaja sprevádzala 
radosť aj slzy, bolesť z prehier aj chuť z víťazstiev. Spomienky zostanú na 
všetko, na to dobré aj na to zlé, ale veríme, že o dva roky, ak bude možnosť, 
stretnú sa na Nový rok a v skorých ranných hodinách odcestujú na dlhú 
štreku. LUNDASPELEN, DOVIDENIA NABUDÚCE. PRÍDEME SI PO 
ĎALŠIE POHÁRE!

Tomáš Kačmarik, Michal Kubala a MBK Stará Turá
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